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І ПОМІСНА УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА

Генеральна старшина Українського Реєстрового Козацтва на чолі з Гетьманом Анатолієм Шевченком під час проведення чергової патріотичної акції
в прифронтовому селищі Сартана, що поблизу Маріуполя. Травень, 2018 рік.

У безпосередній близькості від зони
бойових дій, за кілька сотень метрів
від так званої лінії зіткнення відбулася
чергова Рада Генеральної старшини
Українського Реєстрового Козацтва,
презентація Дитячої козацької республіки
«Молода Січ» та Сартанського полку
Українського Реєстрового Козацтва.
З 19 по 21 травня 2018 року
в Маріуполі під головуванням
Гетьмана Українського Реєстрового
Козацтва Анатолія Івановича
Шевченка відбулося чергове виїзне
засідання Ради Генеральної старшини Українського Реєстрового

C M Y K

Козацтва. Реєстрові козаки Приазов’я
приймали своїх побратимів-козаків
– членів Ради Генеральної старшини УРК, отаманів обласних
козацьких товариств Українського
Реєстрового Козацтва з Донецької,
Харківської, Київської, Черкаської,
Тернопільської, Житомирської,
Херсонської, Одеської, Вінницької
областей і міста Києва. У засіданні
Ради Генеральної старшини УРК взяли
участь Голова управління з питань
благодійної діяльності та соціального
служіння УПЦ КП, архієпископ
Донецький і Маріупольський Сергій,

члени Генерального штабу УРК і
реєстрового козацтва Приазовського
регіону України.
У х о д і р о б о т и Р а д и Ге т ь м а н
УРК Анатолій Шевченко та члени
Ге н е р а л ь н о ї с т а р ш и н и о б г о в о рили важливі питання діяльності
УРК. Зокрема, було відзначено, що
оскільки сучасні козаки не мають
можливості брати участь у захисті
України в складі козацьких частин
і підрозділів, реєстрові козаки
можуть брати і беруть участь у захисті
територіальної цілісності країни
лише в індивідуальному порядку.

Всеукраїнська громадська організація
«Українське Реєстрове Козацтво», в першу
чергу, буде вирішувати питання духовного
та патріотичного виховання козаків і молодого покоління громадян України.
(Продовження читайте на стор. 6-7)
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК», член НСЖУ
Сергій НЕХАЄВСЬКИЙ,
начальник Головного штабу УРК
в Приазовському регіоні України,
Генерал козацтва
Фото прес-служби УРК

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

Офіційно

Н А К АЗ

НАКАЗ

№ 373/056
від 21 травня 2018 р.

№ 373/005
від 20 лютого 2017 р.

Про нагородження орденом
Українського Реєстрового
Козацтва «Герой Козацтва»
За значні непересічні досягнення
в розбудові Української Держави,
сумлінне виконання обов`язків,
використання принципів козацької педагогіки у вихованні
молоді, враховуючи значну особисту діяльність щодо поширення
козацького руху у Приазовському
р е г і о н і Ук р а ї н и , к е р у ю ч и с ь
Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» та рішенням
Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити отамана
Сартанського полку ВГО УРК ім.
Генерала Володимира Муравйова,
Генерала Козацтва ЄРМОЛЕНКО
ЄВГЕНІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ
о р д е н о м Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва «Герой
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
№ 373/040
від 21 травня 2018 р.
Про нагородження орденом
Українського Реєстрового
Козацтва «Герой Козацтва»
За значні непересічні досягнення в розбудові Української
Держави, сумлінне виконання
обов`язків, участь у відродженні
духовних і патріотичних традицій українського козацтва,
враховуючи значну особисту
діяльність щодо процвітання
козацького руху в Приазовському
р е г і о н і Ук р а ї н и , к е р у ю ч и с ь
Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» та рішенням
Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1 . Н а г о р о д и т и Го л о в н о г о
отамана УРК у Приазовському
р е г і о н і , Ге н е р а л а К о з а ц т в а
КНИШЕНКА ВОЛОДИМИРА
АРХИПОВИЧА орденом
Ук р а ї н с ь к о г о Р е є с т р о в о г о
Козацтва «Герой 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

Наразі в Україні перебуває представник Гетьмана Українського
Реєстрового Козацтва в Японії, Герой Козацтва Йосіхіко Окабе. Пана Окабе
до нашої країни запросили фонд «Open Ukraine» та Генеральний штаб ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво».

Про нагородження орденом
Українського Реєстрового Козацтва
«Герой Козацтва»
За значні непересічні досягнення в
розбудові Української Держави, сумлінне виконання обов`язків Радника
Гетьмана УРК з питань духовного
відродження та міжнаціональних відносин України й Вірменії, роботу на
благо українського та вірменського
народів, участь у відродженні духовних
і патріотичних традицій українського
козацтва, враховуючи значну особисту діяльність щодо процвітання
козацького руху в Україні й Вірменії,
керуючись Статутом Всеукраїнської
громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво», рішенням
Генерального штабу УРК та з нагоди
70-річчя з Дня народження,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Радника Гетьмана
УРК з питань духовного відродження
та міжнаціональних відносин
Ук р а ї н и й В і р м е н і ї , Ге н е р а л а
Козацтва ЯЙЛОЯНА ГЕНРИХА
АРУТЮНОВИЧА орденом
Українського Реєстрового Козацтва
«Герой Козацтва» № 37 .
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
№ 373/048
від 06 червня2018 р.
Про нагородження відзнакою
Українського Реєстрового Козацтва
«Срібний козацький хрест» ІІ ступеня
За вагомий внесок у відродження
духовних, патріотичних і культурно
просвітницьких традицій українського козацтва, значні досягнення
в підвищенні духовності народу
України та Болгарії, зокрема, молоді,
керуючись Статутом Всеукраїнської
громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» та рішенням
Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Верховного отамана Болгарсько Українського
Реєстрового Козацтва в Республіці
Болгарія, Маршала Козацтва
НАЙДЕНОВА ВАЛЕНТИНА
АТАНАСОВА 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

Представник Гетьмана УРК в Японії, Генерал Козацтва Йосіхіко Окабе та Гетьман УРК
Анатолій Шевченко під час розмови в штабі ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»

У Генеральному штабі УРК пан Окабе розповів Гетьману УРК Анатолію
Шевченку про свою особисту діяльність та роботу очолюваного ним козацького товариства в Японії на користь наших дружніх держав. Очільник
реєстрових козаків Японії підкреслив, що настав час активізувати козацький
рух у Японії. Зокрема, у структурі представництва УРК в Японії створити
козацький підрозділ на чолі з отаманом Українсько-Японського реєстрового
козацтва.
В ході розмови було прийнято рішення про включення пана Окабе до
складу козаків-науковців, які братимуть участь у запланованій науковій
навколосвітній подорожі. Йому доручено знайти зацікавлених спонсорів у
Японії та Австрії, де пан Окабе проводить активну, різнопланову діяльність.
На честь майбутньої подорожі Генералу Козацтва Йосіхіко Окабе Гетьман
УРК Анатолій Шевченко вручив морську тільняшку.
У другій частині зустрічі професори Анатолій Шевченко та Йосіхіко
Окабе розглянули питання співпраці редакцій наукових журналів «Штучний
інтелект» Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України
та наукового журналу Університету Кобе гакуїн у Японії. У ході обговорення була досягнута угода про співпрацю між редакціями двох наукових
міжнародних журналів.
Прозвітувати про діяльність Болгаро-Української організації
Українського Реєстрового Козацтва (БУРК) за січень-травень 2018 року до
Генерального штабу Українського Реєстрового Козацтва був запрошений
Верховний отаман Болгаро-Українського Реєстрового Козацтва, Маршал
Козацтва Валентин Найденов.

Під час вручення Маршалу козацтва Валентину Найденову високої козацької
нагороди – ордена «Срібний Козацький Хрест» II ступеня

Як громадянин і патріот Болгарії, він багато зусиль приділяє зміцненню
патріотизму та духовного рівня болгарського народу, партнерських відносин
між Україною й Болгарією в галузі науки, освіти, бізнесу тощо. Керівництво
Генштабу ВГО УРК позитивно оцінило діяльність Верховного отамана
Українського Реєстрового Козацтва в Болгарії та прийняло рішення про
нагородження Маршала Козацтва Валентина Найденова орденом «Срібний
Козацький Хрест» II ступеня.
Гетьман УРК Анатолій Шевченко привітав козаків й берегинь БолгароУкраїнського козацтва з визнанням їхньої продуктивної діяльності.

Діла добрих оновлюються –
діла злих гинуть
Т. Шевченко
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Козацька посвята

Фотофакт

За духовність і патріотизм! ЩОБИ НАЛИВАЛИСЯ ДОБРОМ СЕРЦЯ

Під час робочого візиту до прифронтового селища Сартана, в
рамках презентації Дитячої козацької республіки «Молода Січ»
і Сартанського козацького полку УРК Гетьман УРК Анатолій
Шевченко нагородив отамана Сартанського полку УРК, Генерала
козацтва Євгенію Єрмоленко найвищою нагородою УРК – золотою
зіркою «Герой козацтва».

Відродження українського козацтва - це відродження країни, її історичної величі та слави.
Сьогодні козак – не той, хто одягнений у вишиванку й шаровари, козак – це передусім воїн
за духом, який відстоює честь і свободу рідного народу.
У світле свято Юрія Переможця в селі Рахни Лісові, що на Вінниччині, відбулася посвята
в козаки ВГО «Селянське козацтво України» жителів Шпиківської територіальної громади.
Посвята пройшла згідно з козацькими традиціями – присягою та богослужінням, яке
провели настоятелі храмів села Рахни Лісові отець Станіслав Береза та села Зеленянка
Крижопільського району отець Петро.

Гетьман УРК Анатолій Шевченко і Генерал козацтва Євгенія Єрмоленко
під час вручення нагороди в селищі Сартана. Травень, 2018р.

