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За дев’ять із гаком років свого існування
загальнонаціональна газета «Україна козацька» — друкований орган Українського
Реєстрового Козацтва — стала гучним, оперативним рупором не лише цієї патріотичної
організації, а й знайшла багато однодумців,
друзів далеко поза її структурними межами,
у різних регіонах України, за її кордонами.
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У майбутнє – до Тараса
Реєстровці Слобожанщини покладають квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку у Харкові
У останній декаді травня у Харкові
проходило традиційне триденне
Шевченківське літературно-мистецьке
свято «В сім’ї вольній, новій»,
у якому взяло участь понад півсотні
почесних гостей із різних регіонів
України, Японії, Молдови, Казахстану,
інших держав світу — письменники,
художники, артисти, народні депутати,
громадські діячі. Серед них — лауреати
Національної премії імені Т. Г. Шевченка
Петро Перебийніс, Любов Голота,
Леонід Горлач, Анатолій Кичинський,
Лесь Харченко, відомі письменники
Станіслав Шевченко, Василь Довжик,
Михайло Каменюк, Дмитро Шупта,
Михайло Вишняк, Сергій Пантюк,
Володимир Лис, Микола Поровський,
Андрій Медведенко, Леся Степовичка,
голова Національної спілки письменників України Віктор Баранов.
У перший день господарі
Ш е в ч е н к і в с ь к о го с в я т а в о с о б і
Харківської обласної організації НСПУ
радо зустріли гостей, провели для них
екскурсію містом, організували концерт
місцевого театру народної музики України
«Обереги».

СВЯТИЙ
ГЕТЬМАН
ІЗ КУЛЬЧИЦЬ
стор. 10
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Пам’ятними стали відвідини нашою
творчою групою історичного регіону
Харківщини — мальовничої Зміївщини,
розташованої серед лісних масивів по
обидва береги Сіверського Дінця.
Зміїне городище, на місці якого
з н а хо д и т ь ся с у ч а с н и й р а й о н н и й
центр, — одне з найстаріших в Україні.
Історики вважають, що події, описані
у славетному літописі «Слово о полку
Ігоревім», відбувалися саме тут. Цей край
тісно пов’язаний і з історією козацтва.
На Зміївщині народився видатний
український історик, академік АН України
Дмитро Яворницький.
Шевченківське свято завітало сюди
сонячного весняного дня. Українських
письменників тепло зустрічали
у сільських школах, місцевому ліцеї,
побували митці на засіданні районного
літоб’єднання.
Останній день розпочався з урочого
покладання квітів до пам’ятника
Т. Г. Шевченку. Просто неба біля музичного
фонтана на центральній алеї саду,
що носить ім’я Тараса, відбувся галаконцерт за участю переможців численних
літературно-мистецьких фестивалів.

ОСТАННЄ
СЛОВО
ОТАМАНА

стор. 11

Опісля харків’яни люб’язно запросили
гостей у Харківське обласне відділення
Національної спілки художників на
відкриття виставки «Мальовнича Україна».
Завершилося Шевченківське свято
урочистим концертом «В сім’ї вольній,
новій», у якому на сцені Харківського
національного академічного театру опери
та балету імені Миколи Лисенка взяли
участь як місцеві артисти, письменники,
так і гості з Києва, Львова, Херсона.
Слід відзначити, що активну участь
у святкових заходах брали і реєстрові
козаки Слобожанщини. Разом зі своїми
рідними вони поклали квіти до підніжжя
пам’ятника Тарасові у Харкові.
Тож, українська творча Харківщина
належно вшанувала пам’ять великого
Кобзаря. Шкода лише, що якось осторонь
цього величного патріотичного дійства
лишилася місцева влада, перші владні
особи регіону. Наступне ювілейне
Шевченківське свято має відбутися на
батьківщині Кобзаря — Черкащині.
Юрій ДОЦЕНКО,
письменник,
учасник Шевченківського свята

ВИМІР
ДОЛІ
ЛЮДСЬКОЇ
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У своєму становленні козацьке видання
пройшло різні етапи: розвою, реорганізації,
виживання й утвердження. Кожен номер «УК» — це не лише окрема сторінка
літопису сучасного українського козацтва, а й бодай рядочок новітньої історії
незалежної України, правдиве відлуння
нелегкої героїчної минувшини її народу.
Цей номер газети, що виходить
напередодні Дня журналіста України, —
особливий, ювілейний, 200-й! Він підводить
певну (гадаємо, проміжну) риску під творчою діяльністю колективу редакції «УК»,
налаштовує на подальшу плідну роботу
в ім’я нашої країни, українського народу,
його невід’ємної частини — Українського
Реєстрового Козацтва.
Ми добре усвідомлюємо, що попереду на
нас чекають нелегкі робочі будні, рутинна
праця на ниві справжнього національного
відродження. Але надихає те, що разом із нами і за нами — щільні козацькі
лави, рідний народ, надія на те, що нас
підтримають справжні патріоти, великі
сини України. Для нас багато важать слова
на адресу «УК», сказані Героєм України,
академіком Іваном Дзюбою: «Газета
«Україна козацька» змінила моє уявлення
про діяльність сучасного українського
козацтва, принаймні окремих його ланок.
Досі мені здавалося, що там більше балаканини і всілякої театральщини, ритуалів,
але бачу, що газета — жива, цікава,
інформативна. Бажаю їй успіху!»
Наступний рік для «України козацької» —
ювілейний. Наш щомісячник відзначатиме
своє десятиліття. Творчий колектив газети зробить усе від нього залежне, щоби
зустріти цю дату більш змужнілим, з належним доробком і добрими планами.
Плекаємо надію на подальшу співпрацю,
шановні читачі.
Антін БОБИР,
головний редактор «УК»

БОГ
ОБРАВ
ЖІНКУ

стор. 14

Гей, під горою Січ іде,
Гей, малиновий стяг несе
Українська народна пісня
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РЕЄСТРИ КОЗАЦЬКІ
Реєстр Житомирського обласного козацького товариства ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА

Цимбалюк Валерій Іванович
Дроздюк Олександр Миколайович
Ксендзук Валентина Антонівна
Качанова Ольга Володимирівна
Фатенко Петро Петрович
Опанасюк Володимир Михайлович
Легенчук Анатолій Володимирович
Керов Сергій Володимирович
Вербилюк Юрій Федорович
Бойко Богдан
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ МІСЬКЕ
КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
(Звягельський реєстровий полк імені полковника Михайла Тиші)
Керов Сергій Володимирович

начальник штабу,
в. о. отамана
Мороз Олег Вікторович
сотник
Рожко Анатолій Павлович
хорунжий
Найдюк Володимир Євгенович
хорунжий
Куркач Микола Миколайович
сотник
Артем’юк Михайло Іванович
сотник
Шевчук Микола Євгенович
хорунжий
Кличановський Олександр Олександрович
козак
Постіженко Валерій Васильович
козак
Ревуцький Руслан Вікторович
козак
Прокопенко Віктор Вікторович
козак
Пасічник Сергій Арсенійович
сотник
Григорчук Микола Леонідович
хорунжий
Шевчук Надія Сергіївна
берегиня
Поліщук Микола Вікторович
козак
Кушнір Тетяна Ярошівна
берегиня
Дем’янчук Вікторія Юріївна
берегиня
Лавриненко Віталій Олександрович
козак
Іванишин Євген Григорович
козак
Косянчук Іван Сергійович
козак
Іус Юрій Олександрович
козак
Панчук Денис Сергійович
козак
Шульгін Віктор Юрійович
козак
Пацер Юрій Васильович
козак
Сторожишин Анатолій Володимирович
козак
Тимощук Богдан Петрович
козак
Бачинський Юрій Олександрович
козак
Дуванов Олександр Станіславович
козак
Подолянчук Іван Сергійович
козак
Петрук Валентин Петрович
козак
Панчук Сергій Миколайович
козак
Шостак-Тюфанова Неля Миколаївна
берегиня
Оришнич Ольга Володимирівна
берегиня
Романюк Валентина Петрівна
берегиня
Пашковський Микола Володимирович
козак
Герасимчук Ірина Сергіївна
берегиня
Кумськова Марія Віталіївна
берегиня
Белінська Ольга Василівна
берегиня
Староварова Любов Олексіївна
берегиня
Клюско Анатолій Олексійович
козак
Харитонов Богдан Олександрович
козак
Коньок Іван Олександрович
козак
Рубайло Артем Федорович
козак
Савонькін Євген Олександрович
козак
Багінський Євген Петрович
козак
Гришечкін Юрій Павлович
козак
Павленко Микола Вікторович
козак
Шевчук Олена Сергіївна
берегиня
Горбатенко Тетяна Юріївна
берегиня
Дейнека Анастасія Михайлівна
берегиня
Кривдіна Наталія Дмитрівна
берегиня
Кучерявцева Ольга Юріївна
берегиня
Котик Олена Олегівна
берегиня
Гайдайчук Зінаїда Сергіївна
берегиня
Гембарська Валентина Олександрівна
берегиня
Данилюк Дарина Миколаївна
берегиня
Чечет Олексій Петрович
козак
Кирилюк Іван Петрович
козак
Жук Сергій Олександрович
козак
Питянчин Іван Андрійович
козак
Пасічник Сніжана Анатоліївна
берегиня
Сідлецький Юрій Юрійович
козак
Кравцов Сергій Андрійович
козак
Нечипорук Юрій Віталійович
козак
Павловський Юрій Валерійович
козак
Терещенко Олена Павлівна
берегиня
Мірошникова Вікторія Сергіївна
берегиня
Рудницька Яна Сергіївна
берегиня
Остапчук Олег Вікторович
козак
Бельтюгов Євген Володимирович
козак
Марчук Віктор Олександрович
козак
Кричковський Микола Петрович
козак
Щавлінський Андрій Станіславович
козак
Гичко Андрій Володимирович
козак
Козакевич Олександр Станіславович
козак

Голова Адміністрації гетьмана УРК у Південно-Західному регіоні України
отаман Житомирського обласного козацького товариства УРК
суддя Житомирського обласного козацького товариства УРК
контрольно-ревізійний інспектор Житомирського обласного козацького товариства УРК
голова ради старійшин
заступник отамана, начальник штабу
заступник отамана
заступник отамана
заступник отамана
капелан Житомирського обласного козацького товариства УРК
Турченко Ігор Олегович
Ковальковський Ілля Юрійович
Пелевін Андрій Олександрович
Жураківський Олександр Віталійович
Матвійчук Олена Володимирівна
Грабовська Марія Сергіївна
Савчук Юлія Миколаївна
Бризгалова Надія Русланівна
Кравченко Анна Сергіївна
Самболя Ольга Геннадіївна
Федоров Павло Вікторович
Майданович Катерина Петрівна
Пазюка Ірина Олександрівна
Андрійчук Аліна Олександрівна
Яковицький Ярослав Вікторович
Растрьопін Микола Олександрович
Федорчук Анна Ігорівна
Добровольна Інна Олександрівна
Євтушенко Юрій Олександрович
Голдун Вікторія Миколаївна
Кондратюк Марія Андріївна
Поплавська Марія Геннадіївна
Осадча Дарина Володимирівна
Лип’янець Сергій Володимирович
Щербакова Тетяна Юріївна
Кривенко Юлія Володимирівна
Денисенко Тетяна Юріївна
Тимощук В’ячеслав Ігорович
Нестерук Вікторія Іванівна
Повторейко Ольга Іванівна
Павловський Микола Станіславович
Божко Вікторія Валеріївна
Валентюк Михайло Андрійович
Мельник Ігор Сергійович
Ткаченко Олександр Володимирович
Дернякова Христина Олександрівна
Курманчук Ольга Миколаївна
Назаров Антон Володимирович
Прокопчук Вадим Олегович
Оразов Роман Рустамович
Гайворонський Павло Олександрович
Котляренко Тетяна Петрівна
Каленський Олександр Францович
Лакейчук Олександр Сергійович
Гаврилюк Олег Ігорович
Зубовський Дмитро Васильович
Дубров Максим Ігорович
Конончук Кирило Юрійович
Сергійчик Сергій Сергійович
Мікац Юлія Олександрівна
Михальчук Дарина Іванівна
Карлюк Дмитро Сергійович
Савчук Олександр Миколайович
Воробйова Тетяна Ігорівна
Баль Олена Сергіївна
Бойчук Сергій Олександрович
Алексеєнко Марія Олександрівна
Дідик Дмитро Сергійович
Ємбергенова Христина Русланівна
Заїка Руслан Олегович
Іскров Ігор Васильович
Кравчук Юлія Василівна
Мурадов Ігор Васильович
Стасюкевич Лідія Василівна
Шавловська Яна Миколаївна
Шевчук Ірина Юріївна
Григор’єва Ганна Олегівна
Дружиніна Анастасія Віталіївна
Зайцева Валентина Євгенівна
Іванчук Олена Олександрівна
Кравчук Олена Сергіївна
Опанасюк Надія Леонідівна
Петровська Анастасія Леонідівна
Гичко Олег Сергійович
Краєвський Петро Олексійович
Айдибалов Михайло Костянтинович
Завгородній Ігор Іванович
Кибалко Наталія Василівна
Решитько Петро Миколайович
Рекша Богдан Васильович

козак
козак
козак
козак
берегиня
берегиня
берегиня
берегиня
берегиня
берегиня
козак
берегиня
берегиня
берегиня
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козак
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берегиня
берегиня
берегиня
берегиня
берегиня
берегиня
берегиня
берегиня
берегиня
козак
сотник
сотник
осавул
берегиня
ройовий
козак

Сінченко Олександр Сергійович
Шахонський Ігор Валентинович
Харченко Ігор Васильович
Гопанчук Віктор Валентинович
Жура Микола Миколайович
Саган Віктор Павлович
Мороз Ірина Валеріївна
Фіщук Тамара Олександрівна
Дмитренко Ніна Леонідівна
Музичук Олександр Васильович

козак
козак
козак
козак
козак
козак
берегиня
берегиня
берегиня
підхорунжий

НОВОГРАД — ВОЛИНСЬКЕ РАЙОННЕ
КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
(Звягельський реєстровий полк
імені полковника Михайла Тиші)
Легенчук Анатолій Володимирович
отаман
Васильчик Іван Леонідович
хорунжий
Лабзюк Сергій Жоржович
підхорунжий
Васюта Василь Степанович
сотник
Талько Максим Олександрович
козак
Сущук Ярослав Юрійович
козак
Дзюбчук Леся Сергіївна
берегиня
Дзюбчук Леся Василівна
берегиня
Чеховська Юлія Петрівна
берегиня
Валінкевич Світлана Олександрівна
берегиня
Дем’янчук Ігор Миколайович
козак
Ковальчук Максим Олександрович
козак
Пантус Олексій Валерійович
козак
Поляков Богдан Андрійович
козак
Сущук Едуард Юрійович
козак
Шевчук Лілія Геннадіївна
берегиня
Гаврилюк Олександра Василівна
берегиня
Гичко Тетяна Анатоліївна
берегиня
Ригун Марія Петрівна
берегиня
Степанюк Іван Віталійович
козак
Фільчук Тетяна Миколаївна
берегиня
Дзюбчук Інна Сергіївна
берегиня
Пантус Дарина Юріївна
берегиня
Аріненко Олексій Сергійович
козак
Дзюбчук Катерина Валентинівна
берегиня
Герасимчук Тетяна Вікторівна
берегиня
Толстіков Ілля Анатолійович
козак
Ящук Геннадій Олександрович
козак
Коганов Євген Олександрович
козак
Герасимчук Ірина Сергіївна
берегиня
Дераженко Віктор Вікторович
козак
Бондарчук Анатолій Володимирович
козак
Бондарчук Тетяна Володимирівна
берегиня
Дідик Альона Миколаївна
берегиня
Шальонська Вікторія Сергіївна
берегиня
Лавренчук Юлія Павлівна
берегиня
Гранецький Іван В’ячеславович
козак
Кочук Наталія Ігорівна
берегиня
Оніськов Микола Францович
козак
Федоренко Юрій Сергійович
козак
Волков Ігор Романович
козак
Хмара Андрій Миколайович
козак
Мельник Сергій Миколайович
козак
Шушенко Наталія Василівна
берегиня
Дейнека Інна Віталіївна
берегиня
Ващенко Катерина Іванівна
берегиня
Барашовець Олена Василівна
берегиня
Новорок Кирило Сергійович
козак
Папуша Дмитро Анатолійович
козак
Базилюк Олександр Олександрович
козак
Шевчук Лілія Сергіївна
берегиня
Лазебник Ірина Романівна
берегиня
Рабчук Світлана Леонідівна
берегиня
Сидорчук Сергій Ігорович
козак
Коренчук Юлія Петрівна
берегиня
Мудревський Василь Васильович
козак
Лазебна Станіслава Олегівна
берегиня
Тебчук Світлана Анатоліївна
берегиня
Кірпічна Галина Геннадіївна
берегиня
Гончарук Анатолій Юрійович
козак
Шевчук Юрій Леонідович
козак
Лопатюк Сергій Вікторович
козак
Барабаш Юрій Олександрович
козак
(Продовження реєстру у наступному номері)

