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«УКРАЇНУ КОЗАЦЬКУ»
у кожну родину
Дорогі наші читачі, шановні козаки й
берегині!
У всіх поштових відділеннях України триває
передплата на «Україну козацьку». Віримо,
що в цей непростий для нашої країни час ви
передплатите «УК» самі на наступний рік та
заохотите своїх друзів і знайомих до передплати
на цікаву, змістовну, патріотичну газету, якою,
безперечно, є «Україна козацька».
Передплатний індекс залишився той же 08159, а вартість передплати, незважаючи на
подорожчання типографських послуг і витрат
на доставку, залишається мінімальною.

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ГАЗЕТА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
№ 5-6 (243-244) березень-квітень 2015 р.

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ СТАНОВИТЬ:

ДО КІНЦЯ РОКУ – 38,22 ГРН;
НА ПІВРОКУ – 32,76 ГРН;
НА ТРИ МІСЯЦІ – 16,38 ГРН;
НА ОДИН МІСЯЦЬ – 5,46 ГРН.

Редакція «УК»

Реєстрові козаки –

на захисті Вітчизни

22 квітня 2015 року, з благословення архієпископа Тернопільського,
Кременецького і Бучацького Нестора,
голова єпархіального відділу духовнопатріотичного виховання у Збройних
Силах та інших військових формуваннях
України, протоієрей В`ячеслав Кізілов та
протоієрей Богдан Гагавчук із духовною
та гуманітарною місією приїхали в
зону АТО до бійців першого козацького батальйону «Торнадо», в якому
несуть службу вояки з Тернопільщини,
Прикарпаття, Харківщини, Донбасу,
Криму та інших регіонів нашої країни.
Отаман Тернопільського обласного товариства УРК, полковник
УРК В`ячеслав Кізілов не вперше

ЩОБ
ПОВЕРНУЛИСЯ
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стор. 4
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приїжджає до бійців цього підрозділу,
серед яких чимало його земляків.
Гуманітарну допомогу захисникам
Вітчизни, яку супроводжував особисто
козацький військовий капелан
отець В’ячеслав, збирали волонтери
різного віку та соціального статусу.
За словами пана В`ячеслава, дорога
видалася легкою, бо відчувалася
молитовна підтримка усіх, хто мав
стосунок до цієї благодійної справи.
По дорозі, у Харкові, додався ще
один гуманітарний вантаж, зібраний
та переданий на передову нашими
побратимами, реєстровими козаками Харківщини, яких очолюють
голова Адміністрації Гетьмана УРК

ЮНІ
ВОЛОНТЕРИ
ПОЛІССЯ
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у Східному регіоні України, генераллейтенант УРК Юрій Пісковацький
та отаман Харківського обласного
товариства УРК, генерал-майор УРК
Олександр Федоряка.
«Найбільш вагомою підтримкою
для підвищення боєздатності нашого
козацького батальйону, стала передача тепловізора Pulsar HD 50s зі всіма
комплектуючими, а також генератор,
прилад нічного бачення, радіостанції,
кевларові шоломи, берци тощо, розповідає полковник УРК В`ячеслав
Кізілов. – Серед іншого ми привезли
медичні засоби, автозапчастини,
американську баню, шкіряні куртки,
комбінезони, підсилювачі антен

ЗРОСТАЮТЬ
У ГНІЗДЕЧКУ
СОКОЛЯТА

стор. 10-11

до рацій, термокружки, бінокль,
сидушки універсальні, форму
англійську тощо».
Чергове перебування в розташуванні
батальйону «Торнадо» принесло нові
та приємні враження. Визволені
міста – Красноармійськ, Лисичанськ,
Слов’янськ, Артемівськ, Краматорськ
та інші відновлюють своє повсякденне
життя, та все одно залишаються шрами
війни, які ще не скоро загояться.
(Продовження читайте на стор 8).
Галина КІЗІЛОВА, берегиня УРК
Тернопільська область
Фото автора

КОЛИ
ПРІЗВИЩЕ
ЗОБОВ’ЯЗУЄ

стор. 12-13

Нестиму я в душі вкраїнський стяг
Й боротимусь за щастя і свободу,
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«УКРАЇНА КОЗАЦЬКА» ПРОДОВЖУЄ ПОДАВАТИ РЕЄСТРИ ОБЛАСНИХ КОЗАЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УРК

НАКАЗ
ГЕТЬМАНА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА
№ 383/44 від «28» лютого 2014 р.
Згідно подання Голови Адміністрації Гетьмана УРК у Київському регіоні України,
генерала армії УРК Карпенка Олександра Федоровича
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити реєстр Київського обласного козацького товариства Українського Реєстрового Козацтва у такому складі:
РЕЄСТР КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТОВАРИСТВА УРК

