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До Дня хрещення Київської Русі – України

Хрещення Русі: історія свята
1030-річчя хрещення Київської Русі православні українці відзначають 28 липня - у день пам’яті
великого князя Володимира. До столиці з’їжджаються прочани з усіх регіонів. Буде хресна хода, молебні.
В Києві посилені заходи безпеки і обмежений рух у центрі.
найбільш
ймовірно
відбулося 14
серпня (за новим
стилем) 988 року.
Цей процес був
тривалим, адже
князю для
об’єднання земель
та посилення
влади необхідна
була зміна релігії.
Згідно з
Повістю
временних літ,
Володимир ще до
хрещення
пройшов
випробування
вірою. Волзькі
болгари
пропонували йому
прийняти іслам,
Рим – католицтво,
а хозарські євреї –
іудаїзм.
Одначе князь
Володимир вибрав
Інф. «Народжені вільними» православ’я.
Вирішальною була
Цей день став державним святом у 2008
подорож
до
Константинополя.
До того ж,
році, коли третій президент Віктор
його бабуся – княгиня Ольга – була
Ющенко підписав указ Про День
православною християнкою. Її охрестили
хрещення Київської Русі – України.
у столиці Візантії ще в 955 році.
Факти ICTV пропонують згадати про
Хрещення князя Володимира відбулося
визначну подію в історії України.
в Херсонесі. Тут він збудував церкву на
Роль князя Володимира
честь святого Василя, ім’я якого він
у хрещенні Русі
отримав при хрещенні. Повернувшись до
Києва, князь охрестив своїх синів і
28 липня вважається днем смерті
підданих, а також розігнав своїх
Володимира (980-1015), а саме хрещення

язичницьких дружин.
За його наказом були знищені вівтарі та
ідоли древніх богів. Масове хрещення
населення відбулося в Дніпрі.
Якщо хрещення киян пройшло більшменш без насильства, то в інших
князівствах воєводи хрестили людей
мечем і вогнем.
Після хрещення на Русі почали
будувати християнські храми. А на
стародавньому капищі було споруджено
церкву святого Василя, а пізніше –
Десятинну церкву.
Що було до Володимира
Хрещення Русі князем Володимиром
було лише продовженням тривалого
процесу християнізації українських
земель. Різноманітні джерела вказують на
те, що християнство з’явилося тут задовго
до Володимирового хрещення – ще у І
столітті, коли у Києві перебував апостол
Андрій Первозваний.
Є також дані про перших християнмучеників у Криму, зокрема про загибель
одного з перших Римських архиєреїв
Папи Климентія І.
Більш того, у літописах йдеться про
хрещення князя Аскольда у 860 році під
час походу на Константинополь, який
нібито навіть намагався хрестити киян,
але у 882 році його вбили.
Проте християнські спільноти в Києві
залишилися, про що свідчить договір Русі
з Константинополем, укладений за князя
Ігоря у 941 році.
Нове піднесення християнства на Русі
розпочалося при святій княгині Ользі, яка
визнана також рівноапостольною.
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Особливості військового мистецтва козаків
(Продовження. Початок у номері 68)
Козаки на високому рівні також володіли
мистецтвом охорони кордонів. Метою прикордонної, або сторожової служби було своєчасно
виявити наближення татар і попередити про це
Запорозьке Військо та населення міст і сіл
України. Для цього не тільки на кордонах
запорозьких земель, а й по всій їх території та
вздовж русла Дніпра була створена мережа
сторожових форпостів. Кожен форпост мав
редут, тобто замкнуте польове земляне
укріплення для самооборони, житло для козаків
та стайню для коней. З форпосту почергово
розсилалися розвідувальні роз'їзди (бекети), які
вели розвідку в призначеному для цього районі.