Нам шлях прослався вгору –
не в бік, не в низ, а – ввись
В. Стус
Офіційно

НАКАЗ
№373/101
від 29 квітня 2013 року
Про призначення на посаду
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Козацький очільник АР Крим

З метою створення умов для
ефективної роботи, впровадження творчих підходів для вирішення статутних
завдань та впорядкування діяльності
територіальних козацьких товариств в
Автономній Республіці Крим, керуючись
Статутом ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» та рішенням Генерального
штабу УРК
НАКАЗУЮ:
1. Призначити отамана
Міжрегіональної медико-санітарної
к о з а ц ь к о ї д и в і з і ї Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва в АР Крим, генерал-полковника УРК Сисоєва Миколу
Петровича на посаду Головного отамана козацького товариства Автономної
Республіки Крим ВГО УРК.
2. Головному отаману козацького
товариства АР Крим ВГО УРК, генерал-полковнику УРК Сисоєву Миколі
Петровичу сформувати Головний
штаб козацького товариства АР Крим
ВГО УРК, оновити реєстри та подати їх до Генерального штабу УРК
до 25.05.2013 року (в електронному
вигляді відправити на адресу: genshtabkiev@kozatstvo.org.ua).
3. Наказ довести до особового складу
Українського Реєстрового Козацтва та громадськості України через
загальнонаціональну газету «Україна
козацька».
4. Контроль за виконанням наказу
покласти на начальника Генерального
штабу Українського Реєстрового Козацтва, маршала УРК Міхеєва Валерія
Анатолійовича.
ГЕТЬМАН УРК

А.І. ШЕВЧЕНКО

НАКАЗ
№373/29
від 11 лютого 2013 року
Про призначення на посаду
Керуючись Статутом Всеукраїнської
громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво», рішенням Генерального штабу Українського Реєстрового
Козацтва та на підставі подання начальника Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва маршала УРК
Міхеєва Валерія Анатолійовича
НАКАЗУЮ:
1. Призначити першого заступника
отамана міста Києва ВГО УРК генерал-лейтенанта УРК Вовченка Василя
Васильовича на посаду заступника
Голови Адміністрації Гетьмана УРК у
Центральному регіоні України.
2. Звільнити генерал-лейтенанта
УРК Вовченка Василя Васильовича з
посади першого заступника отамана
міста Києва ВГО УРК у зв’язку з призначенням на іншу посаду.
3. Наказ довести до особового складу
Українського Реєстрового Козацтва та громадськості України через
загальнонаціональну газету «Україна
козацька».
4. Контроль за виконанням наказу
покласти на начальника Генерального
штабу Українського Реєстрового Козацтва маршала УРК Міхеєва Валерія
Анатолійовича.
ГЕТЬМАН УРК

А.І. ШЕВЧЕНКО
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Генерал-полковник УРК
Микола Сисоєв

Головний отаман Українського
Реєстрового Козацтва в Автономній
республіці Крим Микола Петрович
Сисоєв — доктор медичних наук,
професор кафедри ортопедичної
стоматології НУ КДМУ імені
С. І. Георгієвського.

Народився 1938 року, закінчив
Харківський медичний стоматологічний інститут у 1967 році, потім
аспірантуру при кафедрі ортопедичної
стоматології Полтавського медичного
стоматологічного інституту в 1972 році.
Захистив кандидатську дисертацію на
тему: «Морфологічні та функціональні
порушення при піднебінному
положенні фронтальних зубів та їх
усунення з урахуванням віку». З 1967
року по 1979 рік працював у Полтавському медичному стоматологічному
інституті аспірантом, асистентом
кафедри ортопедичної стоматології.
У грудні 1979 року за конкурсом обраний завідувачем кафедри ортопедичної
стоматології Кримського медичного
інституту. За період роботи в інституті
захистив докторську дисертацію.
З 1994 року по 1997рік — декан
стоматологічного факультету КДМУ,
з 1997 року по 2010 рік завідувач кафедри стоматології ФПС НУ КДМУ.
З 2011 року і по теперішній час —
професор кафедри ортопедичної
стоматології НУ КДМУ імені
С. І. Георгієвського.
Автор 228 наукових робіт, 59 авторських пропозицій і 19 патентів.
Керівник теми КАП «Розробка
профілактичних і лікувальних засобів
на основі компонентів ефіроолійних

культур та їх впровадження в медичну практику» з проблеми Державного комітету України науки та
інтелектуальної власності.
Організатор міжнародних конференцій «Роль льотчиків-космонавтів у дослідженні повітряного й
космічного простору» з питань наукових програм реабілітації космонавтів,
льотчиків і вчених.
М. П. Сисоєв — доктор медичних
наук, професор, академік Української
Академії Наук національного прогресу, дійсний член Кримської Академії
наук, керівник медико-біологічного
відділення Кримської Академії Наук,
дійсний член Петровської академії
наук і мистецтв (Санкт-Петербург,
Росія), почесний академік Української
медичної стоматологічної академії,
член Асоціації стоматологів України
і Криму, дійсний член Асоціації
ортодонтів України».
Микола Петрович Сисоєв — кавалер Ордена Святого Іоанна, володар
«Гран-прі» при Міністерстві освіти
і науки України, автор ювілейної
книги «Кримчани – захисники
Сталінграда», генерал-полковник
Українського Реєстрового Козацтва.
Прес-служба УРК,
АР Крим

Наука і суспільство

Заслужена нагорода інтелектуала

В науковому доробку Інституту проблем штучного інтелекту
Міністерства освіти й науки та Національної академії наук України,
засновником якого є відомий в країні кібернетик, член-кореспондент
НАН України, доктор технічних наук, голова ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» Анатолій Шевченко, є багато новаторських,
унікальних розробок, пов’язаних зі створенням систем штучного
інтелекту. Анатолій Іванович – головний науковий співробітник,
науковий консультант закладу, де розробляються новітні технології
в галузі кібернетики.
Ось і нещодавно дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу
«Винахід-2012» в номінації «Кращий винахід у Донецькій області»
було відзначено роботу за патентом № 96197 «Пристрій керування
об’єктом». Її автором став начальник

кандидат технічних наук Сергій Мащенко. У вченого близько півтора
десятка винаходів і корисних моделей. Зокрема, у його науководослідницькому доробку «Мобільний крокуючий робот» (патент
України №87719 у співавторстві з
О.↔Задніпряним),
«Автоматичний зарядний пристрій»
( п а т е н т Ук р а ї н и
№↔89090), «Система
контролю і керування віддаленими
об’єктами» (патент
України на корисну
модель №↔62557).
Це далеко не перше визнання плідної
праці колективу
інституту, який тричі
ставав переможцем у
номінації «Винахід
року», за результатами патентноВіце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко л і ц е н з і й н о ї
(ліворуч), член-кореспондент НАН України, доктор діяльності науковий
технічних наук, голова ВГО «Українське Реєстрове заклад двічі удоКозацтво» Анатолій Шевченко (праворуч) і началь- стоювався другої
ник Генерального штабу ВГО УРК Валерій Міхєєв премії Національної
(у центрі) під час вручення нагород переможцям
академії наук
Всеукраїнського конкурсу «Винахід - 2012»
України.
відділу дослідно-конструкторських
Варто зазначити, що тут багато
розробок Інституту проблем штуч- уваги приділяється захисту прав
ного інтелекту МОН і НАН України, об’єктів інтелектуальної власності.

Кандидат технічних наук
Сергій Мащенко

Інститут підтримує дію 13 патентів
України на винаходи (строком – на
20 років) та одного патенту України
на корисну модель. Хотілося б лише
побажати, аби винаходи оперативно
знаходили ефективне застосування на
практиці↔– виробництві, медицині,
військово-промисловому комплексі.
Тож працюють тут і над тим, щоб
коло надійних партнерів-замовників
зростало.
Вручення нагороди відбулося↔в
приміщенні Державної служби інтелектуальної власності при
Міністерстві освіти та науки України.
Нині науковець разом зі своїм творчим колективом працює над новими
винаходами.
Прес-служба УРК,
м. Київ
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…Зоря зелена в небі погаса,
Коней з ковшів дубових напоїли,
Самі ж у битві не пили, не їли..
А. Малишко

Україна КОЗАЦЬКА

Анатолій Шевченко: «Ми – козацького роду!»
Актуально

У травні цього року відсвяткував свій 65-річний ювілей заслужений
діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України, доктор
технічних наук, доктор богослов’я, професор, голова ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво» Анатолій Іванович Шевченко. Напередодні
ювілейної дати ми мали розмову з відомим вченим і громадським
діячем, у якій він дав відповіді на запитання, які сьогодні хвилюють
козацьке товариство, наше суспільство.

Голова Всеукраїнської громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» Анатолій Іванович Шевченко

— А н ат ол і ю І в а н о в и ч у,
перш за все, від імені читачів
«України козацької» вітаємо
Вас із ювілеєм. Бажаємо козацького здоров’я, подальшого
поступу і розвою козацького руху,
утвердження ідеї духовності
й патріотизму на теренах
України і поза її межами.
— Щиро дякую.
— Сьогодні багато хто говорить про духовний занепад
в українському суспільстві,
певне розчарування в існуючих
цінностях. Яку роль у процесі духовного виховання чи лікування
суспільства виконує очолювана
Вами громадська організація?
— Завжди, скільки існує
цивілізація, ведуть розмову про духовний занепад. І
наша епоха не є виключенням.
Ціннісні орієнтації будь-якого
суспільства повинні проходити певну перевірку, що і
призводить до духовної кризи.
Так, українське суспільство
знаходиться у стані розчарування, бо надії на швидке духовне відродження та
матеріальне зростання не
справдились. Таке враження, що ми забули про те, що
цінності необхідно добувати сумлінною і постійною
працею, а не чекати якогось
дива. Треба працювати наполегливо. Так, духовність —
це, певною мірою, дар Божий, Його благодать, що
дарується тому, хто працює,
хто стає співробітником Господа, Його синергістом. А ми
стоїмо і чекаємо. Є нагальна
потреба в тому, щоб розбудити суспільство, привернути його увагу до духовних
цінностей служіння Україні
і Богу. І тут постає перед
нами завдання — працювати над розбудовою зрілого

громадянського суспільства,
що повинно об’єднати не
політичні партії, а саме
громадськість: громадські,
релігійні організації та всіх
небайдужих, які хотіли би
бачити свою Батьківщину
розвинутою державою з високодуховним суспільством.
І саме тут є місце для нашої
Всеукраїнської громадської
організації.
— В Г О « Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво» плідно
діє вже більше десяти років.
Що за цей час вдалося і не вдалося зробити? В якому стані
зараз громадська організація?
Адже не секрет, що останнім
часом для козацького руху загалом не найсприятливіші часи.
Зокрема, підтримка дійсно
патріотичних організацій на
державному рівні відсутня.
— Ми пройшли нелегкий
шлях пошуків свого місця
в національному суспільстві.
Українське Реєстрове Козацтво стало потужною силою, з
якою рахуються не тільки інші
братні козацькі організації,
церковні спільноти, громадяни, але й органи влади.
Ми вийшли на міжнародний
рівень і маємо осередки в багатьох країнах світу: США, Росії,
Естонії, Латвії, Фінляндії,
Японії, Австралії, Угорщинї
тощо. Так, є у нас і певні
помилки, були і випадкові
люди, але ми маємо здоровий організм із сильним
імунітетом, що дозволило
«перехворіти» недугами росту
без ускладнень. УРК не чекає
якоїсь особливої підтримки з
боку держави. Козацтво — досить самодостатня організація.
Хоча не завадило б прийняття
відповідних законодавчих
актів, які б дозволили більш

активно залучати суспільство
до конструктивних заходів, що
змінювали б загальну ситуацію
на краще. Головне, на що ми
очікуємо від держави, — це
створення умов для плідної
праці, для чого держава і покликана.
— Із вуст деяких песимістів,
у тому числі і в козацькому
товаристві, можна почути
про кризу, а деякі, відверто кажучи, УРК зовсім «поховали».
Що можете на це відповісти
опонентам?
— Ми не звертаємо уваги
на недоброзичливих та ображених, бо на це не маємо
часу. Свою кризу УРК подолало достойно, звільнилося від
«баласту» і рухається впевнено
вперед. Будь-яка криза — це
«золотий час» для переосмислення свого стану, перевірки
людей і знаходження нових
перспектив. Зараз, говорячи козацькою мовою, «ми
в поході». А опонентам, як
завжди, відповідаємо і будемо
відповідати реальними справами. Немає часу в козацтва
на безплідні розмови. Дивіться
на справи, вони промовляють
самі за себе.

допомоги суспільству тощо.
Отже, як я вже казав, все це робота над створенням в Україні
зрілого і конструктивного
громадянського суспільства.
Наше козацьке завдання —
не роз’єднувати український
народ, а об’єднувати. Ми
повинні будувати Україну
духовну, Україну матеріальну
і Україну об’єднану.
— Анатолію Івановичу, кожній
людині, тим більше лідеру,
в житті доводиться переживати багато і приємних моментів,
і потрясінь, поразок. Що Вас,
як людину, яка досягла вершин
у науці, зробила успішну кар’єру,
лідера громадської організації
підтримувало у важкі часи?
— Людина стає зрілою
через випробування. Проблеми загартовують характер, вдосконалюють. Але нам
необхідна підтримка. Біля
мене завжди були ті, хто вірив
у мене: мої рідні, друзі, козацький загал. І я завжди відчував,
що поруч зі мною є Господь,
який підтримує і не дає впасти. Я розумію, що людина
може заслабнути, впасти, але
легше не буде, і проблеми не
зникнуть самі собою. Треба

— Навпаки, це тільки
допомагає. Наука не має
відповіді на головні питання про сенс буття. Вона
займається проблемою походження явищ, а не їхнім призначенням. Вона не телеологічна,
тобто не досліджує мету
існування Всесвіту. Цим
займається богослов’я, що
відповідає на питання сенсу
та мети людського життя. І
це доповнює світську науку,
а мені дозволяє більш цілісно
бачити стан речей.
— Анатолію Івановичу, кошовим отаманом Війська Запорозького Петра Калнишевського
вперше обрали, коли йому йшов
71 рік. Вам нині лише 65. Чи
зберігаєте порох сухим? Іншими
словами, які цілі і завдання
ставите перед собою як вчений
і козацький очільник?
— У давнину казали, що козацька зрілість
починається тоді, коли
виповнюється 90 років.
А мені лише 65, тобто я майже юнак. Але юнак, який
має велику відповідальність
перед товариством, наукою,
рідними і друзями, перед
народом України. І я буду

Українські реєстрові козаки завжди готові виконувати статутні положення організації,
до якої належать, і реальними справами підтвердити присягу на вірність народові України

— Які пріоритетні завдання
сьогодні виконують українські
реєстровці?
— Зараз відбувається
переформатування козацьких структур та аналіз як
загальнонаціональної, так і
внутрішньоорганізаційної
ситуації. Ми продовжуємо
працювати в різних напрямках:
робота з молоддю, різні форми

працювати, робити з проблем
завдання, знаходити алгоритми їхніх рішень і рухатися далі.
— Ви відомий в Україні
вчений-кібернетик і маєте
ступінь доктора богослов’я. Як
поєднується у Вашому житті
матеріальне, прагматичне і
духовне начала? Чи не заважають одне одному у вирішенні
нагальних проблем?