(Продовження. Початок реєстру Васильківського міського козацького
товариства УРК у №№ 5-10 та 17-24 2014 року)
ВАСИЛЬКІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
рядовий УРК
06.10.1974
Баштанар Юрій Вікторович
рядовий УРК
15.10.1978
Кекало Олег Володимирович
рядовий УРК
17.05.1979
Коденьов Дмитро Володимирович
рядовий УРК
04.08.1974
Каспрук Володимир Олександрович
рядовий УРК
31.12.1983
Удод Віталій Миколайович
рядовий УРК
30.09.1974
Дрозд Олександр Антонович
рядовий УРК
03.12.1979
Булавін Віктор Геннадійович
рядовий УРК
29.06.1985
Подборнов В’ячеслав Юрійович
рядовий УРК
29.06.1987
Галкін Віталій Олександрович
рядовий УРК
05.10.1983
Устименко Олександр Сергійович
рядовий УРК
18.09.1976
Поліщук Сергій Анатолійович
рядовий УРК
15.01.1980
Мисков Олександр Володимирович
рядовий УРК
09.02.1977
Вовк Володимир Васильович
рядовий УРК
03.04.1977
Ушно Віталій Валентинович
рядовий УРК
24.01.1979
Чорний Роман Анатолійович
рядовий УРК
8.09.1982
Іващенко Дмитро Олександрович
рядовий УРК
18.09.1981
Коваль Сергій Іванович
рядовий УРК
18.02.1973
Ткач Василь Іванович
рядовий УРК
11.05.1979
Гаврилов Олександр Петрович
рядовий УРК
30.05.1974
Лапін Олексій Олексійович
рядовий УРК
27.09.1977
Гринько Олексій Володимирович
рядовий УРК
24.01.1984
Семенов Павло Іванович
рядовий УРК
15.10.1979
Косяк Дмитро Андрійович
рядовий УРК
10.04.1979
Маслиган Роман Богданович
рядовий УРК
08.06.1985
Смірнов Віктор Валерійович
рядовий УРК
07.05.1971
Єрьомін Олександр Сергійович
рядовий УРК
31.07.1970
Хіміч Олександр Андрійович
рядовий УРК
29.04.1979
Паньківський Микола Андрійович
рядовий УРК
21.10.1979
Кузьменчук Сергій Борисович
рядовий УРК
16.11.1973
Мандзій Григорій Васильович
рядовий УРК
23.10.1978
Ступак В’ячеслав Геннадійович
рядовий УРК
15.09.1979
Полях Олександр Володимирович
рядовий УРК
23.12.1973
Манащенко Костянтин Олексійович
рядовий УРК
29.01.1981
Пістун Олег Вікторович
рядовий УРК
05.05.1988
Черніков Дмитро Едуардович
рядовий УРК
29.04.1991
Бабич Микола Павлович
рядовий УРК
10.12.1989
Ващук Андрій Олександрович
рядовий УРК
18.02.1991
Данченко Максим Олександрович
рядовий УРК
24.07.1990
Бондаренко Сергій Станіславович
рядовий УРК
04.10.1987
Коробцов Антон Юрійович
рядовий УРК
28.01.1991
Ясінський Михайло Миколайович
рядовий УРК
07.06.1991
Бутенко Олег Олексійович
рядовий УРК
28.01.1991
Прохоренко Віктор В’ячеславович
рядовий УРК
11.07.1990
Бубенчиков Максим Вікторович
рядовий УРК
06.04.1992
Сівак Богдан Сергійович
рядовий УРК
19.05.1989
Лукаш Артем Васильович
рядовий УРК
21.05.1991
Бондарєв Іван Олександрович
рядовий УРК
30.07.1992
Клименко Олександр Володимирович
рядовий УРК
21.07.1991
Самборський Руслан Анатолійович
рядовий УРК
23.09.1991
Кошель Дмитро Юрійович
рядовий УРК
17.01.1992
Саранчук Михайло Михайлович
рядовий УРК
01.08.1992
Касіяненко Ігор Вікторович
рядовий УРК
08.05.1991
Луценко Владислав В’ячеславович
рядовий УРК
19.02.1990
Мунтян Микола Юрійович
рядовий УРК
28.11.1990
Шимко Олександр Сергійович
рядовий УРК
25.04.1991
Коробченко Олексій Андрійович
рядовий УРК
28.03.1991
Палій Вадим Анатолійович
рядовий УРК
24.03.1988
Товстуха Павло Сергійович
рядовий УРК
17.09.1991
Боднар Павло Петрович
рядовий УРК
07.04.1991
Супрун Артем Валерійович
рядовий УРК
05.11.1991
Кучер Анатолій Олександрович
рядовий УРК
13.11.1991
БіланВіктор Вікторович
рядовий УРК
04.03.1992
Леськів Іван Васильович
рядовий УРК
19.06.1990
Маланчак Іван Павлович
рядовий УРК
09.03.1987
Бугай Віктор Анатолійович
рядовий УРК
08.05.1992
Ребіцький Андрій Вікторович
рядовий УРК
26.11.1991
Куліков Олександр Андрійович
рядовий УРК
25.04.1991
Саволюк Андрій Володимирович
рядовий УРК
17.05.1990
Карачковський Ігор Юрійович
рядовий УРК
26.03.1991
Кривда Віталій Сергійович
рядовий УРК
17.01.1991
Яворський Володимир Анатолійович
рядовий УРК
03.07.1990
Яровий Андрій Сергійович
рядовий УРК
26.11.1990
Кравченко Руслан Володимирович
рядовий УРК
19.12.1991
Гурей Микола Іванович
рядовий УРК
07.04.1991
Радченко Максим Сергійович
рядовий УРК
09.05.1990
Заярнюк Денис Володимирович
рядовий УРК
14.10.1986
Личик Сергій Вікторович
рядовий УРК
11.02.1990
Фуга Тимофій Сергійович