Для спостереження за місцевістю козаки використовували старовинні скіфські могили, а
також насипали свої. Поважаючи минувшину і
своїх предків, козаки ніколи не дозволяли собі
ніяких земляних порушень на старовинних
могилах. Тільки на насипаних своїми руками
підвищеннях вони робили редути та інші споруди. Для передачі інформації про наближення чи
напад татар використовувалась звукова (постріл
з рушниці або гармати) та візуальна (дим,
полум'я) сигналізації. З цією метою біля кожного форпосту та в інших підвищених місцях
будувалися сигнальні вогняно-димові споруди,
які називалися фігурами. Для побудови фігури
використовувались 19 просмолених бочок з
одним днищем і одна зовсім без дна. Спочатку
ставили у коло шість бочок і зв'язували їх
просмоленими канатами, на них ставили друге
коло із п'яти бочок, на нього – третє з чотирьох
бочок, далі – четверте з трьох бочок і п'яте коло
– з двох. Нагору ставили бочку без дна. При
такій побудові всередині фігури згори донизу
створювалася порожнеча, в яку заливали смолу.
Над верхньою бочкою клали залізний прут з
блоком, через нього протягували довгий мотузок, один кінець якого з запалювачем і грузилом
спускався в порожнечу. Біля фігури будувалась
вишка, на якій почергово чатували козакиспостерігачі. Як тільки розвідувальний роз'їзд
або спостерігачі на вишках виявляли ворога,
негайно запалювалась найближча фігура,
вогонь і дим від неї оідразу помічали на
сусідніх вишках і теж підпалювали свої фігури.
Через деякий час палали фігури вже біля Січі та
біля південних міст і сіл України. Подавали свій
голос січові гармати, заклично звучали козацькі
сурми, шикувались підрозділи для відсічі
нападникам. У містах і селах били церковні
дзвони, люди шукали порятунку за оборонними
спорудами.У козацькому війську не існувало
єдиних стандартів озброєння та амуніції і
кожний козак мав озброєння згідно з його
вподобанням та матеріальними можливостями.
Вогнепальна зброя, яка носилася або в
спеціальній кобурі вершниками або на ремінці
за спиною була надзвичайно різноманітною.
Відсутність стандартизації значно знижувала
ефективність стрільби шеренгами. Основною
вогнепальною зброєю козаків були мушкет та
рушниця, або аркебуза, яка була легшою та
меншою за калібром. Калібр тогочасної рушниці
становив 18–20 мм, довжина ствола, який
виготовляли методом свердління, – 0,85–1 м.
Дальність пострілу сягала 250–300 м. Іноді
стволи були нарізними, що значно збільшувало
(ледь не вдвічі) прицільну дальність пострілу,
проте принаймні втричі зменшувало скорострільність. Основним був ударно-кремінний
замок, набагато рідше колісний чи ґнотовий.
Рушниця була доволі масивною зброєю – вона
важила близько 7 кг.

Поряд із рушницями використовували
гаківниці – більш потужні та важкі рушниці
калібром 25–30 мм і довжиною ствола 1–2,5 м.
Вони використовувались в якості стаціонарної
зброї, особливо при облогах чи для захисту
табору. Для озброєння кавалерії використовували карабіни – вкорочені та полегшені рушниці
калібром 10–12 мм з ударно-кремінним чи
колісним замком. Бандолетом називалась ручна
вогнепальна зброя, ще коротша за карабін, але
більшого калібру (14–16 мм). Найменш потужним варіантом ручної вогнепальної зброї з
коротким стволом був пістоль.
Незважаючи на перехід до вогнепальної
зброї, доволі довгий час використовувався лук,
особливо під час дощу, коли порох намокав або
коли закінчувались набої. Лучник міг за хвилину випускати 8–12 стріл, і влучно стріляти на
відстані близько 130 кроків.
Запорожці також були великими майстрами
артилерійської справи. Вони віддавали перевагу
легким гарматам, які дозволяли вільне маневру-

вання під час бою. Гармата була незамінною за
навального козацького наступу. На озброєнні у
козаків були фальконети та гармати.
Фальконети – це малокаліберні гармати,
снаряди – свинцеві ядра. За деякими даними,
запорожці заряджали фальконети замість ядер
дробовим зарядом, що на ближніх дистанціях та
в морських боях призводило до значного дробового осипу, вражаючи велику кількість противників. Гармати були трофейними, а деякі надавалися правителями держав, які бажали залучити запорожців на свою службу. Кількість гармат,
які перебували в козацькому війську, не перевищувала 20–30 штук. Гармати, які використовували запорожці, як правило, були малокаліберними. Це пов'язано з тим, що козацьке військо
відзначалося великою мобільністю і тому
використовувало легкі гармати. Гетьман Богдан
Хмельницький створив артилерію як окремий
рід військ. Він значно збільшив артилерійський
корпус, закріпив за кожною гарматою власну
обслугу. Також наказав встановити 15 малокаліберних гармат на двоколісні вози, які стали
своєрідним прообразом тачанки. Це була новація, і тут козаки випередили всю Європу. Надалі
кількість гармат у козацькому війську зростала.