працювати над тим, щоб мій
народ був гордий за свою
Вітчизну, за свою землю, за
те, що ми — козацького роду.
Розмову вів
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Київ
Фото прес-служби УРК

Слава йде горою!
		
Ю. Тютюнник

№ 9-10 (199-200) травень 2013 р.

Україна КОЗАЦЬКА

В осередках УРК

ОХОРОНЯЛИ ТА СВЯТКУВАЛИ

Уже стало доброю традицією,
що реєстровці Приазовського
регіону беруть найактивнішу
участь у різнопланових заходах,
які проходять святковими травневими днями в цьому куточку
Донеччини.
Та к , н а П а с х у к о з а к и
Гетьманської дивізії УРК імені
В. Муравйова, Талаківського
куреня УРК, Гетьманського
полку УРК підтримували, як
завжди, зразковий громадський порядок на території
храму Різдва Святої Богородиці
та Свято-Покровської церкви,
за що мали щиру подяку від
місцевого духовенства в особі
отця Вадима, від адміністрації
Орджонікідзенського району Маріуполя. Окремо було
відзначено козацького отамана
С. Коваленка.

У Хмельницькому відбувся перший етап Всеукраїнської
військово-спортивної гри «Зірниця», присвячений Дню Перемоги.
Обласна організація УРК за підтримки міського управління освіти
та науки взяла активну участь у цьому патріотичному заході. На
запрошення реєстровців відгукнулося 18 навчальних закладів міста,
до гри було залучено 265 хлопчиків та дівчаток.

«Зірниця» на Хмельниччині

Юні хмельниччани виявили неабиякий фізичний гарт,
взявши участь в естафеті, кросі,
підтягуванні на перекладині,
віджиманні, стрибках у довжину, бігові з перешкодами. Слід
відзначити високий рівень
мотивації учасників. Разом із
фізичною підготовкою дітей
багато уваги приділялося
історії рідного краю, його бойових традицій, вшануванню
учасників Великої Вітчизняної
війни.

Едуарду Погоржельському. До
речі, він виявив бажання поповнити лави УРК. Велика подяка
директору 29-ої спеціалізованої
школи Станіславу Стремецькому за надану для проведення заходу навчально-виробничу базу.
Команди-переможці
та окремі учасники були
нагороджені від ВГО УРК кубками, дипломами та цінними
подарунками. А яким смачним
кулешем пригощали козаки
учасників та гостей гри!

Квіти воїнам-визволителям від козаків-реєстровців

Міські козаки, реєстровці
Кальміуського полку УРК
не лише слідкували за порядком на подвір’ї СвятоМиколаївського храму, а й на
запрошення отця Миколая
взяли участь у церковно-святковому дійстві.
На славний День Перемоги
понад сто реєстровців Приазов’я
зібралося біля пам’ятника
воїнам-визволителям на центральних майданах Маріуполя
та Сартани, поклали квіти до
монументів, пом’янули загиблих. Ветерани отримали від
козаків святкові подарунки,
почастувались смачним кулешем. А народний ансамбль
«Самоцвіт» порадував усіх
піснями воєнних років, козацькими танками.

Реєстрові козаки Маріуполя вшановують пам’ять воїнів,
які віддали свої життя за наше майбутнє

Фотофакт
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Прес-служба УРК,
м. Маріуполь

ЛОВИСЯ, РИБКО,
І ВЗИМКУ,
І ВЛІТКУ

Загальновідомо, що наші пращури – запорозькі козаки були не лише добрими воїнамилицарями, а й вправними рибалками. Сучасні реєстрові козаки також можуть похвалитися
гарними уловами, як, скажімо, голова адміністрації Гетьмана УРК у Харківській області, генераллейтенант УРК Юрій Пісковацький. Реєстровець, звичайно, не без допомоги юного земляка,
майбутнього козака Данила виловив у водах Сіверського Дінця дванадцятикілограмову щуку.
Тож нехай усім козакам і берегиням щастить у житті, як панові Пісковацькому в рибалці, і не
лише в зимовій.
Прес-служба УРК,
Харківщина

Реєстровці перевіряють стройовий вишкіл юних хмельниччан

Найцікавішим став останній
п’ятий етап, а саме військовостройовий вишкіл. Тут було
і шикування, і прохід стройовим та парадним маршем із
піснею. Спостерігаючи за цим
дійством, серце переповнювалося почуттям гордості за нашу
юнь — у держави є надійне,
гідне майбутнє!
Українські реєстровці вдячні
за допомогу в проведенні заходу Хмельницькому міському
управлінню освіти та науки, особисто головному методистові

Цей день надовго залишиться в дитячих серцях,
адже молодь отримала нових
друзів та наставників у особі
хмельницьких реєстровців.
Дуже хотілося, щоб і наші
бізнесмени та політики брали
участь у подібних заходах,
деколи згадували, що вони є
представниками і цих дітей,
їхніх майбутніх виборців.
Юрій БАСИСТИЙ,
отаман Хмельницької обласної
організації УРК

Нам пишуть

Про освіту і не тільки

Останнім часом часто чую нарікання на нашу середню освіту.
Але перш ніж приєднати і свій голос до хору огудників, пропоную
відверто відповісти на три запитання: «Чи бажаєте, щоб ваша
дитина вступила на навчання до інституту Грінченка або Драгоманова, щоб вона працювала вчителем в школі, готові самі піти
працювати в школу?»
Від більшості своїх знайомих
І то – не місяць-два, а роя, зазвичай, чув потрійне «ні». ками...
Як на мене, це свідчить про
Я не закликаю всіх іти вчитебажання, щоб хтось вирішив лювати до школи. Пропоную
проблему, а ми користувалися почати з малого – влаштувати
результатами чужої праці.
екскурсію з профорієнтації
Народна мудрість стверджує, дітям на цікаві об’єкти, за
що чужих дітей не існує. Тож, власною пропозицією, не чеякщо ми вже бачимо пробле- каючи поки класний керівник
му, то нам її і вирішувати.
звернеться до вас із проханням
П’ять років тому, перебуваючи прочитати лекцію зі свого
у черговому пошуку сенсу своєї фаху або провести класну годіяльності, я пішов у школу ви- дину на відповідну тему.
кладачем хімії. Встиг попрацюУчням так не вистачає
вати, як у державних, так і в при- спілкування з успішними
ватних установах. Найбільша людьми, професіоналами
проблема школи сьогодні, якщо своєї справи. Ви ж це можете?!
не рахувати фінансування, –
це відсутність кадрів. Старе
З повагою,
покоління педагогів іде, нове
Віктор ЗАДОЯНИЙ,
не дуже бажає працювати за
викладач хімії, старший
копійки. Можу, за потреби, налейтенант УРК, засновник
звати не одну київську школу, де
громадської організації
відсутні викладачі хімії, фізики,
«Безпека родини»,
мистецтва тощо.
м. Київ

Ти пам’ятай, як щось не так,
Що саме Гонта й Залізняк
Для діла в Лисянці зустрілись!
М. Серпень
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Стежками Хмеля і Тараса
Гордість УРК

«А коли мужчині сорок років, то він повинен бути, ким він є», — прийшли на думку слова з
відомої пісні Тараса Петриненка. Зазвичай в українців цю, якщо не ювілейну, то принаймні
круглу дату відзначати не прийнято. Важко пояснити, з чим це пов’язано. З іншого боку,
сорокаріччя — саме той вік, коли людина ще молода, сповнена фізичних і духовних сил і
вже має неабиякий життєвий досвід. У травні цього року цей віковий рубіж перетнув радник
отамана Черкаського обласного товариства УРК, полковник УРК Олександр Гаврилюк.

Він — представник нової генерації
Українського Реєстрового Козацтва. З перших днів перебування в цій
громадській організації зарекомендував себе активним, дієвим її членом,
справжнім патріотом України, який
уболіває за долю Вітчизни.
Його енергії і наснаги, здається, вистачить для багатьох добрих справ. А секрет
життєдайного джерела натхнення пан
Олександр пов’язує зі своєю малою
батьківщиною, колись славним козацьким містечком Лисянкою, оспіваним
великим Кобзарем. Саме сюди свого
часу прийшов малий Тарас, щоб вчитися
у місцевого дяка малярству. Вдивляючись зі своєї рідної Кирилівки (нині
Шевченкове) за небокрай, у бік Лисянки, що заховалася за кільканадцять верст
у калинових кущах і вишневих садках,
майбутній великий поет і пророк нації
питав у свого батька про залізні стовпи,
що підпирають небо…
Кожна людина зі щемною приємністю
повертається до місця, де закопана її
пуповина, де відчуває себе не лише
суспільним суб’єктом, а й частинкою
природи, великого космосу. Попри
велику зайнятість за фахом, Олександр
Гаврилюк поринув у активну громадську
діяльність: щоб народові прислужитися,
щоб його рідна Лисянщина зазвучала
в незалежній Україні з новою силою.
«Для цього ладен працювати багато і
вперто»,— говорить пан Олександр.

ДО РЕАЛЬНИХ СПРАВ
Попри відповідальну роботу, не полишив Олександр Гаврилюк і свого
дитячого захоплення — краєзнавства.
Він — автор багатьох наукових і науковопопулярних публікацій на тему козацтва,
ініціатор низки історико-краєзнавчих
конференцій на тему козацької Лисянщини, куди запрошував відомих
істориків — Володимира Сергійчука, Тараса Чухліба, Володимира Щербатюка,
Станіслава Степенькіна, знаменитого
письменника-земляка Василя Шкляра,
знаних у Тарасовому краї людей.
Торік з-під його пера вийшла книжка «Таємниці минулого козацької
Лисянки» під редакцією доктора
історичних наук, професора Київського
національного університету імені Шевченка Володимира Сергійчука. Тож мрії
дитинства збуваються, головне — прагнути їх здійснити.
Варто зазначити, що пан Олександр
не обмежується лише теоретичними розвідками-пошуками. На основі
зібраних ним і його колегами-козаками
фактів було встановлено місце перебування в Лисянці, в районі Монастирка,
родинної садиби Михайла Хмельницького, де, можливо, й народився
майбутній гетьман України. За його

отаман Черкаського обласного товариства УРК Борис Марченко. — Більше
того, у серпні в Медвині Богуславського
району плануємо провести презентацію
оновленої книги Івана Дубенця «Горить
Медвин» про учасників Медвинського
селянського повстання 1920 року, фундаторами якої стали наші козаки Олександр Гаврилюк та Олег Ганжа».
«Увічнення героїв минулого — це
нагода скористатися загальною увагою
суспільства та відродити справжнє
історичне минуле нашої Вітчизни, —
вважає Олександр Гаврилюк. — Чудова можливість привернути увагу
до соціально-економічних проблем
нащадків славних козаків, хоча б у тих
малих населених пунктах, які дали
Україні вірних синів. Одним із таких
є козак-бандурист Антін Митяй, повуличному — Петюх. Кобзар відіграв
помітну роль в усвідомленні жителями
Медвина та навколишніх сіл Київської
губернії необхідності національного
визволення від будь-якого панування. Його хата перетворилася на майстерню з виготовлення бандур, в ній
містився осередок місцевої «Просвіти».
А в роки Української національної
революції — повстанський штаб
Медвинської республіки. Навколо нього об’єднувалися селяни, інтелігенція,

ВІД МРІЇ ДИТИНСТВА
Народився Олександр у сім’ї інженера
Миколи Васильовича та журналіста
Надії Олексіївни Гаврилюків у селищі
Лисянка Черкаської області. Як і всі
місцеві дітлахи, бігав босоніж по смарагдовому березі Тікича, купався в його
спокійних водах, а ще «намотував на вус»
цікаві розповіді дідів і дядьків, які ще самі
пам’ятали або чули перекази від живих
свідків про гайдамаків Залізняка й Гонти,
козаків Холодного Яру і Звенигородщини, захисників Медвинської республіки.
Змалку хлопця цікавила історія рідного
краю — хотілося поринути в таємниці
його минулого. Тому невипадково освіта
для Сашка стала пріоритетною. Та й
батьки (мама тривалий час працювала
головним редактором районної газети)
всіляко сприяли намаганням сина здобути добру освіту. Тож після закінчення
десятирічки вступив до Київського
технікуму готельного господарства на
факультет правознавства. Захопившись юриспрунденцією, юнак продовжив її студіювати в Національній
юридичній академії імені Ярослава
Мудрого, яку закінчив у 1997 році.
Працював провідним, а потім головним консультантом в управлінні
цивільного та комерційного законодавства Держдепартаменту правничих послуг Міністерства юстиції
України. З 2001 року розпочалася
його правнича кар’єра. Помічник
судді судової колегії в цивільних
справах Верховного суду України,
суддя Бориспільського міського,
Бориспільського міжрайонного судів
Київської області, суддя Київського
міжобласного апеляційного господарського, Київського апеляційного
господарського судів — такими
кар’єрними сходинками пройшов наш
герой. Обирався делегатом VII з’їзду
суддів України.

Полковник УРК Олександр Гаврилюк із сином Дмитром розгорнули
прапор Лисянського козацького полку УРК у столиці Австрії Відні

безпосередньої ініціативи та участю
реєстровців Черкаського обласного та
Лисянського районного козацьких товариств УРК на місці маєтку споруджено
пам’ятник Михайлу й Богдану Хмельницьким у вигляді козацького хреста.

У БІЙ — ЗА ПРАВДИВУ
МИНУВШИНУ
Наразі невтомний краєзнавець разом
із товаришами виношує ідею спорудження пам’ятника сліпому кобзареві Антону
Митяю, який у 20-х роках XX століття
підіймав козацькими думами й піснями
дух народу в селах Лисянщини, Звенигородщини, Богуславщини. Завдяки
краєзнавцю, директору Богуславського
районного музею Петрові Вогулі було
встановлено точне місце поховання
кобзаря, і саме Олександр Гаврилюк
очолив акцію по встановленню Антону
Митяю козацького хреста-пам’ятника
в селі Велика Буда Звенигородського
району. «Упевнений, що спільними зусиллями реєстрових козаків Черкащини
ми втілимо цю ідею в життя,— говорить

козацтво, старшини. «Часто виступав
перед повстанцями і селянами, «бо
краще ніхто не міг промовити слова з
таким серцем, як Антін»,— стверджував
медвинський повстанець Іван Дубина.
Цікава деталь: отаман Цвітковський,
у якого Мітяй керував пропагандистським відділом, дуже цінував кобзаря, тому
його завжди охороняли кілька козаків».

ЗНАМЕНО УРК — НАВКОЛО СВІТУ
Невпинне бажання популяризації
козацького руху, сучасного УРК та
рідної Лисянщини наштовхнуло пана
Олександра розпочати унікальну акцію
«Козацький прапор навколо світу». За
неповних два роки, завдяки реєстровцям
Лисянського районного товариства
УРК, малинове полотнище із зображенням родового герба Хмельницьких
побувало вже в трьох десятках країн
світу, на чотирьох континентах. Прапор
українських реєстровців майорів за Полярним колом і на мисі Доброї Надії
в Південній Африці, мандрував майже
всіма країнами Європи. Його зустрічали

Олександр Гаврилюк

жителі Китаю і Ефіопії, Таїланду та
Лаосу. «Не лише прапор, а й загалом
розповіді про українську націю і феномен козацтва викликали в тубільців
непідкупний інтерес, і нам, козакам та
берегиням УРК, як послам народної
дипломатії, було вкрай приємно відчути
себе частинкою великого, славного
народу», — розповідає Олександр Гаврилюк.