Гузовець В’ячеслав Петрович
Ярош Олег Олегович
Миколенко Віталій Олексійович
Попов Михайло Олегович
Мігель Олександр Сергійович
Хіхлуха Дмитро Олегович
Мартинюк Олег Олексійович
Волинець Андрій Валерійович
Савченко Микола Петрович
Яременко Дмитро Михайлович
Церковник Володимир Вікторович
Паляниця Олександр Олександрович
Бурлака Іван Анатолійович
Коваленко Іван Юрійович
Терлецький Олег Ігорович
Гульпак Олександр Георгійович
Шатний Іван Васильович
Дяченко Андрій Юрійович
Писаренко Михайло Олександрович
Дробко Сергій Миколайович
Царенко Олег Сергійович
Скрипник Микола Миколайович
Кострубицький Олександр Сергійович
Глинський Олександр Миколайович
Лопушняк Вадим Олексійович
Живко Іван Ігорович
Козленко Андрій Юрійович
Іванов Олег Володимирович
Садах Кирило Олегович
Бойко Сергій Петрович
Вартанов Андрій Михайлович
Кінець Олександр Олександрович
Деяк Мирослав Юрійович
Косарєв Василь Володимирович
Ченулаєв Віктор Вікторович
Миколюк Володимир Володимирович
Науменко В’ячеслав Павлович
Резанцев Михайло Юрійович
Коломієць Іван Анатолійович
Езовітов Дмитро Олександрович
Гуревич Дмитро Олегович
Новічков Денис Владиславович
Пронько Андрій Васильович
Геращенко Руслан Миколайович
Бака Олександр Олександрович
Бицай Артем Петрович
Гончар Вадим Олександрович
Безверхний Юрій Анатолійович
Чорний Федір Дмитрович
Кузнєцов Георгій Вікторович
Величко Денис Ярославович
Бондарук Роман Андрійович
Сунько Іван Олександрович
Чернищук Олександр Андрійович
Мазур Артур Васильович
Ворновицький Дмитро Борисович
Бешлига В’ячеслав Васильович
Сопівник Василь Іванович
Надворняк Іван Йосипович
Москаленко Дмитро Сергійович
Лисак Дмитро Олександрович
Басюк Віталій Анатолійович
Ковальчук Євген Володимирович
Коробко Віталій Вікторович
Литвин Олександр Олександрович
Масляк Віталій Андрійович
Білянський Андрій Вікторович
Петрушкевич Сергій Петрович
Карасьов Дмитро Володимирович
Торлуков Валерій Вадимович
Лісничий Василь Дмитрович
Кловак Андрій Володимирович
Фещун Юрій Олегович
Федорчук Сергій Анатолійович
Односум Роман Вадимович
Лановецький Сергій Вікторович
Шипович Олександр Іванович
Козак Тарас Павлович
Нагорний Олександр Васильович

22.04.1990
30.01.1992
2.07.1991
12.09.1991
05.07.1990
13.12.1990
18.06.1991
09.06.1991
10.07.1991
10.05.1989
24.11.1987
28.02.1992
04.10.1990
15.08.1990
06.11.1991
14.02.1989
08.05.1990
13.12.1989
15.04.1988
17.12.1989
25.01.1992
14.10.1992
21.04.1991
01.02.1987
30.09.1991
19.01.1991
18.02.1990
25.05.1991
01.05.1991
08.07.1990
11.12.1989
17.04.1991
27.07.1991
02.07.1990
03.08.1991
24.11.1989
15.06.1988
05.06.1991
31.10.1991
12.01.1989
14.05.1992
16.08.1990
09.12.1989
06.01.1990
08.04.1992
31.08.1991
20.08.1989
09.04.1992
25.02.1988
12.11.1990
04.08.1989
09.04.1992
11.02.1991
31.07.1990
04.07.1991
24.06.1991
28.08.1991
23.06.1988
07.03.1989
27.01.1992
09.11.1992
19.12.1988
11.01.1991
16.07.1992
28.03.1991
15.05.1988
14.12.1990
14.03.1992
07.09.1991
09.03.1992
18.01.1988
11.12.1991
27.08.1992
02.03.1991
28.11.1991
25.09.1990
21.02.1992
24.06.1992
17.12.1990

рядовий УРК
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рядовий УРК
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рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
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рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
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рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
рядовий УРК
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рядовий УРК
рядовий УРК
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рядовий УРК
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рядовий УРК
рядовий УРК
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рядовий УРК
рядовий УРК
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рядовий УРК

(Продовження реєстру Київського обласного козацького товариства УРК
у наступному номері «УК»)

Бо я обрав важкий і світлий шлях–
Служити українському народу!
І. Калиниченко
Фотофакт
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ЗА ПОРЯТУНОК ЖИТТЯ

За патріотизм, високе відчуття
відповідальності за особовий склад і цивільне
населення в зоні проведення АТО, готовність
до самопожертви заради людського життя,
командира першого козацького батальйону
спеціального призначення «Торнадо»

МВС України, полковника
Українського Реєстрового
Козацтва Руслана Оніщенка
нагороджено почесною нагородою ВГО «Українська служба
порятунку» медаллю «За порятунок життя».
Багатотисячне товариство
ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво» щиро вітає бойового
козацького командира з цією
почесною нагородою. Бажаємо
здоров’я, енергії, завзяття,
Божого благословення й нових
перемог в ім’я нашої великої
Батьківщини.
Козак, це, перш за все, воїн
за духом, тож нехай прагнення
свободи та миру на нашій землі й надалі
буде неодмінною рисою кожного козака
Українського Реєстрового Козацтва.
Генеральний штаб УРК

Офіційно

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3
засідання Ради
Генеральної
старшини ВГО УРК

28.03.2015р.