Вельмишановна Євгеніє Олександрівно!
Наш бойовий Генерал Козацтва, керівник дитячого навчального
комплексу «Діоскурія»!
Понад 50000 козаків і берегинь Українського Реєстрового
Козацтва дякують Вам, учителям і вихователям за службу Україні.
Ви берете участь у створенні Української нації, у якій відносини
між людьми будуються за принципами духовності, любові та
патріотизму.
На жаль, ще багато людей Києва, Львова, Івано-Франківська та
інших міст не вірять, що можна таку роботу проводити безпосередньо у зоні бойових дій. Вони не знають того, що Ваша виховна та
патріотична діяльність спрямована не лише на дітей, а, зокрема, і
на батьків діточок, адже багато з них ще знаходяться під впливом
антиукраїнської пропаганди та ворожих ЗМІ.
Героїзм і впевненість Ваших козаків і берегинь у перемозі переконали людей Сартани, зокрема батьків, одягнути своїх дітей
у козацькі однострої, вишиванки та співати разом з ними Гімн
України на очах не тільки мешканців Сартани, але й ворога, який
спостерігає за обстановкою у біноклі.
Це переконує нас у необхідності відродження в Україні генів
козацького роду. Нехай опоненти відродження козацького руху в
Україні запропонують інший шлях або іншу організацію, яка спроможна так ефективно відроджувати духовність і патріотизм
наших людей, зокрема у зоні бойових дій, як, наприклад,
Сартанський козацький полк Українського Реєстрового Козацтва.
І такі підрозділи є в усіх областях України.
Слава Україні!
Слава Українському Реєстровому Козацтву!
Завжди Ваш, керівник ВГО УРК,
професор Анатолій ШЕВЧЕНКО

Вшанування пам’яті воїнів ЗСУ

Учасник бойових дій на Донбасі, отаман Волноваського міського
козацького товариства УРК, Генерал Козацтва Сергій Іващенко,
отаман Харківського обласного козацького товариства УРК Олександр
Федоряка, голова Адміністрації Гетьмана УРК в Східному регіоні
України Юрій Пісковацький (зліва праворуч) під час покладання квітів
бійцям 51-ої окремої механізованої бригади, які загинули в боях з
ворожими військами. Наш низький уклін військовим і добровольцям,
які віддали свої життя заради нашого майбутнього, заради волі та
свободи українського народу.

Генерал-полковник козацтва О.Г.Чуприна, генерал-полковник
козацтва К.П. Мідляр, Верховний Отаман «СКУ», генерал козацтва
Л.Г. Шморгун, отець Петро – настоятель храму с. Зеленянка
Крижопільського району, отець Станіслав Береза – настоятель храму
с. Рахни Лісові (зліва праворуч)

Того дня у храмі Різдва
Пресвятої Богородиці
Української православної
церкви Київського Патріархату
відзначали потрійне свято:
святого Юрія Переможця, день
народження настоятеля храму,
протоієрея отця Станіслава та
посвяту в козаки.
Вірян і всіх присутніх зі
святом привітав Верховний
о т а м а н В ГО « С е л я н с ь к е
козацтво України», генерал армії козацтва, доктор
економічних наук, академік
Леонід Григорович Шморгун.
У своїй промові він звернувся до членів новоствореної
Шпиківської козацької громади «Селянське козацтво
України» з проханням примножувати в краї славні
козацькі традиції та окреслив
коло завдань для козацької
організації на майбутнє.
Після служби, на якій були
присутні прихожани храму
та багато гостей, серед яких
були й учасники АТО, було
здійснено молебень та посвята
в козаки згідно козацьких
традицій.
То г о д н я л а в и В Г О
«Селянське козацтво України»
поповнили заступник обласного отамана ВГО «Селянське
козацтво України» Вінницької
області, генерал-майор

Сергій Дмитрович Стадник,
осавули ВГО «Селянське
козацтво України» Петро
Миколайович Сивий, Микола
Васильович Тулик, Дмитро
Артемович Джога, полковник
козацтва Григорій Васильович

Ініціатором посвяти в
козаки став заступник обласного отамана з ідеології,
генерал-хорунжий Микола
Миколайович Бузінський.
Після церемонії посвяти він
зачитав присутнім авторські
вірші про віковічне прагнення
до свободи та сильний козацьких дух українців.
На посвяті були присутні
перший заступник Верховного
о т а м а н а С К У, г е н е р а л
армії козацтва Костянтин
Петрович Мідляр, начальник
штабу СКУ, генерал-полковник козацтва Олександр
Григорович Чуприна – в
минулому генерал-майор
авіації.
Та к о ж у с і п р и с у т н і
привітали отця Станіслава із
днем народження. Дякували
панотцю за значну моральну
п і д т р и м к у, в о л о н т е р с ь к у
діяльність, патріотизм та
відданість українському
н а р о д у. З а р і ш е н н я м

Генерал-майор козацтва С.Д. Стадник, генерал-хорунжий козацтва
М.М. Бузінський, генерал-полковник козацтва К.П. Мідляр, генералполковник козацтва О.Г. Чуприна, Верховний Отаман СКУ, генерал
козацтва Л.Г. Шморгун, юний козак Вадік Акішов, о. Станіслав –
настоятель храму с. Рахни Лісові (зліва праворуч)

Присяжнюк, а також молодь
Шпиківської територіальної
громади.
Новобранці висловили
вдячність братам-козакам
за підтримку та велику честь
бути в лавах козаків, бо дійсно
відчувають себе нащадками
великого козацького роду.

Члени Шпиківської козацької громади Селянського козацтва
України в церкві села Рахни Лісові Тульчинського району

козацької старшини ВГО
СКУ отцю Станіславу надано
чин головного капелана
ВГО «Селянське козацтво
України» у Вінницькій області
та присвоєно військовокозацьке звання «полковник
козацтва».
Священики благословили
усіх присутніх на добрі справи,
побажали всім присутнім примножувати багатства нашої
України, доки світить сонце
над землею, щоби наливалося
добром кожне серце.
Пишаймося нашою
Україною й заживемо ми щасливо і довго. І потягнуться
люди один до одного, як
соняхи до сонця! Міцного
козацького здоров’я всім,
незламної волі до перемоги
й патріотичного духу, який
допоможе здолати будь-які
перешкоди.
Інна ДЕБЧУК-ФІЛІПІШИНА,
берегиня козацтва
Фото автора
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Хочу, щоб ніколи, ніколи
не зачерствіло серце
М. Стельмах
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Аз воздам! ШАБЛЯ БОГУНА
Історична спадщина

Нагорода

За активну громадянську позицію
і служіння на духовній ниві Голову
єпархіального відділу військового духовенства Тернопільської єпархії УПЦ
КП, отамана Тернопільського обласного
козацького товариства УРК, протоієрея
Вячеслава Кізілова нагороджено орденом Святого Юрія Переможця.
На початку березня 2018 року в місті
Дніпро відбувся Всеукраїнський з’їзд
військових священиків (капеланів)
Української Православної Церкви
Київського Патріархату. Серед його
делегатів були семеро священиків
Тернопільської єпархії, двоє з них
– п р е д с т а в н и к и Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва, військові священики: старший військовий капелан,
протоієрей Вячеслав Кізілов та капелан
44-ої артилерійської бригади Збройних
Сил України протоієрей Володимир
Андрухів.
До складу делегації з Тернопільщини
також увійшли Кременецький благочинний протоієрей Володимир Буграк,
протоієрей Михайло Бісовський
(Підгаєцьке благочиння), протоієрей
Андрій Курило (Підволочиське
благочиння), протоієрей Михайло
Кокора (Теребовлянське благочиння) і
протоієрей Юрій Матвіїшин (Бучацьке
благочиння).

«Бачите, гостра і досить важка, – показує шаблю, що аж вилискує відполірованим
до блиску лезом, отаман Тернопільського міського козацького товариства УРК Юрій
Семенюк. – Її подарували козацькому осередку реєстровців Тернополя наші побратими, представники Куркового братства землі Єлені Гурської з Польщі, як свідчення
поваги до героїзму українських козаків, зокрема, славнозвісного козацького ватажка,
сподвижника Богдана Хмельницького, козацького полковника Івана Богуна. Наші
сусіди, польські майстри виготовили шаблюку ідентичну тій, з якою воював герой
українського епосу». Тепер Богунова шабля зберігатиметься у штабі Тернопільського
міського козацького товариства Українського Реєстрового Козацтва.

Голова єпархіального відділу військового
духовенства Тернопільської єпархії УПЦ
КП, отаман Тернопільського обласного
козацького товариства УРК, протоієрей
Вячеслав Кізілов із заслуженою нагородою – орденом святого Юрія Переможця.

З а р е з у л ьт а т а м и р о б о т и б у л о
відзначено низку військових
с в я щ е н и к і в . З о к р е м а , Го л о в а
відділу військового духовенства
Тернопільської єпархії
УПЦ КП, старший
військовий капелан
Тернопільської області
протоієрей Вячеслав
Кізілов нагороджений
орденом Святого Юрія
Переможця. Капелан
44-ої артилерійської
бригади
ЗСУ
протоієрей Володимир
Андрухів отримав
відзнаку Міністерства
оборони України.
Козаки і берегині
В Г О « Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво»
вітають своїх козацьких побратимів, дійсно
Військові козацькі капелани, отці Володимир Андрухів
духовних людей, із
та Вячеслав Кізілов (зліва праворуч)
заслуженими нагороНа з’їзді капеланів УПЦ КП розгля- дами і зичать подальшого довгого
далося питання діяльності військових служіння на благо Господа нашого
священиків у силових структурах Ісуса Христа та на користь українського
України за період з 2014-го по 2018 народу.
роки, а також була розроблена та
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
затверджена концепція подальшого
власний кореспондент «УК»
розвитку військового духовенства у
Фото прес-служби
Збройних Силах та інших військових
Тернопільської єпархії УПЦ КП
формуваннях України.