ДЕ ЧЕКАЮТЬ НА ОЛЕСЯ
Це лише частка реальних справ, які
за короткий проміжок часу ініціював і
втілив у життя полковник УРК Олександр Гаврилюк. Детальніше про його
справи можна дізнатися, зайшовши на
сайт Лисянського районного товариства
УРК, що також був створений за його
безпосередньою участю, або з фотовиставки цього козацького осередку, яка
налічує понад сто світлин.
Кажуть, справжній чоловік має посадити дерево, виростити сина і збудувати
будинок. Пан Олександр посадив дерево
(чого тільки варта висадка торік холодноярських дубів біля пам’ятника Хмельницьким у Монастирку — Авт.), разом
із дружиною Любов’ю Анатоліївною
виховують чотирнадцятирічного сина
Дмитра. Звичайно, є і дах над головою,
але слово «домівка» для нащадка черкаських козаків асоціюється, перш за
все, з рідною його серцю Лисянкою,
де й нині мешкають його тато, мама й
теща Катерина Семенівна, котру пан
Олександр по-синівськи тепло величає
козацькою матінкою. Рідні люди завжди чекають на гостину свого Олеся з
родиною.
Олександр Миколайович
користується заслуженим авторитетом
і серед колег по роботі, і в козацькому
товаристві. До його слова дослуховуються і козацькі очільники — недарма
голова Адміністрації Гетьмана УРК
у Центральному регіоні України, отаман Черкаського обласного товариства
УРК Борис Марченко обрав його своїм
радником із правових питань. Та й держава, православна церква і реєстрове
товариство відзначило діяльність козака
багатьма нагородами, та головною —
для себе він вважає приналежність до
української нації. «Найвища ж нагорода
кожного — на небесах»,— цитує Святе
Письмо козак із Лисянки Олександр
Гаврилюк.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власкор «УК»,
смт. Лисянка
Черкаська область

Якщо ви чесні і відверті,
люди будуть вас обдурювати –
все одно будьте чесними і відвертими
				
Мати Тереза
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Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ
(Продовження.
Початок у № № 5–8)
ГЛАВА 1

В ПОИСКАХ БОГА
Бог есть Любовь. Бог есть Путь. Бог
есть Истина. Бог есть Жизнь. «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня» (Ин. 14, 6). Далее
эти и другие имена или определения
Бога будут постепенно раскрываться
с учетом любви и веры автора, а также
информации и знаний о Нем.
Время, когда человек нашел свой
собственный путь к Богу и осознал
смысл своей жизни, можно считать
таким временем, когда Бог вошел
в сердце человека и поселился в нем,
заняв свободное место, как царь —
трон. Следование по этому пути есть
движение человека к безграничному
Богу. У человека, сознательно идущего
по нему, постепенно возрастает духовность и чувство любви, и последние его
деяния весомее, чем его первые дела:
«Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что
последние дела твои больше первых»
(Откр. 2, 19). В процессе эволюции
человечества у людей начинают проявляться такие качества, как вера,
любовь, доброта, духовность. Человек
все глубже и полнее познает истину
и смысл существования жизни. Если
какому-нибудь человеку посчастливилось найти путь к Тебе, Господь, но он
по каким-то причинам начал движение
не к Тебе, а в обратном направлении,
встав на путь, ведущий к дьяволу, то
с этого времени у человека начнется
деградация и разрушение сначала духовной, а затем и физической жизни.
Жизнь каждого человека на земле
основана на Вере, потому что у него
нет ни полноты информации, ни
полноты знаний о том, что может
случиться через одну секунду или
мгновение. Человек способен только
лишь верить и на основе веры планировать свое будущее. Познание Бога
также начинается с Веры. Вера же
начинается со слышания, слышание
начинается со слова о Господе.
«Ибо Исаия говорит: Господи! кто
поверил слышанному от нас? Итак
вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10, 16–17).
Бог в продолжение земной эволюции человечества постоянно пытается
объяснить человеку, кто есть Он и кто
есть для Него человек, и для чего
человек был создан. В Священном
Писании Бог сообщил нам, кто Он,
сказав: «Я есть, Я сущий. На Земле
есть много людей, верующих в Мое
существование. Многие из этих людей
хотят жить по Моим законам, в соответствии с планами, составленными
для каждого из них еще от начала
Мироздания, но из-за объективных
или субъективных обстоятельств не
знают, как это сделать. Поэтому Я выбираю людей, способных почувствовать Меня в своем сердце, взять на
себя ответственность передо Мной за
свои действия и мысли. Таким людям
Я поручаю быть учителями и проповедниками, через них Я передаю
людям информацию о Себе, а главное — информацию и знания, которые
помогут им найти путь ко Мне».
Для того чтобы мы, люди, в дальнейшем могли общаться на одном
уровне понимания, нам необходимо
определиться в терминологии. Необходимо определить, что каждый

из нас будет понимать под термином
«Бог». Толкование термина «Бог»
впервые было предложено людям
в таких фундаментальных духовных
первоисточниках, как Библия и Коран. В монографии «Христос» автор
предложил собственное толкование
понятия «Бог». В настоящей монографии, опираясь на ранее выдвинутую
формулировку, автор предлагает рассматривать понятие «Бог» через Его
определения (атрибуты), или имена:
Жизнь, Любовь, Дух, Истина, Путь,
Интеллект. Эти определения будут
постепенно раскрываться в каждом
разделе данной книги на основании
анализа указанных первоисточников.

с просьбой ответить мне как своему
сыну, так, чтобы Твой ответ был понятен современным людям, в частности и автору этой книги. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и быть детьми
Божиими. Мир потому не знает нас,
что не познал Его» (1 Ин. 3, 1).
Господь ответил:
— Я очень рад и Мне очень приятно, что ты назвал Меня своим Отцом.
Я расскажу тебе, почему Мне приятно.
Я надеюсь, что ты достиг запланированного для тебя уровня духовности,
любви, интеллекта и чувств. Ты уже
понимаешь, что ты — человек, хорошо, что называешь себя человеком,

Определение термина «Бог», которое
было описано в Библии и в Коране,
основывается на том, что Бог есть
Жизнь. Там, где есть жизнь, есть Бог.
Там, где есть Бог, есть жизнь. Если мы
верим в существование жизни, то верим и в существование Бога. Жизнь —
одно из сакральных имен Бога. Бог есть
Любовь. Там, где есть любовь, есть Бог,
там, где нет между людьми любви, нет
между ними и Бога. Любовь — также
одно из сакральных имен Бога.
Можно считать, что Истина — также сакральное имя Бога. Бог есть
Истина. Люди, познающие истину,
познают Бога. Бог есть Путь. Человек, знающий свой путь к Богу,
способен Его познать. Господь, Ты
однажды сказал, что мы — Твои дети,
поэтому позволь автору обратиться
к Тебе с вопросом, как обращается
сын к своему родному отцу. Отец,
кто Ты есть? Но обращаюсь к Тебе

поэтому сначала дай ответ Мне (в начале нашей эры, когда на земле жил
Иисус Христос, было принято отвечать
вопросом на вопрос), Богу, кто ты,
человек? Если ты способен ответить
на Мой вопрос «кто ты, человек?», ты
сможешь понять Мой ответ, кто есть
Я — Бог. Если ты еще не знаешь, кто
ты, то ты не сможешь понять Мой
ответ и поэтому еще не сможешь постичь своим умом, кто есть Я. В таком
случае пусть продолжается эволюция
человечества, а Я подожду того времени, когда человек сможет ответить
Мне, кто есть он, и после этого Я ему
передам больше информации и знаний
о том, кто есть Я.
Я предлагаю тебе, Мой сын, при
формировании ответа воспользоваться всем твоим интеллектом и всеми
твоими чувствами, а Я внимательно
послушаю, чему научились люди
в процессе своей эволюции, которая,

по человеческому восприятию времени, длится уже миллиарды лет.
Так что, Мой сын, если ты хочешь
продолжить общение со Мной по
этому вопросу, то должен сдать Мне
экзамен о своей жизни. Я повторяю
Мой несложный для Тебя вопрос:
«кто ты есть, человек?» Во время
ответа помни, что Я тебя люблю
и буду всячески тебе помогать,
чтобы Ты смог правильно Мне ответить, «… ибо Я Господь, Бог твой;
держу тебя за правую руку твою,
говорю тебе: «не бойся, Я помогаю
тебе» (Ис. 41, 13).

КТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК?
Автор согласился сдать экзамен
Богу, своему Отцу и Создателю, и ответить на поставленный вопрос: кто
такой человек.
Когда я получил благословение на
работу по написанию книги о Господе, у меня появилась такая мысль,
что полученное благословение я не
смогу реализовать. Но только я об
этом подумал, Господь сразу ответил
через священные книги: ты должен
быть уверен, что Я всегда поручаю
людям задачу, которую они могут
выполнить, и испытание не больше
того, что человек может выдержать.
«Иисус отвечал им: не написано ли
в законе вашем: Я сказал: вы боги?»
(Ин. 10, 34). Аллах не возлагает
на человека сверх его возможностей↔(2:286).
Господь, поскольку я сейчас буду
формировать духовный и одновременно научный ответ на вопрос
«кто есть я, человек?», то позволь
мне обратиться к Тебе за помощью
и свой вопрос переадресовать своему сознанию. Господь согласился
с моим предложением обратиться
к сознанию. «Исследуйте Писания,
ибо они свидетельствуют обо Мне».
Я спросил у сознания: кто есть я,
человек, и кто есть ты, сознание,
откуда я, откуда ты и что ты знаешь
о себе? Я знаю, что сознание — высшая управляющая система человека,
но я также знаю, что сознание нематериально, хотя его существование
связано с материальным Миром
и материальным телом, в частности
с нейронными ансамблями головного
мозга моего тела. Сознание ответило,
что оно, как сознание, проявляется
во многих измерениях пространства
и времени, в частности в трехмерном
пространстве как электромагнитная
голограмма возле каждой нервной
клетки (нейрона). Эти клетки, объединившись в специфические ансамбли, создают нервную систему
человека, которая, в свою очередь,
формирует образ материального и духовного Мира и образ того, кто есть
«я», а кто и что — «не я».
Сознание уверенно ответило, что
поскольку оно управляет человеческим телом, то только с ним тело
может считаться «человеком» — Homo
Sapiens (человек разумный). Сознание
подчеркнуло, что без него человек
превращается в животное. Но, к сожалению, сознание не ответило на
вопрос, кто оно и кто я, потому что
тоже этого не знает.
(Далі буде.)
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я
На фото: «Мислитель».
Огюст Роден

Козаків скликає Гамалія,
І встають і мертві, і живі
Л. Тома
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Визволителям – честь і шана
Минають роки, відлітаючи
у вічність, але є дата, непідвладна
часу, — це День Перемоги. Із
покоління в покоління він завжди залишає пам’ять про героїв,
які нелюдськими зусиллями
принесли нам визволення від
фашистського ярма.
І знову травень зібрав усіх
на урочисте вшанування ще
живих ветеранів війни і тих,
хто поліг у боях, хто ціною
власного життя подарував нам
цей світлий і радісний день.

Відбулася і посвята жорнищан у реєстровці. Присягу
на вірність народові України
і козацтву склали шестеро
новобранців. Капелан козацького осередку отець Владислав благословив новоспечених реєстровців та привітав
із важливою подією у їхньому
житті.
Козаки Іллінецького
району вдячні голові
райдержадміністрації Володимиру Ящуку, генеральному

Реєстрові козаки Іллінецького районного товариства УРК
із керівництвом району та ветеранами Другої світової війни

Цього дня реєстровці
Іллінецького районного товариства УРК на чолі з генераллейтенантом УРК Василем
Вовченком та адміністрацією
району привітали зі святом
своїх земляків — ветеранів
Великої Вітчизняної війни,
поклали квіти до монумента
в районному центрі.
Вшанування воїнів Другої
світової відбулося і в селі Жорнище біля пам’ятника полеглим воїнам. Лунали музика
та пісні тих часів у виконанні
духового оркестру с. Якубівка
та сільського самодіяльного
колективу «Горлиця».

деректору ПАТ «Жорнище»
Григорію Крижанському та
сільському голові с. Жорнище
Олексію Мохнатюку за плідну
співпрацю з реєстровцями району, організацію заходу з нагоди святкування Дня Перемоги.
Нехай ця дата буде для нас
завжди радісною, світлою,
адже 68 років тому нам її подарували ті, кого ми ніколи не
забудемо.
Слава Героям! Слава Україні!
Наталія КАЛИНИЧ,
берегиня УРК,
с. Жорнище,
Вінницька область

29 квітня 1648 р. під Жовтими Водами відбулася битва між військами Речі
Посполитої і українським козацько-селянським військом Богдана Хмельницького.
Перемога в битві стала початком національно-визвольної війни українського народу
1648 – 1654 років проти польського панування на правобережній Україні.
Вона породила надію скинути польське ярмо. У цій битві союзниками Хмельницького
стали кримські татари на чолі з видатним полководцем Тугай-Беєм. Крім того, на бік
Хмельницького перейшли й реєстрові козаки.

До 365-річчя переможної битви під Жовтими Водами

З ювілейної нагоди –
свято в Жовтих Водах
18-го травня в місті Жовті
Води Дніпропетровської
області відбулися урочисті
заходи з нагоди 365-річниці
переможної битви козацького
війська під проводом гетьмана
Війська Запорозького Богдана
Хмельницького.
Тут вирувало справжнє святкове дійство, яке тривало
цілий день. Зранку пройшли
спортивні змагання, потім
цікаве театралізоване дійство
на вулиці Івана Богуна. Виступи дитячих та дорослих
творчих колективів порадували жителів та гостей
міста, серед яких було багато
представників Українського
Реєстрового Козацтва.
В урочистостях взяли участь
Представник Гетьмана УРК
у Дніпропетровській області,
генерал-полковник УРК Юрій
Засядьвовк, наказний отаман
УРК Кривого Рогу, полковник УРК С. Костирев, козаки і берегині Криворізького
міського товариства УРК,
Жовтневого районного товариства УРК на чолі з отаманом, полковником УРК
О. Тішиком та його заступником, полковником УРК

несемо у віки» до парку Слави,
де розташований величний
пам’ятник героям визвольної
війни українського народу
1648–1654 років. Це місце
вже давно стало улюбленим
для відпочинку тамтешніх
мешканців та гостей, візитною
карткою Жовтих Вод.
Варто зазначити, що
жовтоводці ретельно
підготувалися до святкування

їх поважати своїх дітей, — зазначив представник Гетьмана
Українського Реєстрового
Козацтва у Дніпропетровській
області, генерал-полковник
УРК Юрій Засядьвовк.— Саме
такими питаннями й переймаються реєстровці на теренах
козацької Січеславщини».
У святкуванні взяло
участь більше десятка творчих колективів, що ще раз

ПОВНЯТЬСЯ ЛАВИ

Останнім часом майже вчетверо збільшилися лави Гетьманської
дивізії УРК імені В.Муравйова, яку очолює отаман, генерал-майор
УРК Володимир Кір’яков. У середині травня на вірність Україні,
Богу та козацтву в храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що в селі
Талаківка, присягнули ще чотири новобранці.

Очільники реєстровців Приазов’я з дітлахами козацького
куреня «Діоскурія»

Аж на тридцять козачат нещодавно поповнився дитячий
козацький курінь «Діоскурія»,
що в селищі Сартана.
Церемонію посвяти в козачата
провів радник наказного гетьмана УРК, генерал-полковник
УРК Алій Затолокін. Капелан
Українського Реєстрового
Козацтва в Приазовському
козацькому регіоні України
отець Олександр благословив
діток на добрі справи.