м. Київ

Слухали:
З в і т н а ч а л ь н и к а Ге н е р а л ь н о г о
штабу УРК генерал-лейтенанта
УРК Сергія Тараненка щодо стану
сплати членських внесків обласними
організаціями УРК та переведення
до резерву осіб, які не сплачують
внески тривалий час.
Вирішили:
1. З 01 квітня 2015 року розмір
внесків членів ВГО УРК від полковника УРК і вище складатимуть:
полковник — 50 грн, генерал-майор —
60 грн, генерал-лейтенант — 70 грн,
генерал-полковник — 80 грн, генерал
армії — 90 грн, маршал — 500 грн.
2. Начальнику Генерального штабу
УРК довести інформацію до всіх
козаків та берегинь УРК.
3. За поданням отаманів обласних
козацьких товариств УРК на ім’я
Гетьмана УРК і до Генерального штабу
УРК, згідно розпорядження, розглянути можливість тимчасової несплати
внесків.
4. Отаманам обласних козацьких
товариств УРК довести до козаків
важливість своєчасної сплати внесків,
провести відповідну роз’яснювальну
р о б о т у, к е р і в н и к а м о с е р е д к і в
підготувати подання про переведення
до резерву УРК.
5. Повідомляти Генеральний Штаб
УРК про обставини несвоєчасної
сплати внесків або можливої
реструктуризації фінансових
зобов’язань. Розглянути можливість
внесення змін та доповнень
до Положення про фінанси з огляду
на вік, стан здоров’я тощо згідно
подання отаманів обласних козацьких
товариств УРК, які не порушують
статутних норм.
Голосували:
За — 7; Проти — 0; Утримались — 0.
Голова Ради, Гетьман УРК
А. І. Шевченко
Начальник Генштабу УРК,
генерал-лейтенант УРК
С. І. Тараненко

НА К АЗ

Н АКАЗ

№ 373/020
від «17» лютого 2015 р.
Про прийняття до лав ВГО УРК та присвоєння первинного козацького звання
Керуючись Статутом ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», рішенням Генерального штабу ВГО УРК
та на підставі подання отамана Тернопільського обласного козацького товариства ВГО УРК, полковника
Українського Реєстрового Козацтва Кізілова В’ячеслава
Анатолійовича,
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти до лав Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво» Оніщенка
Руслана Ілліча, згідно поданої заяви.
2. Присвоїти командиру добровольчого батальйону спеціального призначення «Торнадо», козаку
Українського Реєстрового Козацтва Оніщенку Руслану
Іллічу первинне козацьке звання полковник Українського
Реєстрового Козацтва.
3. Наказ набуває чинності після його реєстрації в
електронній базі Українського Реєстрового Козацтва.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу Українського Реєстрового
Козацтва, генерал лейтенанта Українського Реєстрового
Козацтва Тараненка Сергія Івановича.

№ 373/045
від «22» квітня 2015 р.
Про нагородження відзнакою Українського Реєстрового
Козацтва «Бронзовий козацький хрест» ІІІ ступеня
За вагомий особистий вклад у наближення миру в
Україні, відродження духовних і патріотичних традицій
українського козацтва, особистий приклад жертовності
та відданості народу України, керуючись Статутом
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», рішенням
Генерального штабу ВГО УРК, на підставі подання
Героя козацтва, Голови Адміністрації Гетьмана УРК у
Прикарпатському регіоні України, Головного отамана
Івано-Франківського обласного козацького товариства
ВГО УРК, генерал-полковника Українського Реєстрового
Козацтва Смачила Михайла Васильовича,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити заступника командира добровольчого
батальйону спеціального призначення «Торнадо», майора
Українського Реєстрового Козацтва Глєбова Максима
Валерійовича відзнакою Українського Реєстрового
Козацтва «Бронзовий козацький хрест» ІІІ ступеня.
2. Наказ набуває чинності після його реєстрації в
електронній базі Українського Реєстрового Козацтва.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу Українського Реєстрового
Козацтва, генерал лейтенанта Українського Реєстрового
Козацтва Тараненка Сергія Івановича.

ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

ГЕТЬМАН УРК

НА К АЗ
№ 373/043
від «22» квітня 2015 р.
Про нагородження відзнакою Українського Реєстрового
Козацтва «Бронзовий козацький хрест» ІІІ ступеня
За вагомий особистий вклад у наближення миру в
Україні, відродження духовних і патріотичних традицій
українського козацтва, особистий приклад жертовності
та відданості народу України, керуючись Статутом ВГО
«Українське Реєстрове Козацтво», рішенням Генерального
штабу ВГО УРК, на підставі подання Героя козацтва,
Голови Адміністрації Гетьмана УРК у Прикарпатському
регіоні України, Головного отамана Івано-Франківського
обласного козацького товариства ВГО УРК, генералполковника Українського Реєстрового Козацтва Смачила
Михайла Васильовича,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити командира добровольчого батальйону
спеціального призначення «Торнадо», полковника
Українського Реєстрового Козацтва Оніщенка Руслана
Ілліча відзнакою Українського Реєстрового Козацтва «Бронзовий козацький хрест» ІІІ ступеня.
2. Наказ набуває чинності після його реєстрації в
електронній базі Українського Реєстрового Козацтва.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу Українського Реєстрового
Козацтва, генерал лейтенанта Українського Реєстрового
Козацтва Тараненка Сергія Івановича.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО

А. І.ШЕВЧЕНКО

Н АКАЗ
№ 373/044
від «22» квітня 2015 р.
Про нагородження відзнакою Українського Реєстрового
Козацтва «Бронзовий козацький хрест» ІІІ ступеня
За вагомий особистий вклад у наближення миру в
Україні, відродження духовних і патріотичних традицій
українського козацтва, особистий приклад жертовності
та відданості народу України, керуючись Статутом
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», рішенням
Генерального штабу ВГО УРК, на підставі подання
Героя козацтва, Голови Адміністрації Гетьмана УРК у
Прикарпатському регіоні України, Головного отамана
Івано-Франківського обласного козацького товариства
ВГО УРК, генерал-полковника Українського Реєстрового
Козацтва Смачила Михайла Васильовича,
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити начальника штабу добровольчого батальйону спеціального призначення «Торнадо», майора
Українського Реєстрового Козацтва Гориновича Андрія
Ярославовича відзнакою Українського Реєстрового
Козацтва «Бронзовий козацький хрест» ІІІ ступеня.
2. Наказ набуває чинності після його реєстрації в
електронній базі Українського Реєстрового Козацтва.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу Українського Реєстрового
Козацтва, генерал лейтенанта Українського Реєстрового
Козацтва Тараненка Сергія Івановича.
ГЕТЬМАН УРК

А. І.ШЕВЧЕНКО
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За будь-яких обставин стiй прямо, пам’ятаючи,
що горизонтальна лiнiя – це лiнiя змiї. Людина ж – вертикальна.
Зеновій Красівський
Фотофакт

Співпраця

Місія ОБСЄ на Херсонщині Нагорода від Патріарха
ХЕРСОНСЬКІ РЕЄСТРОВЦІ ЗНАЙОМИЛИ СПОСТЕРІГАЧІВ ІЗ МІСІЇ ОБСЄ
ЗІ СВОЄЮ РОБОТОЮ
13 березня отаман
Херсонського обласного товариства УРК, генерал армії
УРК Євген Капленко та отаман Херсонського міського
товариства, полковник
УРК Олексій Рибаков провели зустріч зі спостерігачем
Моніторингової місії ОБСЄ
Вальтером Фуггером.
На початку зустрічі представник місії розповів присутнім
про головні завдання та цілі
ОБСЄ, ознайомив зі структурую організації. В свою чергу
козацькі отамани розповіли
пану Фуггеру про структуру
та діяльність ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво», ознайомили його з роботою
Херсонського обласного
товариства УРК, особливостями діяльності реєстровців
у Південному регіоні України.
Йшлося, зокрема, про плідну
співпрацю козаків із освітніми
закладами різних рівнів, іншими
козацькими організаціями.
Також поділилися планами на
майбутнє.
Окрім цього очільники
реєстровців Херсонщини обговорили з поважним гостем

Очільники реєстрового козацтва Херсонщини зі спостерігачем
Моніторингової місії ОБСЄ Вольтером Фуггером (другий праворуч)
після цікавої та змістовної зустрічі

стан військового конфлікту на
Донбасі, політичну й соціальну
ситуації в Південному регіоні
України та розглянули варіанти
спільної діяльності місії ОБСЕ
та Херсонського обласного
товариства УРК.
«Реєстрові козаки
Херсонщини сподіваються
на плідну співпрацю з

представниками Місії ОБСЄ
в Україні», - зазначив отаман
Херсонського обласного товариства УРК, генерал армії УРК
Євген Капленко.
Сашко КАРПЕНКО,
«Віртуальній музей козацтва»,
м. Херсон
Фото автора

Козацька педагогіка

І повертайтеся живими

Не залишаються байдужими до подій, що відбуваються на сході України, ліцеїсти
Херсонського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей
журналістики, економіки та правознавства» Херсонської міської ради. Вони постійно беруть
участь у благодійних акціях, зборі гуманітарної допомоги, зустрічаються з учасниками
бойових дій, серед яких і батьки наших учнів, і колишні наші випускники, яким випало
звільняти землі від терористів. А нещодавно ще й передали маскувальну сітку, яку плели
як дорослі, так і діти.

«Служу народу України!»

Пам’ятною була зустріч
шестикласників з учасн и к а м и Є в р о м а й д а н у,
а тепер — бійцями батальйону Національної гвардії
України ім. С. Кульчицького
Олегом Сандулом та Андрієм
Марчуком. Воїни розповіли
про численні приклади
мужності і що попри кращий
рівень озброєності супротивника, наші воїни зуміють
захистити східні й південні
землі України від посягань, й
дати гідну відсіч ворогу.
Зброї та боєприпасів
вистачає, хоч іноді використовують і трофейну зброю,
здобуту в боях, наголошували
учасники діалогу з учнями.