Учасники Всеукраїнського з’їзду військових священиків (капеланів) Української
Православної Церкви Київського Патріархату в м. Дніпро

«А щодо шаблі Богуна, то, видно,
За словами отамана Тернопільських
реєстровців, цей вид зброї належить до польські зброярі не випадково виготипу угорсько-польських шабель, що товили таку досконалу копію, яка, за
були поширені в Речі Посполитій ще їхніми словами, гартувалась у бойових
з другої половини
XVI століття. Для
цього виду холодної
зброї було характерним відкрите або
напіввідкрите скошене наперед руків’я,
із мигдалевидним
пласким оків’ям.
Іноді на хрестовині,
під впливом
західноєвропейської
прямої клинкової
зброї було кільце –
палюх, або ж
ланцюжок. Поверхня
таких шабель була
часто пласкою, або
ж – із паралельними повздовжніми
к а н а в к а м и . Отаман Тернопільського ОКТ УРК Вячеслав Кізілов знайомить
польських гостей із діяльністю українських реєстрових козаків
Шабельні піхви
– широкі, з пласким, зрізаним турнірах під час різноманітних
кінцем і виготовлялися вони з чорної фестивалів, історичних реконструкцій і
чи коричневої шкіри із металевими могла досить тривалий час гідно витриоківками. За часів польського короля, мувати на собі міць інших шабель:
Великого князя Литовського та Руського таку гарантію вони давали, – додає
Стефана Баторія, такі шаблі були поши- Юрій Семенюк. – У розмові з членами
реними у польському війську – як у Куркового братства ми дізналися,
піхоті, так і в кавалерії. До речі, саме що вони добре знають українськотака шабля, яка нині зберігається у польську історію, зокрема, перекази та
Тернопільському міському осередку легенди про Івана Богуна, одна з яких
УРК, була і в героя фільму «Вогнем та розповідає про Богунову шаблю».
За переказами, під час присяги
мечем» – Івана Богуна.
представників
козацької старшини московському
цареві, полковник
Іван Богун демонстративно зламав
шаблю і кинув її
уламки під ноги
гетьману Богдану
Х м е л ь н и ц ь к о м у.
За однією з легенд,
уламки шаблі
таємниче зникли, але
повинні віднайтися,
коли Україна позбудеться російської
неволі.
Отаман Тернопільського ОКТ УРК Вячеслав Кізілов, отаман
«Що ж, неволі як
Тернопільського МКТ УРК Юрій Семенюк та гетьман Куркового такої вже немає, але
братства землі Єлені Гурської Богуслав Войдак
є агресія, тому зброя
«Цю шаблю виготовили польські наша завжди мусить бути готовою до
зброярі, котрі належать до Куркового бою і порох тримаємо сухим», – додав
братства у Єлені Гурській, – розповідає отаман Тернопільських реєстровців
пан Юрій. – А привіз її до України Юрій Семенюк.
Тернопільські козаки високо цінують
та подарував реєстровим козакам
Тернополя наш побратим із Польщі, довіру та дружні стосунки, що склалися
гетьман Куркового братства землі між українськими реєстровцями та
їхніми побратимами з Польщі – члеЄлені Гурської Богуслав Войдак.
До речі, в епоху войовничого нами Куркового братства землі Єлені
середньовіччя, коли союзи були Гурської і щиро висловлюють шану та
недовговічними, а війни тривали подяку їхньому керманичу гетьману
десятиріччями, такі братства діяли і Богуславу Войдаку. Сподіваємося, що
в Україні, зокрема у Львові. У той час взаємовигідна співпраця між двома
вважалося, що чесні громадяни мали громадськими організаціями дружніх
бути готові будь-якої миті взяти в руки сусідніх країн принесе ще багато користі
зброю і захистити себе, своїх рідних, українському та польському народам.
майно тощо. За свідченням архівних
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
джерел, не дивлячись на проблеми
власний кореспондент «УК»
державності Речі Посполитої, ще в
Фото прес-служби
1783 році Куркове братство у Львові
Тернопільського МКТ УРК
мало свій тир та резиденцію.

Світла бажав я тоді лиш,
коли про шляхи свої думав
Іларіон Ярошевицький
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Смаколики – захисникам! ТІЛЬКИ РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО!
Волонтерство

Реєстрові козаки Прикарпаття з вірою в перемогу та з любов’ю у своїх серцях протягом останніх
чотирьох років постійно допомагають захисникам Вітчизни, направляючи до військових частин
необхідні речі для підтримки життєдіяльності та бойового духу наших військових. Окрім того,
у лавах реєстровців багато священиків, які в час військових випробувань добровільно стали
капеланами й наразі надають морально-психологічну підтримку нашим бійцям як у військових
частинах у тилу, так і на східних рубежах, де точаться бойові дії.

Реєстровці Прикарпаття: Генерал Козацтва Василь Гречаник (другий
ліворуч) і полковник УРК Петро Кирилов (другий праворуч) у військовій
частині в Коломиї після доставки чергового гуманітарного вантажу

Штаб Івано-Франківського
обласного козацького
товариства УРК нерідко
перетворюється на базу, де
формується черговий вантаж
гуманітарки, яка в подальшому
направляється до військових
частин. Реєстрові козаки та
берегині і словом, і ділом допомагають українським воїнам.
Крім того, до богоугодної
справи козаки залучають своїх рідних, друзів,
знайомих. Так, начальник
штабу Івано-Франківського
обласного козацького товариства УРК, полковник УРК
Петро Кирилов звернувся з
пропозицією до своїх земляків,
жителів села Шутроминці,
що в Заліщицькому районі
Тернопільської області, зробити приємний і смачний
подарунок нашим військовим.
За словами сільського голови
Віталія Зятика, Шутроминська
громада ніколи не стояла
осторонь такої допомоги.
Майже кожна родина розуміє
складність ситуації, в яку
потрапила країна і, особливо,
наші захисники. Тому селяни
проявляли і продовжують проявляти щедрість і людяність,
допомагаючи бійцям Збройних
Сил та Національної гвардії
України.
Петро Іванович Кирилов
особисто доставив у село
необхідні продукти для випічки
домашнього печива. Цукор,
маргарин, курячі яйця – за

рахунок Івано-Франківських
реєстровців, а борошно, сметана і, власне, приготування
– це вже парафія сумлінних
професіоналів, місцевих
кондитерів Ганни Витрикуш,
Оксани Безкоровайної, Ірини
Присяжнюк, Олександри
Яременко, Галини Ємчук,
Марії Дутчак, Галини Драбик,
Надії Савоцької, Галини

жінки закладали найкращі
материнські почуття: любов,
віру і надію на те, щоб усі
українські воїни здоровими та
неушкодженими повернулись
до своїх домівок. І обов’язково
з перемогою!!! І за чужих синів
у них душі болять як за своїх
рідних».
А попрацювали жінкиберегині дійсно на славу:
напекли 160 ящиків смачного
печива. Частину смаколиків
козаки відправили бійцям
батальйону НГУ «Азов» та у
військову частину в Коломию,
бійці якої з перших днів війни
захищають повітряні ворота
України на сході нашої країни.
Головними натхненниками
цієї благодійної акції стали
Глава Адміністрації Гетьмана
УРК у Прикарпатському
регіоні України, Головний
отаман Івано-Франківського
обласного козацького товариства УРК, Генерал Козацтва
Михайло Смачило і начальник
штабу Івано-Франківського
обласного козацького товариства УРК, полковник УРК
Петро Кирилов.

У штабі Івано-Франківського обласного козацького товариства УРК

Худик, Марії Стасюк, Алли
Понюк, Надії Козелко,
Людмили Кушнір.
«Печиво-гостинці для
українських бійців на передову
шутроминські жіночки готували з вірою в душі і з любов’ю
в серці, – відзначив полковник УРК Петро Кирилов.
– Адже кожна з них, у першу
чергу, – мати. І у свої вироби

Шутроминські кондитери готові відправити смаколики нашим
воїнам-захисникам

Приємно, що осторонь цієї
благородної справи не залишався в селі ніхто. Селяни
з задоволенням приносили
продукти, аби печиво вийшло
смачним і поживним.
Гадаю, що наші військові,
які куштували козацькі смаколики, відчули щиру повагу
та вдячність людей, котрі
готували й доставляли до
військових частин і на бойові
позиції печиво-гостинці.
Хочеться вірити в те, що
щира турбота про українських
військових викличе в них гарні
почуття, допоможе у важких
бойових умовах витримати
тиск ворога, перебороти і біль,
і страх, а іноді, і безнадію.
Нам важливо, щоб наші
воїни-захисники завжди
відчували, що про них
пам’ятають, про них дбають, за
них моляться і на них чекають.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Фото прес-слуби ІваноФранківського ОКТ УРК

Справжній козацький дух, патріотизм, щире бажання
допомогти у кожній добрій справі, – саме ці духовно-моральні
чинники притаманні реєстровим козакам України. Війна, що
живою раною кровоточить на сході нашої країни, зближує
душі небайдужих українців у намаганні всіма доступними
засобами допомогти наблизити таку бажану, таку очікувану
перемогу над ворогом. Саме під час лихоліття щирою працею
українські волонтери, серед яких багато реєстрових козаків,
показують шлях до любові, шлях до добра, шлях до перемоги.
«Ми переможемо, бо за нами – правда. А там, де правда – там
Бог», – казав Патріарх Київський і всієї Руси-України, Святіший
Філарет.

Старший військовий капелан Тернопільської єпархії УПЦ КП,
отець Вячеслав Кізілов окроплює свяченою водою бійців 44-ої
Артилерійської бригади ЗСУ

Спільна реалізація волонтерських проектів, надання
духовної і матеріальної
підтримки нашим військовим
об’єднують козаків і берегинь Тернопільського та
Івано-Франківського обласних козацьких товариств
Українського Реєстрового
Козацтва. Ось і нещодавно
о т а м а н Те р н о п і л ь с ь к о г о
обласного козацького товариства УРК Вячеслав Кізілов,
о т а м а н Те р н о п і л ь с ь к о г о
міського козацького товариства УРК Юрій Семенюк та
реєстровий козак, заслужений художник України Євген
Удін передали бійцям 44-ої
артилерійської бригади чергову гуманітарну допомогу.
Серед іншого одежа, тепла
білизна, взуття, а також смаколики від реєстрових козаків
Прикарпаття.