Новоявлених козачат, одягнених в однострої, пошиті
спеціально для маленьких
«діоскурівців» за фінансової
підтримки наказного гетьмана УРК, генерал-полковника УРК Савелія Вашури,
щиро вітали батьки, рідні,
реєстровці, мешканці селищ
Талаківка та Сартана.
Прес-служба УРК,
Приазов’я

Реєстровці Дніпропетровщини на чолі з представником Гетьмана УРК у Дніпропетровській
області Юрієм Засядьвовком (третій ліворуч) покладають вінок до пам’ятника козакам –
переможцям битви під Жовтими Водами в 1648 році. Фото автора

І. Логовським, радником отамана, підполковником УРК
С.↔Марзанічем, представники
Жовтоводського козацького
товариства УРК, яке очолює
підполковник УРК М. Дідик.
Після святкового концерту
відбулася урочиста хода під
гаслом «Ми славу козацьку

цієї дати. Хочеться окремо
відзначити Жовтоводську
міську владу, яка підійшла до
організації урочистих заходів
із великою відповідальністю.
«Приємно, що в Жовтих Водах дуже багато людей, котрі
цінують традиції та історію
нашого народу, а також вчать

підтверджує – на Січеславщині козацькі традиції бережно зберігаються, а сучасні
реєстровці їх примножують.
Станіслав РЕВА,
лейтенант УРК,
м. Жовті Води,
Дніпропетровщина

Співа моя душа, прозора і крилата,
Любові сповнена до всього і усіх...
В. Сосюра
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«Славних прадідів козацьких…» Поетичнийдебютберегині
Точка зору

Духовність

Поет, член НСПУ Василь Чубенко

Із розпадом Союзу полетіли шкереберть
і його молодіжні організації. Молодь була
викинута за борт некерованого човна. Та й
незалежна Україна з географічним центром
Європи на своїй території й досі існує без
загальнодержавної ідеї.
Нині нам (укотре?) історія дарує нагоду
зрозуміти і відчути, що ми — представники великого славного народу. Такою
можливістю є ідея відродження козацтва.
Пробудження історичної пам’яті, взяття
на духовне озброєння найкращих традицій
дідів-прадідів наших — ось ідея, що за
активного впровадження на державному
рівні може стати цементуючим фактором
нації, рушійною силою загальнодержавного поступу.

На сьогодні козацтво, за великим
рахунком, є лише задекларованим, не
наповненим змістом. Іншими словами, кинуте напризволяще, а тому вже
в діяльності деяких громадських козацьких
організацій з’являються покручі, які в подальшому можуть лише зашкодити справі.
На мою думку, реалізацію задуму
в Єнакієвому треба розпочинати на базі
п’ятої сотні Харцизького козацького коша
ім. Івана Богуна (отаман І. Пісчазов), яка
брала активну участь у проекті «Дитячий
майданчик». Певен, до цього долучиться і
місцевий осередок УРК, який уже заявив
про себе як діяльна громадська організація.
Цю програму, спрямовану на виховання
молодого покоління, нашого майбутнього, я назвав би «Ми — діти козацького
роду». В кожній школі повинна бути своя
козацька громада на зразок тієї, що на
сьогодні існує в середній школі № 38, де
директором є Лариса Воропаєва.
Чудовою організуючою базою могла би стати козацька станиця — музей під відкритим
небом з інфраструктурою часів козацької
доби 17–18 ст., з кімнатою-музеєм старожитностей і побуту українського села.При станиці
в рамках військово-патріотичного виховання
можна організувати заняття з козацького вишколу, започаткувати відродження
«Пласту», як школи виживання і духовного
джерела моралі наймолодшого покоління,
різноманітні змагання і просто «відпочинок
вихідного дня» для дітей нашого міста. Станиця могла би стати і науково-туристичним
центром із відродження народних промислів.
Більш об’ємне бачення цієї перспективи викладено мною в книзі «Я — нащадок».
Василь ЧУБЕНКО,
почесний курінний отаман
Українського козацтва

Козацький край – Іллінеччина. На клаптику цієї території розкинулося подільське
село Жорнище, в якому проживає багато талановитих людей. Серед них – молода
поетеса, берегиня Українського Реєстрового Козацтва Наталія Калинич. Нещодавно в сільському Будинку культури сталася неординарна для селян подія, –пані
Наталка презентувала землякам свою першу книгу віршів «Любить не втомлюся».
Поетка декламувала вірші,
яскраво передаючи свої почуття
всім присутнім. «Ще маленькою
Наталочка вирізнялася серед дітей
добротою і чуйністю, а згодом,
поринувши в гармонію слова й
образів, почала відображати свої
почуття у творчості. Романтична
натура зі щирим серцем, переповненим коханням, вона готова
ділитися ним із навколишнім
світом. Її твори притягують своєю
душевністю, читачі відчувають
автора, її емоції. Людина, котра
живе у світі поезії, сприймає світ
по-особливому. Пані Наталія зуміла
побачити на небі зоряне весілля,
почути шепіт вітру… Дивлячись на
тендітну жорнищенську поетесу,
дивуєшся, скільки в цій людині
енергії та любові, і все це вона дарує
тим, хто поруч», – говорить отаман
Жорнищенського сільського осередку УРК Василь Притула.
Із поетичним книжковим дебютом берегиню привітали козаки сільського осередку УРК. Не
обійшли увагою і дітей - учасників
свята, які виконували зі сцени
вірші, співали пісні, водили танки.
Їм були вручені солодкі подаруночки.
А напередодні місцеві реєстровці
провели відкритий урок у школі
на тему «Історія виникнення
Українського Реєстрового Козацтва».
Малі козачата були в захваті від

Берегиня УРК Наталія Калинич

виступу отамана жорнищенських
реєстровців Василя Притули та
козака-художника Сергія Заграя.
Це свято запам’яталося всім
надовго і ще раз нагадало, що
повниться талантами щедрий
Іллінецький край.
Дарина ВЕРЕСЮК,
берегиня УРК,
Вінницька область

До 115-річчя Володимира Сосюри

ЗАДЗВОНИЛИ «СРІБНІ ДЗВОНИ»

Підполковник УРК Микола Зінченко
та майор УРК Віктор Мосьпан біля
пам’ятного знака В. Сосюрі

Літературно-мистецьке свято «Срібні
дзвони» уже вшосте пройшло у місті
Дебальцеве, на батьківщині відомого
українського поета Володимира Сосюри. Цього травня воно було приурочене
до 115-річниці від дня народження
славетного поета-земляка. У ході свята
проводився конкурс читців, поетів та
художників, учасниками якого стали
близько 130 представників чотирьох
областей України. Крім того, відбулося
урочисте відкриття пам’ятного каменя на місці майбутнього скверу, де
заплановано спорудити пам’ятник

В.М. Сосюрі. Почесними гостями
цьогорічних «Срібних дзвонів» були
дружина Президента України Людмила Янукович, правнуки поета Олексій
та Олеся Сосюри з Києва, заступник
директора Інституту літератури НАН
України, відомий сосюрознавець
Сергій Гальченко, народний артист
України Віталій Аверченко.
Учасники конкурсу взяли участь у
майстер-класі, що його провели майстри ораторського мистецтва та відомі
письменники, художники. Побували
й на презентації календаря «Срібні
дзвони» на 2013 рік та літературнохудожнього альманаху «Натхнення»,
який вийшов із творами учасників
конкурсу. Незабутнім залишиться й
спілкування з учасниками свята, перебування серед чудової природи в таборі
відпочинку «Салют».
Компетентне журі у складі відомих
на Донеччині письменників Станіслава
Жуковського, Юрія Доценка, Павла
Куща (голова Донецького обласного
відділення НСПУ) та Віктора Романька назвало переможців у номінації
«Поезія»: юну Софійку Дівицьку з
Дебальцевого та єнакіївчанку Ліну
Ефендієву. Кращі отримали спеціальні
призи конкурсу. Їхні твори будуть
надруковані в черговому випуску альманаху «Натхнення», в регіональних
періодичних виданнях.
Слід підкреслити, що інформаційним
партнером сосюрівського свята виступила загальнонаціональна газета «Україна
козацька». Активну участь у заході взяли
і представники УРК. Козаки Єнакіївської

міської організації «Чорнобильський
полк УРК» на чолі зі своїм отаманом полковником УРК Олександром Мамченком
зустрілися і поспілкувалися з почесними

запланованого у проекті міського
скверика підніметься у бронзі на повен зріст наш геніальний земляк-поет
Володимир Сосюра, буремна юність

Козаки Чорнобильського полку УРК м.↔Єнакієвого на чолі з отаманом
О. Мамченком серед почесних гостей свята «Срібні дзвони» у Дебальцевому

гостями свята, українськими письменниками, художниками, акторами,
нащадками поета-земляка, побували на
відкритті пам’ятного каменя В. Сосюрі.
Плекаємо надію, що вже найближчим часом на малій батьківщині поета
над зеленню молоденьких дерев

якого пройшла в козацьких лавах, і
який оспівав українське козацтво у
своїх безсмертних творах.
Богдан ТАРАСІВ,
власкор «УК»,
м. Дебальцеве
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Мине літо, мине й друге, а на третє линуть
преславнії компанійці в свою Україну
Т. Шевченко

Великі українці

«Проміняв жінку на тютюн та люльку»

Вже зранку 21 квітня церква Флора та Лавра у селі Кульчиці наповнилася місцевими парафіянами та гостями – учасниками
Богослужіння та Святої Літургії, проведеної настоятелем, отцем Михайлом Межівником, представником автокефального
духовенства. Тут за козацьким звичаєм було прийнято присягу в нового поповнення: джур і лель, а також козаків і берегинь
Українського Реєстрового Козацтва. Ритуал посвяти в козаки здійснив Представник Гетьмана УРК в Галичині, генералполковник УРК Богдан Прокопишак. Відтак церковна процесія попрямувала до пам’ятника гетьману Петру Сагайдачному,
де місцевий священик відправив молебень за святого, а люди вшанували славного гетьмана покладанням квітів.

Гетьман Петро Сагайдачний

16 липня 2011 року на Соборі УАПЦ
гетьмана Війська Запорозького Петра
Конашевича-Сагайдачного було
причислено до лику українських
святих. Зауважте, ця знаменна подія
відбулася в час 390-річчя битви під
Хотином, де головним героєм став
наш славний і безсмертний полководець. На цей священний і релігійний
ритуал та заповітний культовий акт
громада села Кульчиці чекала від
покоління до покоління понад чотири століття.
У своїй першій книзі для дітей
молодшого шкільного віку «Мала
історія України-Русі» («Каменяр»,
Львів, 1994) автор цих рядків писав:
«Петро Конашевич був родом з-під
Самбора, з Галицької Русі. Здібний хлопець подався на Січ, де скоро завоював
авторитет у козаків, бо однаково майстерно володів як шаблею, так і пером.
Його серцю були любі запорозькі
звичаї і традиції.
Козакам на чолі з Сагайдачним
вдалося в 1604 році захопити турецьку
фортецю Варну, а через рік козацьке
військо під орудою свого ватажка
здобуло Кафу (тепер Феодосія), спалило турецькі кораблі у гавані та взяло
штурмом фортецю. На той час Кафа
була найбільшим невільничим ринком
у володіннях татарського хана. Кілька
тисяч бранців отримали волю і влились
у ряди війська свого визволителя. Ім’я
Сагайдачного знала вся підневільна
Україна. Увінчалися успіхом походи
козаків на міста Туреччини і Криму:
Царгород, Трапезунд, Синоп, Кафу та
інші. На своїх швидкоплинних човнах«чайках» вони борознили Чорне море
з півночі на південь, зі сходу на захід.
Турецький султан неодноразово погрожував Польщі війною, якщо вона не
приборкає зухвалих запорожців.
Весною 1620 року майже двохсоттисячна армія турків і татар вирушила на війну з ляхами. Перед лицем
грізної небезпеки з півдня шляхтичіурядовці пообіцяли козакам великі
полегші. Козацьке військо врятувало
Польщу від вторгнення турецької
навали. Головним героєм битви під
Хотином у 1621 році став гетьман
Петро Сагайдачний. Його тяжко поранили в цій битві, і через рік він помер
від численних ран та отруйної стріли.
Упокоївся в Бозі Петро Сагайдачний
20 квітня 1622 року».
1616 року запорожці на чолі з гетьманом Сагайдачним розгромили турецьку
флотилію Алі-Баші, здобули морський
трофей у вигляді 8 галер і 80 човнів,
визволили з татарської неволі 3000
православних українців.

У відомій народній пісні співається,
що необачний Сагайдачний «проміняв
жінку на тютюн та люльку». І це не
просто пісенний жарт, як дехто собі
думає, а гірка правда. Відомо, що
після закінчення Самбірської школи і
Острозької академії юнак Конашевич
подався до Києва, де багатий купець
найняв його домашнім учителем для
своєї дочки. Учитель палко закохався
в ученицю-красуню, але від неї «отримав гарбуза». Якби ця вродлива панянка дала згоду на одруження, то доля
молодого чоловіка склалася би зовсім
по-іншому. І, можливо, доля України та
геополітична ситуація в Європі також.
Петро Конашевич, не потерпівши
ганьби нерозділеного кохання, подався на Запорозьку Січ, де збиралися
відчайдухи, сміливці-урвиголови з
усієї України, які понад усе хотіли бути
вільними козаками, любили свободу і
рідний край. Невдале женихання, що
глибоко травмувало вразливу душу
хлопця, гнало молодого шибайголову,
який не уявляв собі життя без степу
та коня, покласти на полі брані свою
буйну голову.
«Необачний Сагайдачний» насправді
був дуже обачним полководцем. У 1616
році на чолі 20 000 козацького війська
гетьман опинився під Москвою, здобувши на своєму шляху до столиці
Московського царства міста Путивль,
Єлець, Лебедянь, Шацьк, Коломну.
Він завдав нищівної поразки військам
князя Волконського, перейшов на
його очах ріку Оку і через Серпухов
та Калугу повернув на Київ. Чому він
не взяв штурмом Москву, як і Богдан
Хмельницький пізніше Варшаву, — й
до сьогодні не можуть збагнути навіть
поважні історики-дослідники.
Річ у тім, що перший, як ревний православний християнин, пішов на поступку
московському патріарху Теофану не
піднімати шаблі проти Москви, а другий, вихований у греко-католицькому
дусі, наївно повірив обіцянкам польського короля Яна-Казимира не чіпати
українських земель. І один, і другий
звикли з дитячих літ коритися архієреям
і королям. І під Стамбулом козацьке
військо розгромило турецьку флотилію
«при устю Дунаю», а далі хлопці з «оселедцями» на головах «добре погуляли і
повернулися додому».
Лев Орлигора занотував: «У гетьмана
Петра Сагайдачного 60 тисяч козаків.
Польща потребує української крові,
щоб при її допомозі почати війну з
Туреччиною. І тому король «робить
ласку»: вибачливо ставиться до справи
висвячення київського митрополита
і єпископів (Йова Борецький)». За
таку «вибачливість» (прихильність до
православ’я) 40 тисяч українців, очолюваних гетьманом Петром Сагайдачним,
ідуть із поляками бити Туреччину. Якщо
буде перемога, військова слава належатиме Польщі. Українці і поляки в серпні
1621 року розгромили на Поділлі, під
Хотином, добірні турецькі війська.
Українці везуть з поля брані пораненого
гетьмана Петра Сагайдачного».
Як відомо, 10 квітня 1622 року Петро
Сагайдачний, помираючи, дав розпорядження передати все своє майно і
статки Київському та Львівському православним братствам з метою використання їх на освіту. А помер він 20 квітня
того ж року. Братства, як релігійнонаціональні товариства, влаштовували