Захисники вітчизни
також відзначили хибність
думки щодо втрати основ
моральності в нашому
суспільстві за останні роки.
Ця неоголошена війна
розкрила десятки чеснот
у наших бійців: надзвичайний
патріотизм, дисципліна, віра
в перемогу, взаємодопомога
і взаємовиручка, побратимство, солідарність між людьми
з різних регіонів нашої країни,
уміння вести конструктивні
діалоги та професійно проводити антитерористичні
операції. «Ми можемо
боронити рідну землю і здобувати перемоги», — кажуть
досвідчені бійці.
Го с т і т а к о ж з а з н а ч и л и ,
що зміцнює нашу армію
не лише бойовий дух воїнів,
а й матеріальна та моральна
підтримка всіх українців.
Надійними постачальниками засобів військового
спостереження, предметами спеціального захисту,
бойовими приладами та
пристроями, а також продуктами харчування є
волонтери — добровільні,
чесні, порядні патріоти
країни.

Третього квітня цього року Святішій Патріарх Київський і
всієї Руси-України Філарет нагородив представника Гетьмана
Українського Реєстрового Козацтва в Японії, отамана УРК
в Японії, генерала армії Українського Реєстрового Козацтва
Йосіхіко Окабе орденом Святого Андрія Первозванного ІІ
ступеня. Ця висока нагорода була вручена йому через адмірала
Бориса Кожина – першого командувача ВМС України,
Народного депутата України 2-го та 3-го скликань, автора
багатьох законопроектів із національної безпеки України, громадського діяча, Голову Конгресу громадянського суспільства
України.
Під час зустрічі Патріарх УПЦ КП Філарет та Борис Кожин
обговорили низку питань щодо ролі церкви та громадських організацій у формуванні громадянського суспільства,
поширенні благодійної діяльності тощо. Зокрема, Святійший
подякував Йосіхіко Окабе за благодійну допомогу та підтримку
УПЦ КП.
Ганна КОСЕНКО,
власний кореспондент «УК»
часто-густо неочікуваних
випробувань вони нагадують нам про родину, дітей,
сімейний затишок. Більше
того, ці маленькі кольорові
аркуші, рядочки, написані
трепетною дитячою рукою,
зменшують до мінімуму
страх, зміцнюючи віру
в перемогу України.
Теплою і відвертою була
з ус т р і ч . О с о б л и в о х л о п чики, майбутні призовники
цікавилися зброєю, участю бійців у бойових

Зі школярами спілкуються бійці батальйону Національної гвардії
України ім. С. Кульчицького Андрій Марчук та Олег Сандул

А
н а й д і є в і ш о ю
підтримкою бойового
духу військовослужбовців,
за словами Олега Сандула
та Андрія Марчука, є
листи та малюнки дітей,
які потрапляють до вояків
разом із гуманітарною допомогою. «Це так щемно і
так зворушливо для кожного з нас. Під час суворих,

діях, побутом та умовами
перебування в зоні воєнних
дій, зв’язком з рідними тощо.
На всі питання бійці дали
розгорнуті відповіді, акцентуючи увагу на тому, як важливо
мислити і жити так, щоб
навіть готуючись до війни,
зробити все необхідне для
недопущення цього жахіття.
Хлопчикам і дівчаткам кортіло

потримати в руках і приміряти
бойову амуніцію — каску
та бронежилет: вони ніби
торкалися до того великого
подвигу, на який так відважно
йдуть учорашні інженери,
будівельники, вчителя, лікарі,
підприємці, люди абсолютно
мирних професій.
Наші діти, діти України,
на відмінну від інших войовничих «героїв», які чваняться
своїми в мережі YouTube,
не брали до рук зброї,
не демонстрували вправність
у вбивствах на територіях
інших держав.
Такі зустрічі спонукають
молодь до відчуття справжньої
гордості за людей, які живуть
разом з ними на одній землі.
Тепер вони знають на кого
повинні рівнятися у своєму
житті і яку славу передадуть
своїм дітям!
Ось яку філософію миролюбства, відданості рідній
землі, високої гуманності
передали наші захисники
ліцеїстам у ході діалогу. Та
й нам, вчителям (хоч деякі
і старші за віком), на прикладах наших відважних
співбесідників не завадить ще
раз нагадати високу мудрість:
уміти любити не на словах,
а справами доводити, що
означає насправді любити
Батьківщину…
А всім оборонцям наших
українських земель дай, Боже,
солдатського щастя — щастя
живим повернутися додому.
Любов КОВАЛЕВСЬКА,
вчитель української мови
та літератури,
вчитель-методист
Херсонського НВК «ЗОШ ІІ
ступеня — ЛЖЕП»
м. Херсон

Дай Боже воювати і шабель не виймати
Народне прислів’я
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Козацька варта

Напередодні Вербної неділі
у храмі священномученика
Олександра (Петровського),
архієпископа Харківського –
святого покровителя міста,
відбулася знакова урочиста
подія. До лав Українського
Реєстрового Козацтва вступили десять реєстровців.
Дев’ять козаків і одна берегиня, які мають відповідну
спортивну підготовку, створили перший у Харкові
патрульний підрозділ
Українського Реєстрового
Козацтва “Козацька варта”.