У бою під Берестечком (1651 р.) запорожці
стріляли зі ста гармат. Спеціально створений
орган для управління гарматними підрозділами

– канцелярія генеральної артилерії – розміщувалася у гетьманській резиденції.
До спорядження козака входили ладівниця –
секційний футляр, що кріпився на окремому
ремінці та використовувався для зберігання
ладунків (завчасно приготовані порції пороху з
кулею, запаковані в паперові мішечки). Там було
від 25 до 35 ладунків – цього мало вистачити на
недовгий бій; порохівниця; натруска – менша
порохівниця, в якій зберігали дрібніший порох
для запалу в замку; кулелійка для самостійного
виготовлення куль з шматків свинцю, якими
забезпечували військо; торбинка з вже готовими
кулями; шомпол для прочистки ствола від
нагару. Ті, хто використовував зброю з колісним
замком, також носили спеціальний ключ для
його накручування. Лучники носили сагайдаки
зі стрілами за плечима.
Основним видом холодної зброї у козаків
була шабля – зазвичай угорсько-польського чи
татарського типу. Це шаблі з довгим (до 90 см),
плавно вигнутим клинком, як правило, з відкритим руків'ям, на перехресті іноді знаходився
перстень для великого пальця, що забезпечувало
надійніше утримання шаблі. Тримали при
лівому боці у спеціальних піхвах. Рідше (в
основному, проти кінноти) застосовували
бердиш – бойову сокиру з довгим держаком і
лезом у вигляді півмісяця, нижній кінець якого
переходив у пластинку, яка кріпилася до держака для кращого кріплення обуха. Іншими видами
холодної зброї, поширеними у козаків, були
келеп (бойовий молоток, який мав довгий
загострений клівець та багатогранний обух і
закріплювався на довгому дерев'яному держаку)
та чекан – невелика сокира на короткому держаку. Застосовувались і ножі – різних розмірів та
форм з дерев'яними та кістяними руків'ями,
також суцільно металеві. Списи використовувалися і кіннотою і піхотою. Вони мали металевий
наконечник завдовжки 27–63 см, а держак –
зазвичай 3,5–4 м.
Структура гетьманської армії зародилась в
перших битвах Хмельниччини. В її основу було
покладено станову приналежність вояків, їх
юрисдикційну підпорядкованість та фінансування. Армія складалась з козацького ополчення,
найманого війська, фінансованого державою та
корпусу артилерії. Важливою віхою в реформуванні військового устрою козаків стали реформи
останнього гетьмана Кирила Розумовського. Їх
сутність полягала в організаційному впорядкуванні засад козацької служби, запровадженні
постійного вишколу на основі розробленої 1756
р. „Форми екзарциції” (військового навчання).
За наполяганням гетьмана і старшини імперський уряд схвалив спеціальну „Табель про
ранги” малоросійських чинів, котра впроваджувала внутрішню ієрархію урядників та прирівнювала їх чини до рангів російської регулярної армії. Козацьке військо отримало уніфікований одяг і полково-сотенні клейноди, а також
стандартизоване озброєння й амуніцію. Гетьманський уряд активно розробляв проекти впровадження сталого поділу козацького війська на
піхоту й кавалерію, відділення в полках
цивільної влади від військової, відкриття спеціальної військової академії для старшинських
дітей. Завершальна стадія реорганізації козацького війська, що припала на період діяльності
другої Малоросійської колегії, відзначилась вже
не стільки модернізаційними установками,
скільки курсом на повну ліквідацію адміністративно-політичної автономії Гетьманщини та
злиття її військової організації із загальноімперською.
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Морські походи українського козацтва

Від часу виникнення козацтво нерозривно
пов'язане з річками. В одній з перших згадок
про козацтво повідомляється про захоплення
ним татарського корабля на Дніпрі. Використання човнів під час походів на кримські улуси було
настільки частим і ефективним, що вже у 1510 р.