не тільки братські обіди, допомагали
бідним і хворим братчикам, ховали їх
на гроші спільної каси, організовували
шпиталі, але й чинили шалений спротив посиленій латинізації і полонізації
краю в добу Козаччини, допомагаючи
зберігати свою віру, обряди і давні
звичаї, притаманні українському
народові. Крім того, Львівське братство при церкві Успіня Богородиці та
Київське Братство, засноване приблизно 1615 року при Богоявленському
монастирі, розгорнули культурнопросвітницьку діяльність, відкриваючи
школи й друкарні, збираючи бібліотеки
й заодно зосереджуючи культурні
сили. Братська школа, заснована
Сагайдачним, разом зі школою при
Києво-Печерському монастирі, згодом
стала основою Києво-Могилянської
академії. У плині часу братства занепали й перетворилися на суто церковні
інституції, які дбали про свої храми,
церковні богослужіння й урочистості,
і в такому вигляді збереглися аж до
наших днів. Скульптор пам’ятника
гетьману Сагайдачному в його рідному
селі врахував фактор просвіти з боку
спадкоємців Хотинського героя, а тому
поруч із вершником-гетьманом посадив
хлопчика-козачка з книжкою в руках.
Із вищенаведеного випливає, що
Українська Автокефальна Православна
Церква цілком логічно й справедливо причислила колись могутнього,
вмілого і щедрого її захисника до сонму
святих. Проте не всі священики УАПЦ
однозначно сприйняли проголошення
Собором Петра Сагайдачного святим, про що, зокрема, говорив митрополит Львівський Макарій та його
однодумці — духовні наставники під
час Служби Божої в церкві Флора та
Лавра села Кульчиці під час Третього
міжнародного фестивалю української
слави «Кульчиці-фест 2011».
Лев Орлигора за кілька десятиліть до
цієї події пророче писав: «Чому архієреї
православія в Україні (Русі) не голосять по парахвіях, що гетьман Петро
Сагайдачний «Богом наставлений
володар»? Вони його використовують
для справ церковних, але не звеличують
його авторитету. Гетьман Сагайдачний
обраний гетьманом «запорозькими
холопами», а не церквою Христовою;
не коронований він ні митрополитом,
ні патріярхом, він не є «Христовим
помазаником»… Він звільнити народ з
польського ярма не міг тому, що народ
був у церкві вихований покірно служити єпископам: єпископи служили
чужій владі і не підтримували влади
гетьмана рідного». Тут маються на увазі
єпископи Йов Борецький, висвячений
московським патріархом Теофаном,
і Йосиф Рутський, висвячений римським папою і польським королем.
Чому не всі священики УАПЦ визнали гетьмана святим? І на це питання дав відповідь віщий Орлигора:
«Православні попи, яких він боронив,
не підтримували його тому, що він бив
разом із поляками православну Москву.
Ксьондзи-уніяти не підтримували його
тому, що він обдаровував православні
братства, які вели гостру антиуніатську
пропаганду. Він був похований у Києві
в Богоявленській церкві. Його могили
не можна знайти. Попи, ставлячи на
місці старої церкви нову, придушили
кам’яною стіною кістки гетьмана
Петра Сагайдачного».

Із церковних джерел дізнаємося,
що згідно плану святкових заходів,
розроблених Оргкомітетом, у цей день
передбачалася архієрейська Служба
Божа в сільській церкві за участю
Предстоятеля УАПЦ Блаженнійшого
Мефодія та учасників Собору —
єпископів, деканів, священиків із
різних куточків України. Та не так сталося, як гадалося. Це, властиво, «влило
в бочку меду ложку дьогтю», але аж ніяк
не засмутило парафіян краю, які в цей
урочистий і святковий день веселилися
і гуляли на славу.
Як наголошував митрополит Макарій,
на усвідомлення і прославлення Святого
Благовірного Гетьмана реєстрового
козацтва Петра Конашевича-Сагайдачного в церквах України потрібен
певний час, глибоке осмислення ролі
і значущості цієї історичної особи, яка
врятувала Європу не тільки від інвазії
турків-османів, але й, що головне, від
засилля мусульманської віри.
Слова митрополита спонукають автора цих рядків ініціювати написання
книги про Великого Гетьмана, без появи якого, на моє глибоке переконання,
на історичній арені не з’явилися б
гетьмани Богдан Хмельницький,
Іван Виговський, Петро Дорошенко,
Іван Мазепа, Пилип Орлик, Павло
Полуботок. До фондування майбутньої
книги, що матиме назву «Великий
Гетьман», мають долучитися священицтво УАПЦ, генеральна старшина
Українського Реєстрового Козацтва,
всі патріоти України. Адже є багато
інших важливих факторів, які стануть
вирішальними для переконання православного люду в істинній правдивості
і безпомилковості Соборної ухвали.
Петро Сагайдачний — великий гетьман і полководець, патріот рідної землі,
запеклий оборонець православної віри,
нарешті, перший будівничий майбутньої
держави на ймення Україна. Бо хто такий
державник? Це людина, яка служить
своєму народові і готова заради нього не
лише на подвиги, а й на жертви.
Як Кульчиці славили святого полководця, «що проміняв жінку на тютюн і
люльку» — читаємо в часописі «Голос
Самбірщини» (№ 50,↔19↔липня 2011
року): «При такому духовному чині
його мощі, а відтепер й поготів, мають
дарувати людству і всім потребуючим
заступництво і благодать».
Шкода, що навіть самбірчани
свого великого земляка ще не знають. Невдячні українці могили
Сагайдачного, який був похований
у церкві Богоявленського Київського
Братства, не знайшли, пояснюючи, що
на тому місці з початку XVIII століття
стоїть стіна нової церкви. Ось де слід
шукати мощі Благовірного Святого.
Канонізація Гетьмана реєстрового
козацтва Петра Сагайдачного, причислення його до лику святих — це знакова
подія в новітній історії України, для
всіх українців. 16 липня цього року
будемо відзначати два роки з часу
його канонізації, проте прославляти
і просити Святого Благовірного про
заступництво нащадкам козацького
роду потрібно завжди.
В’ячеслав ЦВЄТКОВ,
головний писар представника
Гетьмана УРК у Галичині,
полковник УРК,
м. Дрогобич

Нас мало, але голос наш лунатиме скрізь по Вкраїні.
І кожен, у кого ще не спідлене серце, озветься до нас.
А в кого спідлене, – до того ми самі озвемось!
						
М. Міхновський
Архип Бондаренко від 1920 року
воював у загоні Ларіона Загороднього.
Коли навесні 1921 року під час бою
в селі Цвітній отамана було тяжко
поранено, його загін прийняв до своїх
лав Пилип Хмара. Але вже за місяць під
Черкасами було поранено і Хмару. Тоді
команду над козаками Загороднього
прийняли Хвиля і Архип Бондаренко.
Загін Архипа Бондаренка називав себе
«суто політичним». У похід, як правило, виступали з жовто-блакитним прапором, який поруч з отаманом майорів
у руках уродженця села Дмитрівка
козака Хорунжого.
Ось як зображував Архипа секретний
агент ЧК, що діяв у його відділі: «Сам
Бондаренко являв собою типового
отамана. Його високий зріст, міцна
груба статура й гострий проникливий
погляд змушував тремтіти не лише
тих, кого він вважав ворогами, але й
своїх «козаків», котрі вчинили якусь
провину не тільки перед отаманом,
але й взагалі перед козацтвом, як у них
висловлювались. Особливо суворий
був Бондаренко стосовно людей, які
займалися грабунком. Заставши на
місці злочину, він стріляв у них сам
із маузера без суду й слідства, чим
відновив у своєму загоні чесність і
дисципліну».
Запам’ятав чекіст і промову Архипа
Бондаренка, виголошену ним під вечір
15 жовтня 1921 року в повстанському
селі Гутницьке. Було це на вулиці біля
хати Явтуха Крячка. Отаман зібрав до
20 своїх людей і сказав:
— Хто хоче жити на землях
поневоленої неньки України й коритися кацапам, хто боїться смерті, той
може залишити нас і йти на милість
ворога. А хто хоче вмерти вільним,
зі зброєю в руках, у широкому степу України, той залишиться з нами.
Знайте, що наша смерть за визволення
й наші невідомі могили будуть основою для нової мети буйної, вільної,
самостійної України.
Сексот зазначав, що «всі присутні
дали клятву померти разом з отаманом». Після цього Архип Бондаренко
сказав, що загін заночує в Гутницькому,
а рано-вранці вирушить на Умань.
Як тільки стемніло, завербований
повстанець, узявши для прикриття ношу книг і паперів, поспішив
у Михайлівку, де, напевно, й передав
червоним, що в Гутницькому ночують
козаки Архипа Бондаренка.
Про нічну атаку окупантів зрадник розповідав досить романтично:
«...↔Якось беззвучно гавкали собаки.
Десь далеко в лісі, у бік хутора Ірклея,
закричав пугач, десь засміявся сич
і заплакала сова. Опівночі бандити
заспокоїлись і поснули. Усе село
спало глибоким сном… Червоний
загін тісним щільним кільцем оточив
Гутницьке так тихо, що важко було
вирізнити шум кінноти від природного
шуму лісу. Ледве затремтів світанок,
як червоноармійці почали виводити
бандитських коней… Бій тривав недовго. Бандити частково були побиті й
поранені. Сам Бондаренко поранений
у ногу, але його сховали».
Та к н е в д а л о з а к і н ч и в с я д л я
повстанців цей бій. Поранених козаків
та отамана поклали до підземного
шпиталю. Решту хлопців узяв до себе
Ларіон Загородній.
За пораненими доглядав фельдшер, а дужчі допомагали слабшим.
Атмосфера у шпиталі була дружня.
«Співали та розповідали казки, вивчали
та імітували вигуки різних лісових звірів
та птахів…» Козак Михайло нотував
щось у зшиток — хотів для майбутнього
історика зберегти деталі боротьби.
Був серед поранених і Євдоким
Щербак. Він нещодавно повернувся з
більшовицького полону — казав, що
втік із-під розстрілу. Хмара і Кібець
йому не повірили, але доказів проти
Щербака не було, а в наступному бою
він ще й отримав поранення в руку.
Тож лікувався разом із іншими. І ось

Євдоким, вийшовши вночі подихати
свіжим повітрям, не повернувся. Це стривожило козацтво. І недаремно. Невдовзі
Щербак повернувся, і не сам. Він привів
червоний Володимирський ескадрон.
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до них лікаря, давали їсти і пити,
дозволили навідуватися родичам.
Тож до Кіндрата Головченка і Архипа
Бондаренка приходили сестри, які
жили у Веселому Куті.
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Семен Чорний, Дмитро Чухрай і Грицько
Чорнобай. Можливо, серед справжніх
прізвищ тут названо й псевдоніми. Інший
свідок називав серед них, крім Архипа
Бондаренка, Сергія Чорного, Степана
Філіпченка, Сверделя…
Герої національно-визвольних змагань
Командир Володимирського ескадрону Грецький оголосив, що всі
«бандіти» засуджені до розстрілу. Тої ж
миті запитав, де вони б хотіли бути
похованими. Козаки, порадившись,
вибрали галявину при дорозі, що йде з
Веселого Кута на Дмитрівку. Грецький
«великодушно» погодився і вислав
людей копати яму. А козаків відправив
до школи, мовляв, нехай ще ніч перед
стратою подумають, може, хтось таки
погодиться на співпрацю…
Уранці у вівторок за наказом червоного командира вдарили у великий
дзвін. Але народ не поспішав сходитися. Тоді червоний командир наказав
зганяти людей силою. Ворожа кіннота
розсипалася по селу… Тим часом на
трибуну піднявся «комісар-жид». Він
В обідню пору партизани почули
Н е в д о в з і п о ч а л и с я д о п и т и . вихваляв комуну, Леніна і Троцького,
кінський тупіт, а тоді команду: «Стой!» Особливо цікавило москалів, де ганьбив «бандітов». Селяни слухали
Євдоким від хвилювання довго нині перебуває Хмара, де таємні мовчки. Жінки витирали очі. Форкали
шукав пеньок, який закривав вхід землянки, скільки партизанів у лісі, коні, часом озивалося плачем немовля.
у землянку. Нарешті знайшов, підняв чи багато між ними поранених. Та
Комісар покликав на трибуну отаі з полегшенням сказав:
козаки мовчали.
мана. Видно, з ним була поперед— Ось вона, та землянка… Тут
Архипова сестра Векла розповідала ня домовленість, що він публічно
п’ятнадцять партизанів, серед них і пізніше, що одного разу отаман звер- відречеться від своєї діяльності.
фельдшер.
нувся до козаків:
Архип із зусиллями піднявся на
поміст. Знявши шапку, тричі перехрестився на церкву і тихо мовив:
— Простіть нам, батьки, матері,
брати й сестри!
— Бог простить! — відповіли люди.
Та каятися отаман не поспішав.
Комісар напружено чекав. Нарешті
терпець у нього увірвався і він крикнув:
— Скарєй ґаварі!
І Архип сказав:
— Дорогі брати і сестри, — мовив
він із почуттям, — ви всі знаєте, що
нам буде. Ми справді дуже-дуже завинили перед своєю Батьківщиною,
що не стали одностайно проти цієї
ненависної комуни і не змели її з лиця
української землі, щоб не довелося їй
панувати над нами і вами… Та прийде
час і самостійна Україна буде!
Москалі, обурені, що їх «так провєлі»,
почали стріляти вгору, налякавши
жінок і дітей. Отамана ж брутально
стягнули з помосту і почали бити кольбами рушниць. Усіх бранців пов’язали,
кинули на вози і під сильним конвоєм
Донька Архипа Бондаренка Поліна Білоголова слухає думи кобзаря Василя швидко повезли дорогою на Дмитрівку.
Литвина. Село Цибулеве. 2007 рік. Фото автора
Вже в’їхали до лісу, коли назустріч вибіг
Червоний командир через Щербака
— Дорогі побратими, — мовив він, — схвильований лісник. Він поспішив
закликав виходити, казав, що совєтська не здобули ми того щастя, що хотіли, — до командира і щось повідомив йому.
влада пробачить лісовикам їхній «зло- незалежної України, але не будемо ми Москалі одразу заметушилися. Валка,
чин» та ще й полікує.
й зрадниками нашої ідеї. Може, наші не доїхавши до виритої ями, зупини— А єслі нє вийдєтє, бомбамі десь далеко і не визволять, ворог нас лася. Невільників, стягнувши з возів,
забрасаєм, падлєцов! П’ять мінут на знищить, але чесна слава про нас не повели до рову, що тягнувся під лісом.
размишлєніє.
загине. А зрадник Євдоким Щербак Тут їх без зайвих церемоній і постріляли.
Архип Бондаренко вирішив виходити. нехай буде проклятий віднині й поки Швидко прикидавши землею тіла,
Він розраховував, що поки більшовики його віку! Щоб його українська земля червоні кинулися подалі від лісу.
розбиратимуться з ними, наспіє хтось не прийняла.
Постріли почув роз’їзд Пилипа
із отаманів і врятує їх. Та спочатку з-під
Козаки встали й урочисто прокляли Х м а р и , я к и й п о в е р т а в с я з - п і д
землі почали гукати Євдокима, щоб зрадника…
Лебедина. Невдовзі хмарівці були вже
зайшов і допоміг пораненим вибратися
«Усі козаки були співучі й гар- біля могили. Розривши її, виявили
нагору. Але той не наважився, бо знав, що но співали, особливо Архип, — писав одного живого. Його, непритомного,
на нього чекає. Тоді вісім тяжкопоране- підхорунжий Чорноліського полку негайно відвезли в хату лісника, про
них козаків і отаман вийшли самі. Шість Михайло Дорошенко.— Він навіть скла- зраду якого ще не знали…
залишились у землянці. Вони перебрали- дав власні вірші. Векла потайки приноЄдиною відповіддю за смерть товаришів
ся в один кут і забарикадувалися.
сила папір та олівці, повстанці дещо там могла бути помста. Її знайомий смак
— Ґдє астальниє?! — грізно гукнув записували й віддавали їй назад. Під час хмарівці відчули вже за годину. В результаті
червоний командир.
співу довкола школи збиралася прудка швидкоплинного бою двох червоних
— Видужали і розійшлися хто куди. й голосиста дітвора: заглядала у вікна й кавалеристів було вбито, одинадцять взято
Назад не поверталися, — відповіли ті, прислухалася до пісень. Приходили сюди у полон. Потрапив у шорсткі повстанські
які вийшли на світ Божий.
й підлітки, хлопці й дівчата, і вони із захо- руки і провідник Володимирського еска— Врьотє! Єслі нє хатят вихадіть, я іх пленням слухали та навчалися величавого дрону. Долю їх неважко передбачити…
пахараню в етой зємлянкє.
і натхненного співу самостійників». Тоді Іншим поталанило втекти.
І до шпиталю полетіли гранати.
варта почала проганяти дітей, а в’язням
Попри болючі втрати, боротьба
П ’ я т ь б о м б к и н у л и м о с к а л і . заборонила співати. Але ті не слухали і продовжувалася, бо козаки Архипа
«Землянка завалилася, вихід закрив- співали до втоми.
Бондаренка не хотіли повертатися
ся. Над землянкою знявся стовп диму
Побачивши, що від козаків нічого у кріпацтво, а мріяли жити на своїй
й пилюги». Москалі поїхали, а козаки не можна добитися, червоні закликали землі вільними людьми — згідно зі
вночі відкопалися. Микита і Гриць людей прийти послухати вирок. Лісовиків своїми законами і звичаями. Тепер
із Чути подалися шукати Хмару, щоб вивели надвір і оточили конвоєм. Зачитали у бій за волю вони йшли під командою
повідомити про зраду Євдокима і список бранців. Із села Цибулевого були Ларіона Загороднього.
полон товаришів.
Кіндрат Головченко, Архип Бондаренко,
Архип Бондаренко з козаками Гнат Вовченко, Петро Колісник та Яків
Роман КОВАЛЬ,
в цей час сиділи під вартою у школі Задояний. Михайло Мочар походив із
історик,
Веселого Кута. Червоні допустили Гутницького. Були серед полонених і
м. Київ