капелан, отець Вячеслав
Кізілов і реєстровий
козак, військовий капелан 44-ої артбригади,
отець Володимир Андрухів
відслужили панахиду за
загиблими українськими
воїнами біля меморіалу
Захисникам України та провели спільний молебень з
військовослужбовцями
ц ь о г о п і д р о з д і л у. П о т і м
священики окропили
воїнів-артилеристів свяченою водою. Керівництво
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» вдячне всім козакам і берегиням за підтримку
воїнів-захисників. Тільки
разом ми скоротимо шлях
до бажаної перемоги за
незалежність і цілісність
нашої Батьківщини. Лише
разом ми переможемо!

Волонтерська допомога від Тернопільських реєстровців. Отаман
Тернопільського МКТ УРК Юрій Семенюк, отаман Тернопільського
ОКТ УРК Вячеслав Кізілов, реєстровий козак, заслужений художник
України Євген Удін та капелан 44-ої артбригади, отець Володимир
Андрухів (зліва праворуч)

Передача гуманітарки
українським воїнам відбулася
на території дислокації
артилерійської бригади.
Козацький військовий

Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Тернопіль
Фото прес-служби
Тернопільського ОКТ УРК
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Якщо ви вдало виберете справу
і вкладете в неї всю свою душу,
то щастя саме відшукає вас
К. Ушинський

Козацька рада

Рада Генеральної старшини УРК в Маріуполі:
захист країни, духовне й патріотичне виховання
та єдина помісна українська церква!
(Продовження. Початок на стор 1)

Надзвичайно важливими на Раді
Генеральної старшини УРК постали
питання щодо відносин Українського
Реєстрового Козацтва з церквами та
обрання мови спілкування в ситуації,
що склалася сьогодні в країні. Радою
Генеральною☻старшини УРК було

У ході роботи Ради Генеральної
старшини Українського Реєстрового
Козацтва керівники обласних
козацьких товариств відзвітувалися
про діяльність очолюваних ними
козацьких осередків за минулий
період, обмінялися досвідом роботи
козацьких підрозділів, козаків і
берегинь.

Гетьман УРК Анатолій Шевченко і отаман Тернопільського ОКТ Вячеслав Кізілов
від імені реєстровців України передають ікону Богоматері Сартанському полку УРК

Члени Генеральної старшини УРК під час проведення Козацької Ради в Маріуполі

прийнято рішення надати можливість
козакам і берегиням самостійно
обирати церкву та мову спілкування.
У той же час члени Генеральної
старшини УРК відзначили, що
В Г О « Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво» підтримує дії Української
православної церкви Київського
патріархату і виступає за створення
помісної Української православної
церкви.

Вихід в море і цікаві зустрічі
Після плідної роботи в конференцзалі Гетьман УРК Анатолій Шевченко
і члени Генеральної старшини УРК
продовжили обговорення поточних і
перспективних завдань реєстрового
козацтва під час виходу в море на
к о р а б л і « Ук р а ї н с ь к е Р е є с т р о в е
Козацтво», де команда корабля пригостила їх смачною азовською юшкою.

Надзвичайно цікавою і змістовною
стала зустріч керівників Українського
Реєстрового Козацтва з представниками вірменського земляцтва
Маріуполя, яке очолює радник
Гетьмана УРК з питань духовного
відродження та міжнаціональних
відносин України та Вірменії, Генерал
козацтва Генрік Яйлоян. За вагомий

засідання члени Генеральної старшини ознайомилися з визначними
пам’ятками Маріуполя, однією з яких
є унікальний зоопарк «Село Вашури»,
організатором і натхненником☻якого
є депутат Маріупольської міської
ради, Наказний гетьман УРК
в Приазовському регіоні, Генерал
козацтва Савелій Вашура. Господар

Хлібом-сіллю зустрічали учасники дійства Гетьмана УРК Анатолія Шевченка

Свято презентації Дитячої козацької республіки «Молода Січ» почалося з молитви та
виконання Гімну України
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внесок у розбудову дружніх стосунків
між українським та вірменським народами та популяризацію козацького руху
в Україні та Вірменії йому присвоєно
звання «Герой козацтва» з врученням
ордена «Золота зірка».
Під час проведення виїзного

закладу тепло зустрів своїх побратимівкозаків і показав своє велике
господарство.
Дитяча козацька республіка
УРК «Молода Січ»
У заключний день перебування

Виховуючи свою дитину,
ти виховуєш себе
В. Сухомлинський
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подарував Сартанському полку УРК
освячену дерев’яну ікону Пресвятої
Богородиці, яку козаки вважають
своєю покровителькою.
Завершилося свято грандіозним
флешмобом і загальним фото гостей і
учасників цієї дійсно значущої події не
тільки для селища Сартана і Маріуполя,
а й для всієї України. Такого проекту,
як Дитяча козацька республіка УРК
«Молода Січ» в Україні ще не було.
За традицією, що склалася в УРК,
реєстрові козаки пригощали всіх
присутніх запашним козацьким кулешем. Щоб козацька страва вийшла
дійсно смачною, в її приготування всю

Генерал козацтва Вячеслав Кізілов.
На завершення свята Гетьман УРК
Анатолій Іванович Шевченко побажав
козакам і берегиням Сартанського
полку УРК, учасникам дитячої
козацької республіки успіхів в їх
добрих заходах і висловив надію, що
в Донецькому краї скоро настане
довгоочікуваний мир. Добрі побажання козачатам «Молодої Січі»
висловили секретар Маріупольської
міської ради Степан Махсма і селищний голова Сартани Олександр Куркчі.
За оцінками Гетьмана УРК Анатолія
Шевченка та членів Генеральної старшини УРК робочий візит до Маріуполя

Маленькі козачата і лелі прийшли на свято зі своїми батьками

в Приазов’ї Гетьман УРК Анатолій
Шевченко і члени Генеральної старшини взяли участь у святі відкриття
Дитячої козацької республіки УРК
«Молода Січ» в прифронтовому
селищі Сартана.
На головній площі селища членів
Ради Генеральної старшини УРК
мешканці прифронтової Сартани
зустріли хлібом-сіллю.
Під час свята всі, і гості, і учасники
дійства – представники козацьких
куренів трьох дошкільних установ, а
також козацьких сотень, які діють у
двох загальноосвітніх школах і аграрному ліцеї – отримали багато позитивних емоцій і задоволення. Крім спортивних змагань, які проходили в двох
вікових категоріях, дитячими козацькими підрозділами були представлені і
музичні, і спортивно-показові номери.
У цьому справді грандіозному дійстві,
яке підготували і провели реєстрові
козаки Сартанського полку УРК,
де отаман - Герой козацтва, Генерал
козацтва Євгенія Єрмоленко, - взяли
участь понад 500 козачат і лель, дорослих козаків і берегинь. Учасниками
культурно-спортивного свята стали
козацькі команди 6 закладів освіти,
а саме – Дошкільного навчального закладу №166 «Діоскурія»,
Дошкільного навчального закладу №8
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«Мікруліс», Дошкільного навчального закладу № 93 «Зернятко»,
загальноосвітніх середніх шкіл №8 та
№58, а також Маріупольського аграрного ліцею №141.
Переможці та призери спортивних змагань й пісенно-танцювальної
програм були нагороджені кубками
та дипломами. Того дня ніхто не залишився без нагород, їх отримали навіть
спонсори свята. Проте найбільша
нагорода для всіх і, в першу чергу,
для сартанців – гарні емоції, веселий
настрій і нездоланна віра в світле
майбутнє своєї країни і своїх дітей.
Свято настільки сподобалося
реєстровцям, що члени Генеральної
старшини зробили учасникам подарунки. Так, заступник Гетьмана УРК
з економічних питань, представник
Вінницького обласного козацького
товариства УРК, Генерал козацтва
Анатолій Лутковський преміював
кращий дошкільний заклад і кращу
школу. Переможці отримали від
вінницького козака-підприємця
грошові призи по 5000 гривень.
Отаман Тернопільського обласного
козацького товариства УРК, керівник
служби військових капеланів УРК,
які знаходяться в бойових підрозділах
на лінії зіткнення, Генерал козацтва
В’ячеслав Кізілов від імені тернополян

В прифронтовій Сартані реєстрові козаки і берегині виховують дітей в дусі
патріотизму і любові до рідної Вітчизни

свою козацьку душу вклав Головний
обозний УРК Приазовського
регіону, полковник УРК Володимир
Перевозов.
Українська книга –
дітям Донбасу
Під час проведення свята реєстрові
козаки започаткували акцію
«Українська книга – дітям Донбасу»,
в якій зголосилися взяти участь
представники реєстрового козацтва
західних областей України. Про це
заявив отаман Тернопільського обласного козацького товариства УРК,

виявився плідним і корисним, сповненим незабутніх вражень.
Сергій НЕХАЄВСЬКИЙ,
начальник Головного штабу УРК у
Приазовському регіоні України,
Генерал козацтва
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
член Національної спілки
журналістів України
Фото прес-служби УРК

Моє життя — розтрощене корито,
І світ для мене — каторга і кліть

№ 1-2 (287-288) квітень-травень 2018 р.

8

СВЯТОСЛАВ АБО ЯК КОЗАК ПІД ПРИЦІЛОМ ХОДИВ
Герою слава!

ЯК «СХІДНЯК» СТАВ
ПАТРІОТОМ УКРАЇНИ?