хан задумав модернізувати Очаківську фортецю,
перегородити Дніпро ланцюгами, а малі річки
засипати камінням. 1524 р. правитель Польського королівства і Великого князівства Литовського Сигізмунд І під впливом успішних дій
маленької козацької флотилії на Дніпрі проти
сорокатисячного татарського війська пропонує
оселити одну-дві тисячі козаків на островах, аби
вони на човнах воювали проти кримців. Протягом усього XVI ст. збільшувалися масштаби
діяльності козацьких річкових флотилій. Вони
перевозять війська і вантажі, перекривають
переправи, атакують ворожі судна в пониззі
Дніпра і захоплюють фортеці. З другої половини
XVI ст. козацтво все частіше з'являється в
Чорному морі. Постійні суперечки з турками
примусили козаків створити свою флотилію.
Козацький флот складався з легких та надзвичайно маневрених човнів – чайок. Вони рухалися завдяки або веслам, або вітрилам. Перевагою
чайок було й те, що вони могли пришвартуватися до будь-якого берега, на відміну від великих і
незграбних турецьких галер. До морського
походу запорожці готувалися дуже старанно.
Його організація охоплювала такі етапи: вибори
старшого – похідного отамана, визначення мети
походу, розподіл козаків на екіпажі, вибір місця і
часу для побудови чайок, забезпечення їх
необхідним оснащенням та озброєнням. За
декілька тижнів до походу на Дніпрі на численних островах збирали матеріал для побудови і
оснащення чайок. Кожен загін-екіпаж у складі
якого було 50–70 козаків, будував чайку для себе
протягом кількох тижнів. Залежно від масштабів
майбутнього походу, від кількості його учасників, виставлялась флотилія величиною від
кільканадцяти до 80–100 чайок. Таке швидке
створення величезних флотилій можливе було
завдяки досконалій організації. Для будівництва
використовували липу, вербу, ситник, яких у
районі Дніпра було вдосталь. Чайки являла
собою великий морський човен, у якому могли
вміститися від 50 до 70 чоловік, – з оснащенням,
озброєнням та провіантом. Головною його
частиною, як свідчить французький інженер
Боплан, був кіль-човник довжиною близько 15
метрів, видовбаний з липового або вербового
дна, поширюваний вгору. Від нього розбудовували корпус, прибиваючи дошки цвяхами,
розширюючи і видовжуючи його із зростанням
висоти, а човен забезпечували жердинами.
Міцно спаяні дошки обводили колодою з липової кори і обливали їх смолою. Потім ззовні на
обох бортах колодою з липового лика і дикої
вишні прив'язували снопи очерету. Ці снопи не

дозволяли човну затонути навіть тоді, коли він
наповниться водою. Також вони захищали
екіпаж від куль й водночас виконували роль
буферів. Кожен козак, вирушаючи в морський
похід, брав із собою, як правило, 2 рушниці або
пістолі, 3 кілограми пороху, свинець і шаблю.
Крім цього, чайка могла мати до 6 малих гарматфальконетів з відповідним боєкомплектом.
Щоб запобігти морським походам, турецький
султан посилав проти козацьких чайок великий
галерний флот. Однак запорожці не боялися
галер, невелика чайка ховалася за морськими
хвилями і тривалий час була непомітною для
ворогів. Дочекавшись ночі, козаки несподівано
нападали на ворожі кораблі. Поки одна половина січовиків веслувала, друга, добре озброєна,
кидалася на абордаж галери і захоплювала її.
Турки ж у свою чергу ретельно вивчали стратегію і тактику запорожців, вживали контрзаходів.
Однак їм не часто вдавалося розгадати задум
останніх. Наприклад, коли розвідка сповіщала
про турецьку засідку на Дніпрі, то козаки
притоплювали свої „чайки”, залишали біля них
кількох джур і досвідчених „товаришів”, а самі
вирушали в обхід. При потребі вже через
декілька днів їх флот знову поставав у повній
силі.
З другої половини XVI ст. козаки почали
влаштовувати морські походи на турецькотатарські володіння на півдні України: Очаків
(1589), Аккерман (1594, 1601). Визначним серед
цих перемог став успішний морський похід
запорожців навесні 1602 р. На тридцятьох
чайках і
кількох
трофейних
галерах вони
прийшли під
Кілію й
розгромили
турецький
флот. 1606 р.