ОСТАННЄ СЛОВО

АРХИПА
БОНДАРЕНКА

Йдемо вперед –
До витоків йдемо!
Ю. Доценко
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Землякам-затопцям,
з повагою, присвячую
Квітучо-зелене село
Боголюбівка, з його рожевими
мальвами, вишневими садочками і біленькими хатками,
вкритими соломою і дбайливо
підведеними смолою призьбами, мальовничо розляглося по
обидва береги Жовтої річки,
випромінюючи тихе світло
затишку і спокою.
Це село мого босоногого
дитинства, батьківщина моєї
бабусі Катерини Федорівни.
Від тих далеких часів
запам’яталися мені пахощі
свіжоспеченого бабусиного хліба і прогорілого в печі
кукурудзиння, прохолодний
затінок двору, густо порослого споришем і подорожником. А ще — річка Жовта,
що лагідно хлюпотіла своїми
хвильками в городі моєї бабусі,
в якій я разом зі своїми братами-шибайголовами ловив
жовто-коричневих опецькуватих линів і золотаво-червоних,
круглих, мов блюдце, карасів.
Річки мого дитинства…
Скільки їх було в моєму житті?
Жовта, Саксагань, Базавлук,
Солона, Кам’янка. Вони
пестили мене малого у своїх
лагідних і теплих водах, настояних на поростях цупкого очерету, тихої осоки, підводного
плетива непрохідних куширів,
водяного горіха і біло-жовтого,
промитого коріння прибережних верб, що, сумуючи,
посхиляли своє зелене гілля
у воду. А сухий вітерецьпустун, наскрізь пропечений сонечком і просякнутий пахощами літнього степу,
дбайливо обіймав і облизував
мене, немов матуся в пориві
безмірної ніжності і любові
свою дитину.
Лівий, густо порослий очеретом, берег Жовтої річки межував з чепурненькими городами, що нагадували собою
сільські килимки ручної роботи, мережені стрічками і нитками фантастичних кольорів і
відтінків. Вони були дбайливо
доглянутими, густо всіяними
здоровенними жовто-зеленими гарбузами, розлапистими буряками і рівненькими
рядочками високої кукурудзи,
уквітчаної товстими чубатими
качанами.
Ближче до хаток проглядалися ділянки підв’язаних
до тичок помідорів, у темнозеленому лапатому листі яких
червоніли важкі грона достиглих плодів. Поряд із ними
розстелилися зелені пасма
огірків, що утаємничували під
своїм густим листям шершавоколючі, росяні пуп’янки з
жовтенькими квіточками на
носиках.
Городи від річки відділяла
майже непримітна стежина, що бігла вздовж берега,
повторюючи його звивисті
контури, губилася іноді у здоровезних парасолях велетнівлопухів, притоптуючи розлоге
листя кінського щавлю, прослизала між кущами крихкої
богили та, оминаючи густі
зарослі верболозу, заклопотано поспішала далі й далі, до
греблі, на шлях, ховаючись за
вербами і бузиною.
Назавжди залишилися
відбитки наших дитячих босих
ніг на тій вогкій і прохолодній
стежині понад берегом славної
річки Жовтої. А терпкий

подих тінистої прохолоди
болотистого берега залишився в пам’яті як найкращий,
найулюбленіший запашний
присмак мого дитинства.
… Так склалося в житті, що
більше ніж три десятиліття
я не був у Боголюбівці. А цього
року наснилася вона мені і ще
з весни не виходила з голови.

бабуся Катерина Федорівна.
Але марно, мене зустрічає
зовсім інше і не відоме мені
село. На думку приходять слова Тараса Шевченка:
… повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур’яном поросли,
Село неначе погоріло…

Раптом заграли-заревли
козацькі сурми, і з небес на
землю в сяючих латах і з мечем
у руці прилетів Архистратиг
Михаїл. І махнув він мечем, і
розверзлися високі козацькі
могили, і «аж до моря запорожці
степ широкий вкрили». І вже
летять рятувати неньку Україну
на своїх баских конях січовики

До 365-річчя перемоги під Жовтими Водами

ЖОВТА РІЧКА

Святкове дійство за участю реєстровців Дніпропетровщини біля монумента
козакам-переможцям у Жовтих Водах. 2013 рік. Фото Станіслава Реви

До щему в серці захотілося
знову зустрітися з річкою
славної козацької історії і мого
босоногого дитинства.
Лагідного липневого ранку
я таки зважився на цю поїздку
разом зі своїми друзями —
козаками Низу Запорозького.
Заколисуюче шурхотять
колеса мого авто, поглинаючи десятки кілометрів сірого
вибоїстого криворізького шляху. І ось уже знайома річка
Саксагань, міст через неї —
село Веселі Терни, далі місто
мого дитинства –Терни, потім
село Ганнівка. Зупиняємося
в Ганнівці, над дорогою, біля
невеликого свіжонасипаного
кургану. На кургані встановлена
базальтова дошка з висіченим
на ній портретом славного
отамана Степової дивізії Костя
Блакитного. Цей пам’ятник —
подарунок легендарному
землякові від місцевої громади і українських націоналістів
Криворіжжя. Вдивляємося
в проникливі і виразні очі на
портреті. Хвилиною мовчання вшановуємо його пам’ять,
фотографуємося на згадку і
їдемо далі.
Праворуч забіліло місто
Жовті Води (до 1957року —
Жовта Річка). Минаємо його,
їдемо повз Краснокутський
ліс, село Веселоіванівку, і ось
ми на в’їзді в Боголюбівку.
Село зажурено зустрічає нас
розбитим запиленим і безлюдним шляхом. Покладаючись
на свою пам’ять, тихенько їду
селом і намагаюся впізнати
двір, колись наповнений
нашим безтурботно-веселим
малечим щебетом, і біленьку
хатинку з рожевими мальвами
під вікнами, в якій жила моя

Я таки знайшов те дворище!
Після смерті бабусі хатина
дісталася чужим людям і
давно згоріла. Залишилися
тільки стіни, зарослі бур’яном
і кущами бузини. І річки
вже давно немає. Ніби й не
було. Замулились її цілющі,
життєдайні джерела, мабуть,
назавжди.
Сонце немилосердно
припікало, і захотілося
мені посидіти в затінку під
вербою біля русла колись
славної річки Жовтої. Ледвеледве вгадуються контури її лівого берега, понад
яким заклопотано пробігала
росяна стежина мого дитинства. Д и в л ю с я н а з а н е д бане, розхристане село
Боголюбівку і перед моїм
внутрішнім зором постає
в с я з н е д о л е н а Ук р а ї н а .
Лежить вона бідна і страждає
сплюндрована й обкрадена в руїні духовної кризи.
А по ній плазує, а над нею
кружляє ненаситна, зажерлива і злодійкувата зграя
кримінально-компартійного
гаддя і рве її на шматки, і не
може нажертися, свідомо
глузуючи і насміхаючись
над щирим українським
народом, знищує його
національну гідність і
пам’ять, перекручує його
історію, поливає брудом і
оббріхує його національних
героїв, намагається знищити
його мову солов’їну, вкрасти його землю, принизити
Ук р а ї н с ь к у П р а в о с л а в н у
Помісну Церкву.
Допоки ж терпіти моїй
Україні цю наругу над собою?
Хто зможе її захистити?
І стається диво!

Івана Сірка і Костя Гордієнка під
покровом Божої Матері, з ними
полки Івана Богуна і Максима
Кривоноса. «А попід горою,
яром долиною» — з веселою
піснею, припорошена пилом
доріг, поспішає Степова дивізія
Костя Блакитного. Не забарилися і гайдамаки Залізняка
і Гонти, швидше вітру скачуть
на допомогу Чорним шляхом.
А з Микитиного рогу на річку
Жовту зі своїм військом знову
летить, мов степовий орел,
гетьман Богдан Хмельницький,
високо піднявши свою булаву.
І вдарила громовиця,
піднявся шалений вітер,
зашуміли-застогнали вікові
дуби Холодного Яру — то
веде на допомогу січовиківхолодноярців Василь Чучупака
зі своїми братами, поруч
гайдамаки Чорного Ворона
(Миколи Скляра). Із Західної
України наближається силасиленна озброєного в одностроях війська. Вітер хвилює
малиново-чорні прапори, а над
степом розливається весела
пісня: «Лента за лентою набої
подавай, вкраїнський повстанче, в бою не відступай!» То вояки Української Повстанської
Армії. Їх веде Головний командир УПА Роман Шухевич.
Поряд із ним Степан Бандера.
Та всі такі молоді, завзяті й
красиві.
І знову махнув сяючим
мечем Архистратиг Михаїл —
і засміялося-зареготало море
козацьких шабель по всій
Україні. Заверещало, завило,
захрипіло від жаху і побігло,
витріщивши червоні очиці,
все гаддя через відроджену
і повноводну річку Жовту,
топлячи одне одного.

І старий Хмель цього разу
не схибив, бо вже мав добрий
досвід, і жодна погань не змогла видертися на правий берег.
І все враз стихло…
– Пане Станіславе! Пане
Станіславе! – Хтось мене
гукає... І я прокинувся. Який
хороший, дивний сон мені
приснився у затінку під вербою.
Ніби віщий знак…
Із Боголюбівки ми поверталися сповнені вражень.
Я розповів друзям про свій
дивний сон під вербою. На
виїзді з села ми зупинилися
біля пам’ятника, встановленого на початку шістдесятих
років минулого століття. З
усього видно, що пам’ятник
відреставровано зовсім недавно. На ньому лукавий напис
у дусі совєцького окупаційного
агітпропа:… «розбив польських
загарбників…» Майже поряд
місцевими патріотичними
козацькими товариствами встановлений величний хрест на
вшанування пам’яті козацтва,
яке боролося в Національновизвольній війні 1648–1654
років під проводом гетьмана
Богдана Хмельницького.
Аж раптом на протилежному
боці шляху, біля греблі, я побачив ватагу місцевих хлопчаків.
Старшому на вигляд було
років дванадцять, меншому – не більше семи. Вони
уважно спостерігали за нашою
делегацією і про щось серйозно розмовляли між собою.
На якусь мить здалося, що
то я стою на греблі зі своїми
славними братами-шибайголовами. І де вони зараз? По
яких світах розлетілися?
Підходжу до хлопців і вітаюся:
«Слава Україні!» — «Героям
слава!» — відповідають старші,
а малеча, порозкривавши
від враження роти, поглядає
то на мене, то на своїх старших товаришів. Ми приємно
вражені. Ні, таки козацький
дух невмирущий! Маємо добру
зміну, є надія на відродження
Сили і Слави. І вже до самого
дому мене не полишали роздуми про річку Жовту. Малесенька
річечка, за даними Географічної
енциклопедії України, у 1988
році довжина її складала 58 км,
на сьогодні майже зникла,
як і тисячі маленьких річок
в Україні, і не без допомоги
українців. Але який могутній
слід вона залишила в історії
України. Мабуть, отримавши
від Бога якусь магічну силу,
вона ніби пуповиною зв’язала
і першу визначну перемогу
в Національно-визвольній війні
1648–1654 рр. гетьмана України
Богдана Хмельницького, що
фактично була колискою
української державності, і
народження на берегах цієї
річки славних отаманів Чорного
Ворона (Миколи Скляра)
в містечку Жовта Річка і Костя
Блакитного-Пестушка в селі
Ганнівка, які вже в двадцятих
роках ХХ століття боронили
Україну від більшовицької
Росії.
Річка вмирає, але по собі
залишає пам’ять-джерело
історичної пам’яті, що
перетворюється в потічок,
а згодом у річку відродження
історичної національної
спадщини.
Сірий СТАХ,
с. Боголюбівка,
Дніпропетровська область

Нарешті зрозумієм: ми – народ,
І нам вершити наші долі
		
Н. Супруненко
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МАРІЯ МАТІОС:

«Цього дня ми чекали,
як діти Великодня»
У річницю перепоховання тіла Тараса Шевченка в шахтарській столиці відбулася
подія справді державної ваги. Те, що нині не під силу зробити політикам«державотворцям», намагаються здійснити українські митці. І — не без успіху.
Україна велика і дуже різна. І люди різні. Не можна сказати, що вони хороші
чи погані, — вони просто різні. Але що всі — українці, в цьому сумніватися не
доводиться, просто з різним баченням свого щастя, з різною історією, але, як
правило, для кожної української родини, із заходу чи сходу, — важкою і трагічною.
Підтвердженням цього стала демонстрація вистави «Нація» за книжкою української
письменниці, лауреата Шевченківської премії, народного депутата України
Марії Матіос у Донецькому національному академічному українському музичнодраматичному театрі.
У «НАЦІЇ» —
ЛИШЕ ПРАВДА

Ростислав Держипільський і Марія Матіос
під час прес-конференції в Донецьку

«Я розчулена, я вражена,
я шокована, я щаслива… Для
мене як письменника і для
колективу Івано-Франківського
музично-драматичного театру імені Івана Франка і
його художнього керівника
Ростислава Держипільського
це є історичний день. Нарешті
ми в Донецьку»,— так розпочала прес-конференцію перед
виставою Марія Матіос. Тут же
пані Марія вразила присутніх
журналістів, порівнявши
Чикаго і Черкаси. Виявляється,
що коли два роки тому після
вистави «Нація» у Чикаго і
тиждень тому в Черкасах вона
оголосила, що колектив іванофранківського театру покаже
«Націю» у Донецьку, то в обох
містах тисячні зали аплодували
стоячи.
Відверто кажучи, побоювання були не лише
у «батьків» вистави, а й
українців Донбасу. Проте, як
з’ясувалося, вони виявилися
марними. Митців із Західної
України у Донецьку прийняли привітно, створили
комфортні умови для праці,
а виставу зустріли переповненою залою і бурхливими
оваціями.

історичний період кінця
1940-х років.Це історії, що
відбуваються у гуцульських
селах: про сильні почуття між сільською жінкою,
загнаною до колгоспу, та
надзирачем-емгебістом
(«Юр’яна і Довгопол»), про
подружжя, яке переховується
у криївці і чекає на світ свого
первістка («Прощай мене»),
про сім’ю Шандрів, яка,
щоб уникнути висилки до
Сибіру, вирішила «розіграти»
похорони господині, що
закінчилися справді трагічно
(«Вставайте, мамко!»), чи
кумедні історії-притчі
старезної баби Юстини про
своїх односельців («Не плачте
за мною ніколи»).