Реєстровий козак, Герой козацтва
Андрій Іванов

Андрій Олексійович Іванов, полковник
Українського Реєстрового Козацтва–
активний учасник Революції гідності
на Майдані з 3 грудня 2013 року.
Він-один із перших і тепер вже легендарних бійців батальйону «Донбас» із
позивним «Святослав». Завершивши
місію на Євромайдані, пішов добровольцем на війну. Каже, що після
захоплення сепаратистами і бойовиками Донецької облдержадміністрації,
а пізніше Слов’янська і Краматорська,
йому стало зрозуміло, що війни не
уникнути і це спонукало його з Майдану
виїхати до добровольчого батальйону
“Донбас”.
У добробаті спочатку був звичайним
стрілком, але невдовзі, прапорщика
в запасі Іванова, комбат призначив
на посаду заступника командира
взводу. Влітку 2014 року в бою під с.
Широкиним, неподалік Маріуполя,
колона, яка повинна була зайняти
бойові позиції, разом з його
підрозділом, потрапила під шквальний обстріл ворога. Замкомвзводу
Андрій Іванов прийняв для себе
рішення виправити ситуацію і вивести
колону та бійців з-під вогню. Разом із
двома добровольцями (“Джоном” та
“Карпом”) кинулись у саме пекло,
усвідомлюючи, що дороги назад вже
може не бути.
Хлопці виконали задумане. Колону
та підрозділи вдалося врятувати, але
прапорщик Національної гвардії
України, козак Андрій Іванов при
відході й сам отримав важке поранення. З того бою не повернулися
додому живими два його побратими,ще
четверо воїнів отримали важкі
поранення…
42 (!) осколки ворожої міни «засіли» в
тілі відчайдушного вояка. Але ні побиті
ноги, ні втрачена у бою рука не зламали
дух командира…
Доля кидала його лікарнями й
шпиталями: в Маріуполі - перша
допомога, у Дніпропетровську - перша
операція, у Києві тривале лікування в
трьох шпиталях, потім Німеччина та
США. Позаду – чотири операції, але
друзі й козацькі побратими завжди
приходили на допомогу.За океаном
зробили протез для руки та артези для
ніг. «Хочу такий протез, щоб із ним
можна було воювати», –сказав невгамовний козарлюга.
Андрій Іванов нагороджений нагрудним знаком НГУ «За доблесну службу»,
медаллю “Захисник Вітчизни”,
відзнакою ЗСУ “Знак пошани”, козацьким орденом “Іван Сірко”, нагрудним
знаком учасника “Революції гідності”,
медаллю “За оборону Маріуполя”,
“Золотим годинником”, та головною
нагородою козак вважає орден «Золота
зірка» Героя козацтва.

Родом Андрій Олексійович Іванов
із- під Мелітополя, Приазовського
району. Рідня по батькові -з Астрахані,
з козаків-молоканів. Мати - українка,
теж козачка, але із Запоріжжя.
Проблемз питань мови для нього
ніколи не виникало. Вільно володіє
і російською, і українською мовами,
більше того, обома пише вірші та
прозу, палкий прибічник українізації
в державі.
«Україна повинна бути українською,
а щодо інших мов, то вони повинні
вивчатись відповідно до прийнятих
програм або за особистим бажанням
кожного громадянина», - вважає пан
Андрій.
Доля його складалася, як і
в переважної більшості радянських хлопців: школа, армія, набуття
технічної спеціальності, робота,
університет, робота на підприємстві…
Так би й текла тихо річка його життя,
якби не події сучасної історії України.
І, звичайно, якби не запальний, справді
козацький характер нашого героя.

мають переконання й абсолютно
нормальні прагнення жити в чесному
та відкритому суспільстві».
І щоби самому розібратися в ситуації,
поїхав до столиці, на три дні, взявши
квиток туди і звідти. Рідним сказав, що
повернеться через три дні.
Та де там було? Приїхавши на
Майдан 3 грудня 2013 року, побачив криваві плями на замерзлій
майданівській бруківці і… здав
квиток на зворотню дорогу. «Мої
вже нові друзі, зокрема Андрій зі
Львова (згодом загинув у сутичці під
аркою – Ред.), запропонував мені,
як колишньому військовому, залишитися і боротися за свободу тут, на
Майдані. Багато корисного розповів,
зокрема, як поводити себе в різних
ситуаціях», – згадує козак.
Спочатку виконував обов’язки
охоронця, потім був заступником координатора медичної служби (перебував
під орудою Ольги Богомолець та Олега
Мусія) на третьому поверсі в Будинку
профспілок: виявляв хворих, яких
спеціально засилали, щоб розповсюджувати різні епідемії серед ночуючих
там майданівців.

ТЕЖ ХОДИВ ПІД ПРИЦІЛОМ

Події 18-20 лютого 2014 року пан
Андрій згадує із болем. Спалахнув
Будинок профспілок. Це був навмисний підпал через електричну мережу.
За словами свідків цієї жахливої події,
в будівлю подали напругу 600 вольт.
Електричні щити почали вибухати,
тому приміщення загорілося так
швидко, що багато людей в паніці не
змогли добратися до виходу й згоріли
живцем. Страшна пожежа супроводжувалася штурмом спецпризначенців
у формі Беркуту.
Коли почався розстріл майданівців,
колишньому прапорщику збройних
сил стали в нагоді знання військової
справи. Андрій був десятником в сотні
під керуванням Жана. Кулі снайперів,
що засіли на дахах оточуючих Майдан
багатоповерхівок, свистіли поруч,
нещадно косили побратимів, «захищених» переважно дерев’яними щитами
та шахтарськими касками. Багатьох
своїх Андрій не зміг уберегти від
смерті… Та й самому, зізнається, лише
дивом вдалося вибратися живим. Після
виходу з того пекла зрозумів, що настав
час діяти радикальніше.

КОЗАК У ПАПАСІ

Андрій Іванов: «Ми боремося за майбутнє України»

Перед Революцією Гідності 20132014 років працював бригадиром
на заводі металоконструкцій в
Петербурзі, а потім в службі постачання на будівництві газопроводу
в Ленінградській області Російської
Федерації. Коли в листопаді 2013
року студенти вийшли на мирну акцію
проти небажання керівництва країни
підписати довгоочікувану, причому
ними ж обіцяну угоду про асоціацію
України з ЄС, Андрій Іванов приїхав у
відпустку додому: відпочити, провідати
родичів тощо.
«Коли з екрану телевізора показали побиття беззахисних хлопців і
дівчат на Майдані незалежності, мої
родичі сказали, «що так їм і треба»,
– розповідає пан Андрій. – Я тоді їх
запитую: «Ви українці чи хто? Це ж
вийшли молоді люди, діти, щоб лише
сказати, що вони думають… Вони

«Ми їх виявляли, навіть надавали
медичну допомогу, але ночувати та
жити на поверсі не дозволяли. Це була
група медичної безпеки Майдану.
Потім запропонували перейти в
41-у сотню (раніше була 19-ю –
Ред.), яка забезпечувала внутрішню
охорону наметового містечка, лідерів
та високоповажних гостей Майдану.
Як козак по роду, на Майдані я вступив до лав Українського Реєстрового
Козацтва. Чин посвяти безпосередньо
на Майдані проводили козацький генерал Василь Васильович
Вовченко та полковник УРК Андрій
Мойсеєнко у присутності козакареєстровця, полковника УРК Василя
Володимировича Вовченка. Обидва
козаки також пройшли увесь Майдан,
за що були удостоєні високого звання
– Герой козацтва», – говорить Андрій
Олексійович.

У складі 4-ї козацької сотні зі щитом
тримав позиції на перехресті Хрещатика
та Інститутської, на Михайлівській
площі допомагав зводити барикаду для
запобігання проникнення «тітушок»
з боку вулиць Великої Житомирської
та Десятинної, відганяв феєрверками
нападників від барикад захисників
Майдану. Завдяки наявності квитка
партії регіонів, виводив молодих
козаків із оточення, рятував наших
жінок і дівчат біля Будинку офіцерів
після його захоплення провладними
силами. «Так, визнаю, що було й
таке… – чесно зізнається козак. – Коли
мав отримати призначення на посаду
директора обов’язковою умовою був
партійний квиток ПР, тому довелося
завести… Однак коли прийшов час для
випробувань, то кожний знайшов своє
справжнє місце і своє призначення».
«В ніч з 19-го на 20-те лютого вже
не було сили дивитися, як «беркутня»
косить наших хлопців, тому не було
іншого виходу, як піти в рішучий
наступ і відкривати вогонь у відповідь.
Самі робили гранати, вибухівки, щобипомститися за загиблих побратимів,
від яких залишалися на київській
бруківці лише замерзлі калюжі крові.
Звільняв від міліціонерів Український
дім, який ті встигли перетворити у
справжній бедлам. Коли зачистили,
взяли будівлю, доповів отаманові Горі,
що «…завдання виконано, Український
дім – наш», – відрапортував козак
своєму отаманові.
Переконавшись в тому, що під контролем майданівців вже Жовтневий палац,
Верховна Рада та інші стратегічно
важливі об’єкти, що на допомогу
підійшли свіжі сили побратимів, після
трьох безсонних днів і ночей, чорний
від копті та поту козак Андрій попросив у командира відпочинку. Спав дві
доби, а коли прокинувся і повернувся на
Майдан, то раділи один одному, як малі
діти. Замість вже звичного привітання
«Слава Україні! Героям слава!» - віталися:
«Ти – живий!», а у відповідь лунало таке
ж радісне: «Та живий!».
Козака у папасі Андрія Іванова
пам’ятають чи не всі активні учасники Революції Гідності, бо саме

Так краще в тридцять повністю згоріти,
Ніж до півсотні помаленьку тліть
В. Симоненко