Посвяту провів радник
Гетьмана УРК, генерал-полковник УРК Микола Мазепа,
а благословив новобранців
настоятель храму, секретар Харківської єпархії,
протоієрей Михайло
Кіт із благословення
Високопреосвященнійшого
Онуфрія, митрополита Харківського і
Богодухівського Української
Православної церкви.
На урочистій церемонії
були присутні голова
А д м і н і с т р а ц і ї Ге т ь м а н а

Реєстрові козаки Харківщини після посвяти біля храму
священномученика Олександра (Петровського)

УРК у Східному регіоні
Ук р а ї н и , г е н е р а л - п о л ковник УРК Юрій
Пісковацький, отаман
Харківського обласного
товариства УРК, генераллейтенант УРК Олександр
Федоряка та командир
новоствореного патрульного підрозділу, отаман
Фрунзенського районного
у місті Харкові козацького
товариства УРК, полковник УРК Юрій Єгоров.
Цей підрозділ Українського
Реєстрового Козацтва
нестиме службу з підтримки
правопорядку на території
Фрунзенського району міста
Харкова разом із представниками міліції.
«У планах на майбутнє –
створення подібних
патрульних підрозділів
реєстровців в усіх районах
міста задля відродження
добрих традицій охорони
рідного краю», - розповів
отаман Харківського обласного товариства УРК,
генерал-лейтенант УРК
Олександр Федоряка.
Ганна КОСЕНКО,
власний кореспондент
«УК»,
Харківська область

Козацька педагогіка

Щоб квіти квітли на полях

В Херсоні 13 березня городяни відзначили 71-у річницю
визволення міста від німецькофашистських загарбників.
У зв’язку з цією визначною датою у Херсонській
спеціалізованій школі І — ІІІ
ступенів № 31 із поглибленим
вивченням історії, права та
іноземних мов Херсонської
міської ради відбувся святковий захід «Ми не знали тієї
війни…».
На захід педагоги та школярі
запросили почесних гостей —
представників Українського
Реєстрового Козацтва: голову
Адміністрації Гетьмана УРК
у Південному регіоні України,
отамана Харківського
обласного товариства УРК
Євгена Анатолійовича
Капленка, начальника
штабу Херсонського обласного товариства УРК Сергія
Григоровича Ковіню, отамана Херсонського міського
товариства УРК Олексія
Вікторовича Рибакова.
Реєстрові козаки, звертаючись до учнів школи,
наголосили на великому
значенні патріотизму в серцях захисників нашої землі,
на актуальності цього питання
сьогодні, в такий буремний
для України час і закликали
дітей та адміністрацію школи
до продовження подальшої
плідної співпраці у рамках
національно-патріотичного
виховання молоді.

Учні 9–11 класів підготували
відео-презентації, зібрали
матеріали, присвячені подіям
минулої війни, відвідали
ветеранів.

ПОМ’ЯНУЛИ
СЛАВНОГО ГЕТЬМАНА

Козацьке товариство вшанувало Юрія Кульчицького –
видатного українця, який врятував Відень від турецької навали
та навчив європейців пити каву

У селі Кульчиці на Самбірщині
в часи войовничого атеїзму церква
Чесного Хреста не була закрита.
Зрозуміло, що належала вона
до Московського патріархату.
Але коли наприкінці 80-х років
м и н ул о г о с т о л і т т я п о ч а л о
відроджуватися релігійне життя,
земляки Петра Сагайдачного одні
з перших на Прикарпатті стали
вірянами воскреслої Української
Автокефальної Православної
Церкви. Тоді ж було забрано
експонати з іншого храму святих
великомучеників Флора і Лавра,
який місцеві безбожники перетворили на музей природи.
Після реставрації, коли
храм знову став діючим,
отець Михайло Межівник
відправив в ньому першу після
тривалої перерви службу Божу

біля пам’ятника гетьманові.
Опісля юні артисти місцевої
школи виступили з цікавою
концертною програмою.
Останнім часом на урочистості
традиційно приїжджають
козаки Бойківського коша
Українського Реєстрового
Козацтва з Дрогобича, Львова,
Борислава, Старого Самбора,
Турки та інших районних
центрів.
Не став винятком і цьогорічний
квітень. Після Служби Божої
отець Михайло відправив молебень за благовірним гетьманом
Петром, благословив щойно
прийнятого до лав реєстрового
козацтва кульчичанина Ореста
та окропив свяченою водою
хоругви, привезені козаками з
Турки.

«Ми не знали тієї війни,
ми ніякої війни не хочемо
знати, бо на закривавлених
полях знову виростуть квіти,
відбудують зруйновані

Такий смачний куліш може приготовити тільки козак Степан Блашків

Реєстрові козаки – завжди бажані гості в спеціалізовані школі
№ 31 міста Херсона

Вітали гостей вихованці
шкільної хореографічної
студії «Альфа-денс» із тематичною композицією «Діти
проти війни».
Не залишили поза увагою наші учні й героїв
сьогодення, адже випускники школи беруть участь
у військових операціях в зоні
АТО і під час відпусток
відвідують рідну школу,
спілкуються з педагогами та
старшокласниками.