«У «Нації» немає жодної
політики, кон’юнктури
чи загравання із якоюсь із
влад. Там є тільки правда.
І я з усіх сил уникав зайвої
політизованості, — розповідає
головний режисер і очільник
т е а т р у. — У п е р ш у ч е р г у
я намагався, щоб у виставах
була історична, і, головне,
людська правда, закладена
у творах Марії Матіос, а вже
моє завдання як режисера
відшукати якісні мистецькі
засоби, щоб передати це зі
сцени… Коли виїжджаєш
за межі Західного регіону
(де цим, зрозуміло, переймаються більше, бо немає жодної
родини, якої б не торкнулася
ця трагедія), люди виходять із
зали і кажуть: а ми й не знали,
що так було. І виходять вони
не озлоблені, не агресивні,
не з якимись образами чи

Уп р о д о в ж в и с т а в и о д н а
г е р о ї н я м а й с т р у є т р у н у.
Потім, аби врятувати свою
сім’ю від відселення, вона
сама ж лягає у цю домовину… Фінал цієї сцени феноменальний — труна раптом
перетворюється на люльку
для немовляти, а задник
за допомогою проектора
заповнюється обличчями
людей. Молодих і старих,
усміхнених і зажурених, красивих і не дуже — «Нація»
різна, але все ж єдина…

РОДИННІ ДЕРЕВА
ДОНЕЧЧАН
Саме у Донецьку Марія
Матіос оголосила конкурс
«Дерево мого роду». Спочатку
він проводитиметься серед
студентів Донецького
національного університету.
Майбутні конкурсанти мають
намалювати своє родинне
дерево і записати одну цікаву
історію з минувшини власної

«Донецьк — це остання
фортеця, яку підкорив іванофранківський театр, — наголосив його керівник Ростислав
Держипільський. — Це вистава-молитва за українську
націю, за мільйони невинно
убієнних українців, які через
тi чи іншi причини опинялися
по різні боки».
Що ж до самого дійства, то
воно пройшло з величезним
успіхом та повним аншлагом.
На виставу завітала дружина
Президента України Людмила
Янукович, яка подарувала
авторам і акторам великий
кошик квітів.

З-ПОМІЖ ІНШОГО
Марія Матіос розповіла, що
про показ вистави «Нація»
розмовляла у Верховній Раді з
депутатом від Партії регіонів
Миколою Левченком (це саме
той колишній секретар
Донецької міськради,
голова регіонального

УКРАЇНА МАЄ ПОЧУТИ
САМУ СЕБЕ
«Люди чекають, що Україна
почне чути саму себе з різних
боків. І цей процес «зшивання»
під силу лише митцям,— тим,
хто володіє єдиною і бездоганною зброєю — словом,— говорить Марія Матіос.— Ще жоден
політик не випередив ні одного
митця, поета чи філософа.
Коли я поринаю в історію,
і не важливо, чи це історія
двохсот- чи п’ятдесятилітньої
давності, відчуваю себе сапером, який іде замінованим
полем. Так замінували наше
минуле, теперішнє, i багато
кому хочеться замінувати і
наше майбутнє. Я абсолютно
точно знаю, що люди у Львові,
Донецьку чи Херсоні чекають
від свідомих громадян, які є
у всіх сферах, людяної розмови
про їхні проблеми. Як письменник хочу вчити людей любити,
а не ненавидіти. Я хочу, щоб
люди були людянішими…».
«Нація» — одна із найкращих
вистав Західноукраїнського
регіону. В її основі чотири невигаданих новели про

Марія Матіос і актори Івано-Франківського музично-драматичного театру імені Івана Франка після вистави «Нація» на сцені
Донецького національного академічного українського музично-драматичного театру

Наскрізним образом вистави режисер-постановник
Ростислав Держипільський
обрав ляльку-мотанку — цей
стародавній український оберіг,
який вважають посередником
між живими й тими, кого на
цьому світі вже чи ще немає.
Саме з мотанки, як метелики
з кокону, з’являються герої
новел, у неї ж вони перетворюються, йдучи у небуття.

претензіями. А навпаки, із
усвідомленням, що невинні
жертви були не тільки серед
вояків ОУН-УПА, а й серед
вояків радянської армії чи
простих людей, які народилися на Східній Україні, де вже
була радянська влада».
І з л я л ь о к н а р о д ж у ю т ься всі персонажі спектаклю, «вагітні» ляльки носять
у собі наше майбутнє…

родини. Першим тридцяти студентам, роботи яких
визнає кращими інтернетспільнота, письменниця
пообіцяла безкоштовний
тижневий відпочинок
у Львові, Чернівцях чи
І в а н о - Ф р а н к і в с ь к у. З а ї ї
словами, конкурс буде
всеукраїнським, бо молоді
люди мають знати своє
коріння.

осередку ПР, який «уславився» українофобськими
виступами. — Ред.). Левченко,
каже пані Марія, щиро кликав
її у Донецьк та попросив письменницю давати йому уроки
української мови, що вона і
має намір найближчим часом
зробити.
Антін БОБИР, член НСЖУ
Фото автора

Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати
В. Симоненко
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До Дня матері

Культ 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 Жінку. Вона виношує 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 й дарували за нею віно, а 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 боялася й не
соромилася 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 та стійкість
у завірюхах, деформаціях і 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 — День
матері. Травень споконвіку вважався
місяцем Божої Матері. Вшановуючи
Її, люди не забували і про Землю, і про
рідну матір. Другої неділі травня діти
разом з 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 яснеє, усміх дня,
Ви прийміть цей дарунок, матінко.

спини, обсипати ними жінку. Це
оберігало її від хвороб, возвеличувало
у материнстві.
Ті діти, які не могли з певних причин
приїхати на свято, передавали матері свої
вітання, а у себе вдома 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:

Я люблю тебе, мамо!

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 із хлібом зі
словами:
Нехай люди бачать,
а онуки вчаться,
матір поважають —
честь бережуть.
Побіля синових дарунків лягала донина вишиванка — голубе з жовтим по
білому. Нитки добирались у святкові дні,
а сплітались у візерунок у Чистий четвер:
«щоб мали наступальну 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
і спокою. Та найкориснішим вважалося зібрати вранці росяні пелюстки яблуневого цвіту і потай, з-за

«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 усі таємниці
знав і звістив жінкам, що по смерті
матимуть те, що хотіли. Згодом таки
здійснилося це віщування! Старша,
яка могла би 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 звернулися до Конгресу США
та Президента Вільсона із 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 із приєднанням
Галичини до Радянської України
були заборонені Союз Українок і День
матері. У дев’яностих роках минулого століття в Україні відродилися
і Союз Українок, і святкування
Дня матері. Проте офіційно воно
відзначалося лише на рівні громадських організацій. І лише 1999
року, після звернення Світової
Федерації Українських Жіночих
Організацій (СФУЖО) до Президента
України Леоніда Кучми, День матері
за президентським наказом №↔489/99
стало державним.
Та от тільки воно не 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 ОГНЕВА,
голова Донецького відділу
Союзу українок

Я хочу правді бути вічним другом
І ворогом одвічним злу
В. Симоненко
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Спортивний гарт

Козацькі герці на Волині
Козака ніхто не уявляє без
шаблі. Цей вид холодної
зброї був найпоширенішим
на Січі. Шаблю мали право
носити лише козаки-лицарі.
Ті, хто не пройшов випробування в бою чи у морському
поході і сам собі не здобув
зброї, не мав права брати
шаблю в руки. Шаблі надавали навіть більшу перевагу
перед рушницею чи пістолем.
Її називали чесною зброєю і
ставилися як до жінки, називаючи «сестрицею». Шабля має
архаїчні корені, успадковані
від пращурів, що пов’язано
із традиціями первісних
чоловічих військових громад, куди жінкам доступ був
заборонений.

Волинь – край козацький! Це переконливо довів
у своїй монографії почесний професор Волинського
Східноєвропейського
національного університету
імені Лесі Українки Григорій
Гуртовий.
–Не тільки край козацький, - продовжив цю думку
відомий дослідник козацьких бойових мистецтв,
засновник і Верховний
Вчитель Бойового Гопака
Володимир Пилат. – Він є
прабатьківщиною Бойового
Гопака. Тому і вирішила
Волинська молодіжна громадська організація «Школа
козацького гарту» провести

обласний семінар із шаблевого бою. Вперше на Волині
майстер-клас із козацького історичного фехтування
провів президент Міжнародної
федерації Бойового Гопака
В о л о д и м и р П и л а т. У
спорткомплексі Військового
ліцею з підвищеною фізичною
підготовкою два дні учасники обласного семінару
мали змогу отримати навички
фехтування однією та двома
шаблями.
На теоретичних заняттях
Верховний Вчитель дохідливо
розповів про особливосі і переваги козацької шаблі перед іншою
холодною зброєю, про духовний
стан воїна, кодекс лицарської

Учасники семінару з майстрами Володимиром Пилатом і Олександром Середюком

честі, дещо з козацької історії.
А на практичних заняттях
юнаки та дівчата з Рівного і
Хмельницька, Вінничини і
Львова закріплювали здобуті
знання.
Прикро, навіть соромно було
за Волинь, яку представляли
лише вихованці Школи козацького гарту та декілька козаківзимівників із Асоціації фермерів.
І це при тому, що шість обласних громад-ських козацьких
організацій зареєстровано нині в
нашому краї. Або все знають, або
і знати нічого не хочуть…
Дивно й те, що в шкільній
програмі визначено проведення змагів із «козацького гарту». Влітку, після закінчення
навчального року дітей, збирають у лісі, на галявинах і в
польових умовах проводять
«козацькі забави». Конкурси
пісень, козацьких танців,
вікторини, готування кулешу↔– це добре. Але відсутність
у процесі виховання молоді
козацьких єдиноборств↔–
це вже свідома підміна ідеї
патріотичного виховання. Бо
козак – це, перш за все, воїн,
а не співак, танцюрист чи
кашовар.
Тому здобути практичні
навички вчителі і методисти
з виховної роботи можуть на
семінарах подібних до того, що
пройшов у Луцьку. На жаль,
на Волині навіть федерації
Бойового Гопака до цього часу
не зареєстровано. Чи немає
достатньо воїнів-козаків?..
Олександр СЕРЕДЮК,
організатор і учасник
семінару з шаблевого бою,
м. Луцьк
Фото атора
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Тихий Дунай, тихий Дунай
Беріженьки зносить.
Молоденький козаченько
Отамана просить:

— Пусти ж мене, отамане,
Із війська додому,
Бо скучила, замучилась
Дівчина за мною.

— Не пущу я, козаченьку,
Бо довго ти будеш.
Напийсь води холодної —
Дівчину забудеш.

— Пив я воду, пив холодну,
Та й не напивався.
Поки живий, не забуду —
3 ким вірно кохався.

Передплатити газету
«Україна козацька»
можна у будь-якому
поштовому відділенні
України.
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І все то те, вся країна, повита красою,
Зеленіє, вмивається дрібною росою
Т. Шевченко
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Куточок Тараса – у серці Донбасу
Парки України

Людина — частина живої природи. Саме тому ще з часів, коли з’явилися перші міста, їхніх
мешканців не покидає прагнення бодай на кілька годин вирватися з міської метушні і, як прадід
з прабабусею, пройтися босоніж по траві, послухати спів солов’я... Це незбагненне відчуття
спорідненості з природою надихнуло небайдужих городян створювати парки, сквери, сади.
Шедеврів садово-паркового мистецтва існує чимало. Один із них - Донецький ботанічний сад
Національної академії наук України. Він був створений у 1964 році як науковий академічний заклад,
покликаний вирішувати екологічні проблеми Донбасу, та як ботанічний сад нового типу, де вчені не
обмежуються створенням традиційних ботанічних колекцій і фундаментальними дослідженнями
рослин, а розвивають промислову ботаніку, фітоекологію, залучають найновіші досягнення
біології та суміжних природничих наук для збереження рослинного світу. Він мав стати острівцем
природи у великому промисловому місті, куди можна прийти помилуватися красою, подивуватися
розмаїттю рослин, отримати нові знання про довкілля, відчути гармонію між собою і світом.

Тільки рідкісних дерев тут зібрано понад 40
видів: ендемічних (таких,
що ростуть лише у певній

реліктів є гінкго — рослини
цього виду єдині, що збереглися з часів, коли на нашій
планеті мешкали динозаври.

місцевості) та реліктових
(які зустрічалися на Землі
з найдавніших часів).
Найбільш шанованим серед

Після прогулянки в затінку
алеї ялин викликає захоплення неозорий простір степу! На
ділянці площею 8,5 га вчені
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відтворили справжній степ.
Ця унікальна, найбільша
в нашій країні експозиція
Донецького ботанічного саду
має статус національного
надбання України. Чи знаєте
ви, що деревій голий —
ендемік донецького степу?
Ця рослина з дрібними золотаво-жовтими квітами не
росте більше ніде у світі!
Чимало добре знайомих
нам сьогодні рослин можуть
зникнути назавжди, якщо
ми не захистимо їх. Рано
навесні в степу милує око
яскраво-фіолетовим квітом
сон-трава. Ця рослина занесена до Червоної книги. А отже,
ми повинні призвичаїтися
дарувати замість букетів
незабутні враження — прогулянку до лісу, степу, парку чи
ботанічного саду.
Цікавий, незвичний, поетичний куточок створили
донецькі вчені. Він зветьс я « С а д Ш е в ч е н к а » . Ту т
висаджені рослини, які згадував у своїх творах славетний
Кобзар. Чи багато ви знаєте
таких? Чи пригадаєте рядочки
Тарасових віршів, коли побачите явір, тополю, вербу,
барвінок, калину… У Саду
Шевченка майже сотня рослин,
що тішили серце поета. Ідея
створення цього унікального
тематичного саду належала і
була втілена відомим вченим
професором Євгеном Миколайовичем Кондратюком,
який керував роботою Донецького ботанічного саду
з початку 1970-х протягом
20 років. У Шевченкового

саду особлива енергетика, тут
мимоволі в пам'яті зринають
вірші:
Зацвіла в долині
червона калина,
Ніби засміялась
дівчина-дитина.
Сади рясні похилились,
тополі поволі
Стоять собі, мов сторожа,
розмовляють з полем.
Одного відвідання, безперечно, не вистачить, щоб познайомитися з розмаїттям рослин ботанічного саду. Адже тут
зібрані дерева, кущі, трави з
усього світу! Деякі з них ростуть
у відкритому ґрунті, інші —
в оранжереях. Колекційний
фонд тропічних і субтропічних
рослин формувався майже
40 років і налічує 2522 види.
Зібрання екзотичних рослин
складає Національне надбання України. П’ять років тому
оранжерея була реконструйована і сьогодні визнана однією
з кращих у Європі.
Екскурсії у ботанічному саду
відбуваються протягом усього
року, проте пік активності
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відвідувачів припадає на період
з травня по жовтень: в окремі
дні тут буває до 1,5 тисячі допитливих шанувальників природи.
Ботанічні сади створюють
і плекають люди. Довкола
нас, на щастя, ще збереглися
у первісному вигляді гаї, ліси,
галявини — такими, якими їх
бачили наші пращури. Однак
у давнину довкола не валялися
пластикові пляшки, недопалки
та інший непотріб. Часто доводиться чути вислів «дика природа». Насправді ж, дикунами є
люди, котрі залишають у місцях
свого перебування сміття. Природа дикою не буває! Вона завжди така, якою є одвіку — чарівна,
загадкова і мудра. Вона кличе
нас пізнати її таємниці і ставати
кращими. Отож, навзаєм, даруймо природі турботу і любов, щоб
колись і наші правнуки змогли,
щасливо усміхаючись, пройти
босоніж по траві.
Лариса БОНДАРЕНКО,
журналіст
Фото з архіву Донецького
ботанічного саду
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