запорожці
штурмували
фортеці
Кілію та
Білгород.
Особливу
винахідливість і кмітливість вони проявили при
взятті Варни, неприступної з моря фортеці.
Козаки, вивчивши місцевість, піднялися річкою
вгору за течією, обійшли місто-фортецю з
флангу й відкрили вогонь із гармат і мушкетів.
Штурм Варни завершився розгромом берегових
укріплень і знищенням усіх турецьких кораблів,
які стояли на рейді. Наступного 1607 р. козаки
на чолі з Петром Сагайдачним розбили турецьку
флотилію під Очаковом. Восени 1608 р. запорожці взяли Перекоп, а 1609 р. на 16 чайках
пройшли в гирло Дунаю і здобули Кілію, Ізмаїл,
Аккерман.
1615 р. запорожці на 80 чайках пішли на
Стамбул, гарнізон якого тоді нараховував 24
тисячі яничар і 6 тисяч сіпахів. Висадившись на
берег між столичними портами Мізевною і
Архіокою, спалили їх. Страшенно розгніваний
султан розпорядився наздогнати запорожців,
котрі успішно відпливли назад. Вони змушені
були прийняти бій біля гирла Дунаю, взяли на
абордаж декілька турецьких галер і привели їх
до Очакова, де спалили на очах турецького
гарнізону. Навесні 1616 р. козаки під проводом
Петра Сагайдачного знову вирушили в похід
проти турків. У гирлі Дніпра на них уже чекав
турецький флот. Та він не витримав атаки
запорожців і був ущент розгромлений. Козаки

захопили півтора десятка галер і майже сотню
човнів. Турецький воєначальник Алі-паша ледь
встиг втекти морем. Запорожці дісталися узбережжя Криму й узяли місто Кафу (нині Феодосія), де знаходився найбільший ринок рабівневільників. Козаки на чолі із Сагайдачним
спалили в гавані турецькі кораблі, знищили 14
тисяч турецьких вояків й визволили кільканадцять тисяч невільників. Відтак козаки взяли
штурмом Синоп і Трапезунд, де спалили 25
турецьких суден. Звістка про зруйнування
турецьких фортець Кафи, Синопа і Трапезунда
поширилася далеко за межі Османської імперії.
За свідченнями очевидців, на той час на Запорожжі було 30–40 тисяч козаків, вони мали
200–300 чайок, ходили по Чорному морю і
протягом 1616–1617 рр. успішно нападали на
турецькі фортеці.
Перша чверть XVII стала апогеєм слави
козацького флоту. Українські історики називають цей час героїчною добою козацьких
морських походів.
Найбільшої могутності козацький флот досяг
влітку 1625 р. – 350 „чайок”. Якщо рахувати
навіть по 50 козаків на кожному судні, то виходить понад 17 тисяч шабель. У наступні роки
військова активність козаків на морі змусила
турецького султана укласти мирну угоду із
Запоріжжям. У 1649 р. таку угоду було укладено, і запорожцям було відкрито доступ до всіх
портів Чорного моря.
Султан вирішив за краще мати запорожців за
партнерів, аніж за ворогів. Після цього
активність козаків
на морі значно
знизилась: торгувати було безпечніше
та більш прибутково, ніж воювати. До
того ж, у цей час
почалася визвольна
війна 1648-1657 рр.
під керівництвом
Богдана Хмельницького, чиїм союзником був васал
турецького султана
– кримський хан.
Отже, основними
рисами козацького воєнно-морського мистецтва
на той час були: по-перше, рішучість і
активність дій, завдавання превентивних ударів
з метою перехоплення ініціативи; по-друге,
висока маневреність та мобільність; по-третє,
швидка і більш-менш точна оцінка та урахування реальних обставин; по-четверте, ретельна
підготовка удару; по-п'яте, жорстка військова
дисципліна, тверде і безперервне управління
особовим складом під час морських походів. До
цього слід додати раптовість нападу, постійну
високу готовність до ведення бойових дій за
будь-яких умов, вміння вести бій в умовах
кількісної переваги противника, стійкий морально-психологічний стан запорожців.