Боєць батальйону «Донбас» НГУ Андрій Іванов на передовій

папаха стала його візитною карткою
і таким собі козацьким брендом.
Завжди вона при ньому. Це людина,
яка дійсно побувала чи не в усіх гарячих точках Майдану, від першого
штурму на Хрещатику у грудні, потім
на Грушевського, де пролилась перша
кров і загинули люди… «Було майже
півтори тисячі поранених...», – із
болем в серці згадує козак.
Андрій («Святослав») чесно виборював право на свободу і гідність свою
особисто, своїх рідних, усіх українців,
навіть тих, хто не вважає ці атрибути
демократії чимось важливим і життєво
необхідним, тобто ватників, манкуртів
чи колоборантів…
Коли горе-президент Янукович,
разом зі своєю командою втік із Києва,
а потім із України, а демократичні
сили взяли під свій контроль основні
об’єкти, досвідчені майданівці
роз’їхалися гасити сепаратистські
багаття в обласні центри. Коли
Андрій приїхав у Донецьк, то будівлі
облдержадміністрації, обласного
управління СБУ, відділки міліції вже
контролювали російські найманці
й місцеві сепаратисти, які називали себе самообороною, а згодом
«ополченієм». Самі будівлі були
обнесені барикадами з бетонних плит,
мішками піску та автомобільними
шинами, а місто контролювали люди
з автоматами. У парках, на площах, у
багатолюдних місцях стояли червоні
намети комуністів, у яких записували
добровольців до так званого місцевого
ополчення та роздавали листівки,
газети надруковані в Луганську під
патронатом її лідера П.Симоненка…
Поки в Києві розгорталися бурхливі
події на Майдані, Крим, а потім
Донецьк із Луганськом вже стали
непідконтрольними… Бездіяльність,
а ч а с т о - г ус т о п р я м е п о т у р а н н я
місцевих влад і керівництва силових
структур призвели до втрати важливих населених пунктів, а згодом
і до війни… Але на це майданівці,

й зокрема Андрій Іванов, вже не
могли вплинути, навіть за великого
бажання.
«Ми були готові боротися і в тих
умовах. Привезли з собою величезний
український прапор п’ять на шість
метрів, для якого я зварив трьохметрове
металеве древко, хотіли встановити
його на одному з донецьких териконів
і окопатися там, тримати оборону.

№ 1-2 (287-288) квітень-травень 2018 р.

9
найдовший зі всіх добровольчих
формувань Національної гвардії. Під
орудою комбата Семена Семенченка
відновлював українську владу в Великій
Новосільці, Красноармійську (нині
Покровськ), Слов’янську, Попасній,
Лисичанську, брав участь у бойових
діях під Іловайськом та Широкіним.
Зокрема, під Іловайськом був у
розвідці, шукав безпечні шляхи для
виходу українських вояків із оточення.
Там нашим воїнам було дійсно непереливки. «Російські війська професійно
організували засади, підло і нагло, хоча
офіційно пообіцяли створити зелений
коридор, – розповідає Андрій. – Проте
на всіх можливих шляхах відступу
звели фортифікаційні споруди, шалену
вогневу підтримку забезпечували
бойовими машинами піхоти (БМП)
і танками, БМ21 «Град». Зрозуміло,
що ополченці, як казали тоді, прості
шахтарі й трактористи, своїми силами
організувати подібне не могли. Все
це справа рук російських офіцерів
і солдатів, підкріплених сучасною
російською технікою, артилерійськими
установками, зенітно-ракетними
комплексами тощо. Особиста зустріч
з ними, відкинула з моєї голови,
останній сумнів. Москалі завели свої
війська».

Гетьман УРК Анатолій Шевченко вручає Андрію Іванову зірку «Героя козацтва»

Місцеві патріоти пообіцяли допомогти зброєю та харчами… Проте їхні
слова так і залишилися обіцянками...
На жаль… А ми готові були триматися до останнього і показали б, що
український Донецьк не здався, він
бореться. Тоді навіть і смерть не здавалася страшною», – згадує Андрій.

НЕ ЗРАДЖУ СВОЇХ
КОМАНДИРІВ
Та справжні козаки духом не падають. Вони діють. Пішов добровольцем
в батальйон «Донбас». У його складі
пройшов весь бойовий шлях, а він

«Щодо Семена Семенченка, під
керівництвом якого довелося побувати
в найгарячіших точках, то щоб там не
казали, але він дійсно талановитий
командир. Єдиний його недолік –
відсутність «чуйки» на зраду. А про себе
скажу наступне. Я ніколи не зраджу
своїх військових командирів, а в мене їх,
вважаю, три: Степан Полторак (Міністр
оборони), Володимир Мусієнко
(командир 1-ї Президентської бригади
оперативного призначення ім. гетьмана
Петра Дорошенка НГУ) комбат Семен
Семенченко, а також моїх козацьких командирів: Шевченка Анатолія
Івановича – Гетьмана Українського
Реєстрового Козацтва, Ругаля Юрія
Борисовича, очільника Всеукраїнської
Академії Українського козацтва та
моїх побратимів-козаків – Вовченка
Василя Васильовича і Вовченка Василя
Володимировича.

БОРОТЬБА НЕ ПРИПИНЯЄТЬСЯ

З бойовою подругою Людмилою біля пам’ятного знака героям АТО

Попри контузії, численні поранення,
козак не припиняє своєї боротьби.
І сьогодні він у лавах захисників
Вітчизни. «Хоча мене вже не беруть
на військову службу, я записався до
діючого резерву. Бо в цей час не маю
права ні мовчати, ні бездіяти», – говорить Герой козацтва, український
реєстровий козак Андрій Іванов.
Із ворогом можна боротися не лише
зі зброєю в руках. З ним можна і треба
боротися словом. Особливо коли немає
руки і побиті ноги, то тоді і слово стає
відчутною зброєю для ворога, вважає
Андрій Олексійович.

Тому наш герой пише вірші й
оповідання українською та російською
мовами та мріє видати першу в своєму
житті авторську збірку.
Але найбільше козак мріє про перемогу на Східному фронті, скоріше
повернення додому частини Донбасу
і Криму та розбудову усім народом
квітучої, багатої України, де кожному
українцю буде добре і затишно проживати свій вік. Так вважає Андрій
Іванов – мужній козак-доброволець із
Донеччини, для якого Київ став другою
домівкою.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Київ
Фото автора

БУВАЛЬЩИНИ
ВІД КОЗАКА АНДРІЯ
СМЕРТЕЛЬНИЙ САМОВАР
Було це під Іловайськом. Сидять хлопці
на позиції, коли захотілося зробити
чаю. І не просто чаю, а зі справжнього
самовара, який дивним чином з’явився
у їх розпорядженні. «Розкочегарили»
бійці той самовар і раптом собака, який
також перебував неподалік позиції,
почав люто гавкати і рватися з ланцюга.
Ми тоді навіть і не здогадувалися, що
собаки можуть відчувати смерть…
Сірко рветься, як навіжений, проте
хлопці не зважають і продовжують
поратися біля самовара в передчутті
дивного чаювання… І раптом, в цей час
прилітає додвору (а це був двір школи),
ворожа міна… Всі, хто там були –
загинули. Один із вцілілих, що випадково
зайшов у бліндаж, кинувся відв’язувати
розумного песика, і коли вже знімав
ошийника, друга ворожа міна обірвала
життя і чоловіка, й собаки…
ЮЛЬКА-АТНИСЕПАРИСТКА
На одному із блокпостів, де довелося вартувати, при підрозділі жила
свиня Юлька. Зрозуміло, зовсім ручна.
Перебувала вона майже офіційно в
штаті підрозділу. І, до речі, їла вона
свої харчі зовсім недарма. Обнюхувала
автівки і, як не дивно, часто знаходила
заборонені для перевезення предмети.
Так в багажнику однієї з автівок якогось
симпатика «новоросії» винюхала чималу
суму грошей. До речі, на нюх могла
відрізнити справжнього українця від
сепаратиста. Така собі свиня-патріот.
А ВЧИТЕЛІ ХТО?
Йдемо ми, українські військові, по
Курахово. Дітки, що гралися в пісочниці,
побачивши нас, весело й дружно закричали: «Слава Україні!», на що їм з теплою
посмішкою відповідаємо: «Героям
слава!»… Діти щасливі, бійці задоволені
такою увагою…
Та не всім це сподобалося… Батьки
дітей, що стояли поруч, з очима, повними
люті до нас і до України, випалили: «Якби
не було вас, то й війни у нас би тут не
було…». Хапали дітей за руки і мовчки
розходились по різні боки.
Ось і думаю: хто кого повинен вчити:
батьки – дітей чи малюки своїх батьківманкуртів. Дуже важко перебувати
в так званій сірій зоні, а ще важче
спілкуватися з нашими тамтешніми
співгромадянами…
І СЕРЕД НАШИХ Є РІЗНІ
Один із підрозділів батальйону
«Донбас» охороняв у Курахово
стратегічно важливі об’єкти, зокрема,
міст, Курахівську ТЕС тощо. І серед
наших бійців були такі, які готові
були зривати стратегічні об’єкти,
мотивуючи тим, що вони належать
олігархові Ахметову й потрібно, на їхню
думку, незаконно привласнене майно
знищити на зло господарю. Однак про
те, що ці об’єкти зводили українці і для
блага українців, вони не задумувалися.
Їх же краще зберегти, оновити або
відремонтувати, ніж будувати з нуля
нове. Тож і серед наших є різні…

Знай, що в світі найтяжче –
це серце носити студене!
М. Рильський
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ПОДИХ ДАЛЕКОГО ДИТИНСТВА
Четверо дітлахів бігають
маріупольським узбережжям, розбиваючи невеличкі хвилі на сотні
солоних бризок… Світлочолий хлопчина щиро посміхається сонцю, морю,
місту. Більше півстоліття минуло,
а Володимир Архипович так само
любить Маріуполь, як і в дитячі роки.
І не дивно, адже усе його життя міцно
пов’язане з перлиною Приазов’я,
містом біля моря. Тоді, у післявоєнні
роки, його родина оселилася в
Успенівці, по вулиці Кільцьовій.