Таким чином козацтво еволюціонувало від
невеликих ватаг бездомних неосілих елементів
до юридично оформленого стану феодального
суспільства, з чіткими організаційними формами. Поступово наприкінці XVI – у першій
половині XVII ст. козацтво займає провідне
місце в українському суспільстві, беручи активну участь в розв'язанні найболючіших проблем
національного життя. Козаки стали політичним
провідником українського народу, становлячи
його політичну еліту.
Історія українського війська
[П.П. Ткачук, А.І. Харук, І.Я. Соляр та інші]
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(Мовою оригіналу)
Недавно в поезде Киев-Одесса (плацкарт), где-то после Смилы
подсела бабуля с внуком. Разговор у них зашел про мокшию, их
столицу и то, как они ездили туда на экскурсию. Я вмешался и
вежливо, почти нежно попросил названия этих бл*дских
географических объектов при мне не упоминать. В плацкартном
вагоне я ехал не один и потому сложилось впечатление, что я сунул
палку в осиное гнездо. Зашипела и зашкварчала вата… Я перевел
разговор в более брутальное русло и, о чудо, уже больше 3 часов еду
в тишине, как будто я в вагоне вообще один. Но вот ведь хрень какая.
Осадочек. Я солдат своей страны вызываю у сограждан (не у всех, у
ватной категории) такие эмоции как чеснок у вампира. А ведь у нас
одинаковые украинские паспорта. И что самое обидное,
розмовляють щирою українською мовою. Если бы не беседа про
мокшию с любовными оттенками, принял бы за своих. Украинцы,
милые, что же в ваших головах делается? Одна половина с мокшами
воюет, другая – делает м*ньет им с причмокиванием… Как-то
вспомнился разговор с товарищем, мол получается, что в окопе с
русским языком ты предатель, а гастарбайтер в мокшии с
украинским языком ты патриот… ?
Пост з Facebook Володимира Потапова

які нині відбуваються війни
пам'яті! Росія вкладає власні сенси
в пам'ятники. Європейська ж
традиція мілітарної пам'яті зовсім
інша, значно скромніша,
неагресивна, примирлива. І дуже
правильно
ми змінили символи й
забороняє російські фільми.
Смислові атаки росіян передували
пам'ятні дати щодо Другої світової. От
анексії Крима і агресії до Донбасу.
Це одна з наших технологій протидії уже п'ятий рік поспіль на 8 травня ми
Почасти діяли старі радянські, а то й якраз смисловій війні. Не всім це
одягатимемо червоні маки як знак
імперські смислові штампи. Працювали подобається, зрозуміло. Але іншої
загальноєвропейської меморіальної
потужні генератори чуток. Багато
можливості змінити наш когнітивний
традиції.
українських політиків, журналістів
простір колективної свідомості та
HTTP://UMOLODA.KIEV.UA
стали їхніми носіями, повторюючи,
цінностей просто не існує. От подивіться,
гіперболюючи їхній зміст і силу
реальної загрози.
Приміром, чутки про
непереможність “потужної
російської армії”. Буцімто ми не
зможемо їм протистояти, —
говорить Рена Марутян, доцент
кафедри національної безпеки
Національної академії управління
при Президентові України.
Смислова війна - ширше
поняття, аніж інформаційна
війна. Оскільки активними її
агентами, окрім журналістів,
експертів, лідерів думок, як в
останній, є ще солдати,
письменники, режисери, діячі
культури і навіть спорту. Словом,
публічні люди. Тут і канали
впливу ширші.
Якщо в інформаційній війні ЗМІ, мережа інтернет, то у
смисловій - когнітивний
пізнавальний рівень. Це продукти
мас-культури - включно з
театром, кіно, спортом, шоубізнесом тощо. І тепер зрозуміло,
чому наша держава виключила
доступ до мережі “ВК”,
Усі ми солдати України, незважаючи на чини і ранги. Цей Бойовий бюлетень підготовлено саме для Вас. Нам важливі Ваші думки і переживання. Напишіть нам про це.
Ваші фотографії і статті ми опублікуємо у наступних номерах. Видання не комерційне. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори публікацій.

Наші контакти: е-mail: vspr22@ukr.net; www.facebook.com /Бойовий бюлетень-350122962046015