молодіжного екіпажа тепловоза.
Двадцятирічний юнак упевнено
розпочав довгий шлях стежкою
невтомної праці. Наймолодший
машиніст як на заводах металургії
країни, так і в Міністерстві шляхів
сполучення, він невтомно й сумлінно
працював. Освоював нові марки
тепловозів, потім – управління електровозом, підміняв інструктора.
Володимир Архипович згадує, що
за час роботи інструктором було
чимало історій. Одна з них трапилася,
коли його рішучість і знання допомогли швидко загасити займання
мазуту. Впевненість, чіткі дії, знання
та навички стали в нагоді.

Муравйовим, першим отаманом
Українського Реєстрового Козацтва
в Приазов’ї, людиною, яка заклала
основи найпотужнішої козацької
організації не лише на Донеччині,
а й в Україні. Лише за три місяці
роботи в спільному підприємстві
“ГерМар”, відомому як «Талаківські
ковбаси», Володимир Книшенко
виріс до начальника однієї із служб
підприємства. Перейнявшись переконаннями свого начальника, вступив
до лав Українського Реєстрового
Козацтва. Капітану УРК Книшенку
згодом довірили посаду скарбничого Приазовського округу УРК.
Під час штабної роботи виявилися

Отаман Приазовських козаків
Гордість УРК

Зараз для Головного отамана Приазовського регіону Українського Реєстрового Козацтва Володимира Архиповича Книшенка
кожен день сповнений нових турбот та клопотів. Як гостинний господар, він нещодавно зустрічав Раду Генерального старшини
УРК на чолі з Гетьманом Анатолієм Шевченком. Нинішні турботи козацького генерала Книшенка пов’язані також із його ювілеєм.

Розмова отамана Володимира Книшенка з Гетьманом УРК Анатолієм Шевченком
під час проведеня Ради Генеральнії старшини в Маріуполі

Батько працював будівельником,
бригадиром колієукладачів у БМУ-8
«Азовстальбуду», мати – майстром із
будівництва доріг.
Родина Книшенків прищепила любов
до праці й дітям. Думка про те, що для
справжньої людини здоровий спосіб
життя – це, насамперед, чисте повітря,
вплинула на захоплення юного Володі.
Під час навчання в 16-й школі юнак
захопився спортом. Грав у футбол,
баскетбол, волейбол, стрибав у висоту,
бігав на спринтерські дистанції. Отримав
розряди з багатьох видів спорту, зокрема,
став кандидатом у майстри спорту з
футболу: виступав на змаганнях за збірну
«Азовсталі» й за рідний цех.

Деякий час Володимир Книшенко
працював у Маріупольському порту.
Там він став одним із ініціаторів та
організаторів школи підвищення
кваліфікації для машиністів маневрових тепловозів порту. Трудові будні
проходили у співпраці з азовстальцями
та представникамими МПС. А кар’єру
машиніста тепловоза на «Азовсталі»
Володимир Архипович успішно розпочав у 62 роки.

ще й організаторські та керівні
здібності Володимира Архиповича.
Він і сьогодні береже пам’ять про
свого першого отамана Володимира
Єгоровича Муравйова, який так
несподівано й передчасно пішов із
життя. Сьогодні Сартанський полк
Українського Реєстрового Козацтва
носить ім’я козацького генерала В.Є.
Муравйова.
2002-го року було створено
Українське Реєстрове Козацтво.
Саме в цій козацькій організації
найбільш яскраво проявилися
таланти Книшенка. Він став отаманом
Маріупольського міського козацького товариства УРК, обіймав високі
керівні посади в УРК Приазовського
регіону. У 2015 році йому присвоїли
звання «Генерал козацтва», нагородили багатьма козацькими відзнаками.
Володимир Книшенко – повний кавалер ордена «Козацький хрест», у числі
нагород – медалі: україно-японської
дружби, співпраці з вірменською
діаспорою. Сьогодні Маріупольське
козацьке товариство УРК налічує
понад 300 козаків і берегинь, а
Приазовський козацький регіон УРК
об’єднує козацькі осередки реєстровців
із прилеглих районів, міст Бердянська
та Волновахи.
Особливу увагу приділяє отаман
патріотичній роботі, вихованню
молоді. Приклад тому – створення

СТУДЕНТСЬКІ РОКИ МОЛОДІЇ...
Після закінчення дев’яти класів
Володимир Книшенко пішов учитися
до третього професійно-технічного
училища на помічника машиніста
те пловоза. Займаючись в ПТУ,
одночасно закінчив вечірню школу
робітничої молоді. Після розподілу
на комбінат «Азовсталь» навчався
в заводській школі майстрів, в
індустріальному технікумі.
Як розповідає сам Володимир
Архипович, учився він із великим інтересом. Численні іспити не
лякали, тож під час сесій глибина
знань Володимира приємно вражала
викладачів.

ПРАЦЮВАТИ, ПРАЦЮВАТИ
Й ПРАЦЮВАТИ
Склавши іспити до школи майстрів
на «відмінно», Володимир за
рекомендацією комітету комсомолу
став машиністом комсомольсько-

На фото: Генерал козацтва Володимир Книшенко (в центрі), начальник Головного штабу
УРК в Приазовському регіоні, Генерал козацтва Сергій Нехаєвський (ліворуч) і учасниця
виставки собак «Азовське літо-2018» харківянка Ірина Маслюк під час проведення
кінологічного заходу в Маріуполі

А КОЗАК, ЯК ОРЕЛ
Новий етап життя Володимира
Архиповича пов’язаний зі знайомством із Володимиром Єгоровичем

Дитячої козацької республіки УРК
«Молода Січ», яка об’єднує три
козацькі сотні, створені в аграрному
ліцеї та двох школах, а також три
дитячих козацьких курені, створені в

Головний отаман Приазовського регіону УРК,
Генерал козацтва Володимир Книшенко

дошкільних установах селища Сартана.
Окрім піклування про підростаюче
покоління, не забуває Володимир
Архипович приділяти увагу ветеранам
війни та праці, вшануванню пам’яті
загиблих героїв, які віддали життя
за свободу Батьківщини, опікується
проведенням патріотичних,
культурно-просвітницьких заходів
тощо.
Завдяки
відкритості,
комунікабельності та щирості козацький генерал Книшенко легко знаходить
спільну мову з багатьма людьми,
спонукає та заохочує відомих людей
краю – Народного депутата України
Сергія Матвієнкова, підприємців
Віктора Чебанова, Генріха Яйлояна,
Валентина Широкова, Олександра
Таруту, Андрія Андрейка – директора
компанії «Формат», до спільних з
реєстровими козаками патріотичних,
культурно-просвітницьких акцій та
благодійних заходів.

СПРАВЖНІЙ СІМ’ЯНИН
Як і в житті кожної людини,
найважливіше місце в серці
Володимира Книшенка віддане сім’ї.
З дружиною Надією Іванівною він
познайомився на рідній вулиці. Із тих
далеких юнацьких років уже 49 років
вони разом.
За її словами, чоловік зовсім не
змінився: все той вогонь впевненості
сяє ув очах, та ж сама щира посмішка
випромінює добро, що йде від серця.
Бог подарував їм справжнє щастя:
доньку й сина. Удвох вони виховали
дочку Інну, яка зараз живе з родиною в Греції. Син Андрій працює на
металургійному комбінаті в рідному
Маріуполі. Родинне тепло завжди
зігріває душу й дає наснагу жити далі:
для рідних та близьких, для козацтва
та України.
Незважаючи на труднощі сьогодення, що спіткали нашу країну,
Володимир Архипович сповнений
надії на краще майбутнє для рідного
міста, рідної землі. Віра в Бога, у свободу
народу України надихає досвідченого
козака-реєстровця на нові ідеї, на нові
звершення. Це й робота з отаманами
козацьких осередків, радами ветеранів
підприємств Маріуполя, організація
літнього відпочинку дітей, проведення
конкурсів, змагань, фестивалів тощо.
24 травня головному отаману УРК
Приазовського регіону Володимирові
Книшенку виповнилося 70 років. Тож
побажаємо йому козацького здоров’я,
щастя, добра й ще довгих років для
нових ідей та їх реалізації!
Катерина БЕРЕЖНА,
власний кореспондент «УК»,
член Національної спілки
письменників України,
майор УРК

Лиш мати вміє жити,
аби світитися, немов зоря
В. Стус

Культ Матері
Свята

Щороку в другу неділю травня в усьому світі відзначається Міжнародний день матері.
Сьогодні тема гендерної рівності є надзвичайно модною. Дійсно, дві третини всіх робіт у світі
виконують жінки, отримуючи за це тільки десять відсотків платні та володіючи лише одним відсотком
світового багатства. Але ЗМАГАТИСЯ З ЧОЛОВІКАМИ ЗА РІВНІ ПРАВА ВСЕ Ж НЕ ВАРТО. ЖІНЦІ ВІД
БОГА ДАНО БІЛЬШЕ.

Створивши першу людину,
Всевишній надалі співтворцем
людства обрав не Ангела, а
Ж і н к у. В о н а в и н о ш у є у
своєму лоні дитину, в яку при
народженні Бог вдихає життя.
Шануючи вибір Творця,
наш народ возвеличив Жінку.
Вона на цій землі ніколи не
була рабинею, ніколи не затуляла обличчя чадрою, не була
ізольована в жіночій половині,
ніколи її не продавали-купували за калим. Навпаки, ще
дівчиною вона завжди користалася волею вибирати собі
пару, її питали, чи хоче вона
вийти заміж за такого-то, не
брали за неї платню.
Ще з часів трипілля (ІV–ІІ
тис. до н.е.) кожна жінка не
мала над собою володаря,
якому треба догоджати, подобатися. Вона не боялась й не
соромилась виявити свою
волю, бажання, вдачу. Це
залишило слід у ментальності
поколінь, вихованих такою
матір’ю. Досі живі й охоронні
українські виголоси:
«Благослови, Мати!», «Ой,
мамо!». Ігумен Почаївського
монастиря Залізо в грізну
хвилину звернувся: «Ой,
рятуй, Божа Мати, монастир
загибає…»
На шляху нашого народу
доля щедро насипала катастроф. Але знову і знову
проростали нові зерна.
Що ж не дає нам «розсмоктатися» серед інших, не загинути
у жодній з пережитих катастроф? Культ МАТЕРІ.
Це той талісман-різець, що
формує українську особистість
і стійкість у завірюхах,
деформаціях, катастрофах.
Це культ Божої Матері, Матері
Країни та земної Матері.
Народ співає:
Ой, я маю три матері, та всі
три хорошії
Три матері, три квіточки, як
три красні рожі,
Перша мати — Непорочная,
як лілея біла,
Із Дитятком — Немовлятком,
Пречистая Діва.
Друга мати — це найкраща на
світі країна.
Земля наша, наша славна
Ненька-Україна.
Третя мати — що ж про неї
гарного сказати?
Це ласкава, люба, мила, рідна
моя мати.
Ой, маю я три матері, та всі
три хороші.
Три матері, як три квітки, як
три красні рожі.
У травні, коли вишня
вбирається у біле і яблуня
красується у пишному вінку,
приходить на землю світле
свято – Свято Матері.
Тр а в е н ь с п о к о н в і к у
вважався місяцем Божої
Матері. Вшановуючи Її, люди
не забували і про Землю, і про
рідну матір.

Козацька iкона Iржавецькоi Божоi Матерi

Іржавець (Ржавець) – село Полтавської губерні, відоме тим,
що там у Свято-Троїцькому храмі знаходилася чудотворна ікона
Божої Матері, яка мала дар передчувати поразку та біду, й на знак
того «плакала». Глибоко віруючі люди сприймали сльози на образі
Богоматері як прямий знак самої небесної Заступниці.
У статті Валентини Кузик «Козацька святиня, оспівана Тарасом
Шевченком» («Україна Козацька», №№ 5/6, 7/8, 9/10 2007 р.)
дано ґрунтовне дослідження долі Іржавецької ікони за народними
легендами, офіційною церковною хронікою та історичними
коментарями шевченкознавців до поеми «Іржавець».
Валентина Кузик стверджує, що «тільки з рядків Т.Г.Шевченка
дізнаємось, що ікона була під Полтавою в часи шведсько-полтавської
битви 1709 р., разом із запорожцями емігрувала до Криму».
Як покидали запорожці
Великий Луг і матір Січ,
Взяли з собою Матер Божу,
А більш нічого не взяли,
І в Крим до хана понесли
На нове горе-Запорожжя.
Життя під кримським ханом,
на чужині, було несолодким.
Мордувались сіромахи,
Плакали, і з ними
Заплакала Матер Божа
Сльозами святими.
Заплакала милосердна,
Неначе за сином,
І Бог зглянувсь на ті сльози,
Пречистії сльози!
Побив Петра, побив ката
На наглій дорозі.
Вернулися запорожці,
Принесли з собою
В Гетьманщину той чудовий
Образ Пресвятої.
Поставили в Іржавиці
В мурованім храмі.
Отам вона й досі плаче
Та за козаками.
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Другої неділі травня діти
разом із ненькою поспішали
до садка, щоб обійняти
яблуню, пригорнути вишневі
віти й уклонитися вінку землі
- барвінку:
Спасибі тобі, Земле
Тетяно, за те,
що рід людський увічнила:
бабусю у вишню возвела,
матінку яблунею назвала,
а сестру з калиною поєднала.
Тут же закопували кусники
хліба, гроші й зерно, «щоб
у добрі та спокої довіку
бути». І потім йшли до хати,
де за давнім звичаєм мали
вшановувати матір хлібом та
дарунками.
Відчинивши двері,
промовляли:
Пороги, пороги,
із вас — дороги!
Дозвольте ступити,
матір обійняти,
Сиву голубоньку поцілувати.
Мати зустрічала дітей, скропляючи їх свяченою водою:
Вода до ніг — на долю,
вода до рук — на щастя,
вода на поріг, щоб у достатку
жив наш рід!
Син подавав свій дарунок
(хусточку, чобітки, або черевички) зі словами:
Нене-горличко, сива ластівко,
сонце ясне є, усміх дня,
Ви прийміть цей дарунок,
матінко.
Мати з великою шаною
брала хліб і клала на стіл,
промовляючи:
Хліб на столі — доля в руці
щастя вітається,
доля — не цурається.
Дарунки клала поряд з
хлібом зі словами:
Нехай люди бачать, а онуки
вчаться,
матір поважають — честь
бережуть.
Побіля братових дарунків
лягала донина вишиванка —
голубе з жовтим по білому.
Нитки добирались у святкові
дні, а сплітались у візерунок
у Чистий четвер: «щоби мали
силу від лихого ока і слова».
Не було на тій вишиванці
традиційного чорного кольору:
Нехай матуся на сім світі
добро творить
та до вишні і яблуні ходить.
Окрім дітей, вітали
господиню рідня, чоловік.
Добрим знаком було дістати
від чоловіка ложку, коралі,
сон-траву, як символи життєвої
снаги, надійності й спокою.
Та найкориснішим вважалося зібрати вранці росяні
пелюстки яблуневого цвіту і
потай, з-за спини, обсипати
ними жінку. Це оберігало її
від хвороб, возвеличувало у
материнстві.
Ті діти, що не могли з певних
причин приїхати на свято,
передавали матері свої вітання,
а у себе дома ставили перед
образом Богородиці свічку і
просили:
Вічко, свічечка, світи,
На матінку укажи,
В щасті-долі щоб жила,
Здоров’ячко берегла.
А ще мали за звичай зберігати
зрізані на Мамин день яблуневу й вишневу гілочки.
Щодо цього є легенда про
матір та доньку:
(Закінчення на стор. 12)
Людмила ОГНЄВА,
заступник головного редактора
газети «Україна козацька»
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Мати - єдине на землі божество,
яке не знає атеїстів
Е. Легуве
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КУЛЬТ МАТЕРІ
Свята

(Продовження.
Початок на стор. 11)

«Вони йшли лугом і дуже гарно
співали. Обидві вродливі. Люди
про них казали: «Спів — від
Бога, краса — від землі. Таке
рідко кому випадає, а тут і
передати нікому: дітей-онуків
немає». Не раз бідкалась стара:
«Я б і серце своє віддала, аби
онучків мати». А донька лише,
мовчки, кивала головою.
Переказують, що ці прохання
почув Вітер-старець, який
всі таємниці знав, і звістив
жінкам, що по смерті матимуть те, що хотіли. Згодом
таки здійснилося це віщування!
Старша, яка могла б стати
бабусею, у вишню перетворилася, зі своєї крівці ягідки
родить і серце у зернятку ховає.
А донька, у житті діточками
обділена, дісталася їх, як
яблунею стала...»
Певне, тому цього дня
на материнських могилах
з’являлися дві гілочки —
вишнева і яблунева, поставлені
у склянку з водою та зерном.
Запалювали діти свічку й
схилялися над нею з лівого
боку — «від серця».
Проте це свято скоріше було
духовним. Державним воно
стало значно пізніше.
У 1910 році молода американка Анна Джервіс, яка рано
втратила матір і боляче пережила цю трагедію, вирішила
відзначати День Матері в
школі, де вчителювала. Вона
помітила, що в тих родинах, де
матір поважають, проблемних
дітей не буває. Учні та їхні
батьки з радістю підтримали
ініціативу вчительки. Через
чотири роки потому вони
звернулись до Конгресу

США та Президента Вільсона
з проханням встановити
аналогічне державне свято. У
1914 році Конгрес США видав
декрет про щорічне святкування Дня Матері у другу
неділю травня.
Невдовзі його узаконило
ще чимало країн: Швеція,
Норвегія, Данія, Німеччина,
Польща. Так цей день став
Міжнародним Святом.

Україна в той час не мала
своєї державності. 1929 року
Союз Українок Галичини звернувся до українських громадян
із закликом встановити
Свято Матері. Відгукнулися
культурно-просвітницькі
організації. Але у 1939 році
з приєднанням Галичини
до Радянської України були
заборонені Союз Українок і
Свято Матері.
У дев’яностих роках в
Україні відродились і Союз
Українок, і святкування Дня
Матері. Проте офіційно воно
проводилось тільки на рівні
громадських організацій. І
лише у 1999 році, після звернення Світової Федерації
Ук р а ї н с ь к и х Ж і н о ч и х
Організацій (СФУЖО) до
Президента України Леоніда
Кучми, Свято Матері за президентським наказом N 489/99
стало державним.
Та о т т і л ь к и в о н о н е
сприймається людьми. Хтось
ставиться до нього, як до
нав’язаного згори, на кшталт
радянських свят; хтось переносить на нього своє ставлення
до колишнього Президента
України, хтось вважає, що воно
прийшло до нас з Америки.
А я вірю, що прийде час,
коли День Матері знову стане
святом родинним, коли,
нарешті, люди усвідомлять
Заповідь Божу, накреслену
на кам’яних таблицях, які
майже три з половиною тисячі
років тому отримав пророк
Мойсей від Бога на горі Синай:
«Шануй батька і матір твою,
щоб тобі було добре, і щоб ти
довго прожив на Землі».
Людмила ОГНЄВА,
заступник головного
редактора газети
«Україна козацька»,
член Національної спілки
журналістів України,
член Національної спілки
народних майстрів України
Фото 1: Матерi-вояки
Фото 2. Фрагмент мозаїки
«Квітуча Україна» у місті
Маріуполі. Автори:
Г. Зубченко, Г.Пришедько.
За ідеєю А. Горської.
Фото 3: Матерi загиблих
воякiв батальйону Чернiгiв,
які виiхали в зону АТО.
2017р.
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