будівлі, а ось загиблі вже
ніколи не повернуться
додому і не зможуть
обійняти своїх дітей», —
такими словами закінчили
свій виступ старшокласн и к и , п о б а ж а в ш и ус і м
мирного неба над головою.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент
«УК»
м. Херсон
Фото Олександра Карпенка

та панахиду за душу славетного земляка.1992 року біля
храму урочисто було освячено
монументальний пам’ятник
видатному полководцеві й захиснику православної віри Петру
Сагайдачному. За переказами,
саме у цій частині Кульчиць була
колись хата його батьків.
Починаючи з 1989 року, в 20-х
числах квітня (залежно коли
випадала неділя) в церкві святих великомучеників Флора і
Лавра щороку відправлялася
панахида за світлої пам’яті
Петром Сагайдачним, а останні
роки після його канонізації
(у липні 2013 р. його причислили
до лику святих) — молебень
за благовірним гетьманом
Петром. Відповідний акафіст і
вечірню написав єпископ УАПЦ,
владика Іоан Швець, який колись
був священиком у Самборі.
Богослужіння відбуваються

Власне, урочистості
відбувалися на подвір’ї музею
Петра Сагайдачного. Відкрив
їх сільський голова Степан
Мількович. Юні кульчичанки
з директором Народного дому
Ганною Лучечко співали й
декламували вірші, прославляючи свого славного земляка.
Йшлося й про те, що такий
гетьман був би зараз потрібен
у зв’язку з подіями на Донбасі.
Головний отаман Бойківського
коша УРК Богдан Прокопишак
подарував музею Петра
Сагайдачного іменну козацьку
шаблю. А завершилися
урочистості смачним кулішем,
який приготував козак Степан
Блашків.
Ігор ТИЛИЧКО,
член Національної спілки
журналістів України,
м. Самбір
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Море має свої береги i межі,
а милосердя Боже – безмежне
Св. Iван Золотоустий
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ГЕРОЙ – КОЗАК-РЕЄСТРОВЕЦЬ

15 лютого 2015 року в бою за село Широкине, що знаходиться
між містами Новоазовськ та Маріуполь в Донецькій області, під
час зіткнення з ворогом в зоні АТО проявив героїзм та мужність
заступник командира взводу розвідки батальйону «Донбас» Андрій
Олексійович Іванов. Після загибелі командира взводу, він очолив
підрозділ і особисто, під обстрілами артилерії та мінометів ворога,
виніс із поля бою дев’ятьох поранених бійців свого підрозділу.
Рятуючи життя товаришів, відважний воїн сам отримав численні
поранення. 42 осколки від ворожого снаряду потрапили в ті частини
тіла, що не були прикриті бронижелетом. У результаті поранення
Андрій Іванов втратив кисть лівої руки.

Андрій Олексійович переніс вже
три операції та готується до четвертої
в госпіталі Міністерства внутрішніх
справ України в м. Києві.
Андрій Олексійович Іванов, 1965 року
народження, родом з міста Мелітополя.
Нині військовий пенсіонер – ст. прапорщик-артилерист, до війни проживав
у місті Маріуполь Донецької області.
Учасник революції Національної гідності
на столичному Майдані з перших її днів.
У січні 2014 року прийняв присягу
козака Всеукраїнського громадського

о б ’ є д н а н н я
« Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво» У госпіталь провідати козацького побратима, підполковника
та був зарахований УРК Андрія Іванова (ліворуч) у військовий госпіталь прийшов
до 4-ої козацької генерал-лейтенант УРК Василь Вовченко
сотні Майдану. Входив до Служби
З початком військових дій на сході
безпеки Майдану. За заслуги перед України, пан Андрій записався до
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» добровольчого батальйону «Донбас»,
А н д р і й І в а н о в о т р и м а в з в а н н я з яким протягом року пройшов свій
підполковник УРК та був нагороджений бойовий шлях в найгарячіших точках
«Бронзовим козацьким хрестом» III сту- зони АТО – Іловайськ, донецький
пеня. Нагороду бійцю вручав особисто аеропорт ім.Прокоф’єва та багатьох
Гетьман УРК Анатолій Шевченко.
інших. Весь цей час на рукаві його

куртки був шеврон ВГО «Українське
реєстрове козацтво». Крім того, воїн
не розлучався з козацькою папахою
та шаблею 1942 року випуску.
«Реєстрові козаки захищають
Україну», – пояснював козак Андрій.
Наразі наш козацький герой
потребує матеріальної допомоги та
моральної підтримки. Вірить, що
після протезування набереться сил
та знову буде бити ворога, захищати
Україну.
Братове-козаки і сестри-берегині!
Давайте всі разом допоможемо
нашому побратиму здійснити його
мрію!
Героям слава!
Телефон
Іванова Андрія Олексійовича
096 222 60 59.
Картка на ім’я Іванова А.О.
в Приватбанку
№ 4149 4978 2836 3111.
Олександр ГАВРИЛЮК,
член Ради Генеральної старшини УРК,
наказний отаман Черкаського
обласного товариства УРК,
генерал-майор УРК,
м. Київ
Фото автора
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До Івана, славного сина Я БАЧУ СЛАВУ КОЗАКІВ ...

Нещодавно минули чергові роковини з Дня народження гетьмана лівобережної
України, одного із найвеличніших вітчизняних керманичів, політика й полководця
Івана Мазепи. Ця подія, зважаючи на трагічні події на Сході України, залишилася
непомітною. Проте українські реєстрові козаки з Івано-Франківська відзначили день
народження славного гетьмана. Варто нагадати, що одна з найстаріших вулиць
міста носить його імя, а свого часу, козаки Івано-Франківського обласного товариства УРК встановили меморіальну дошку з барельєфом Івана Степановича. Тож у
день його народження реєстровці з квітами прийшли вшанувати його світлу пам’ять.
« М а з е п а б у в н а д з в и ч а й н о політичну далекоглядність та ще
освіченою людиною. Він закінчив більше усвідомлюємо роль Мазепи
К и є в о - М о г и л я н с ь к у а к а д е м і ю , в історії України».
«Те, що ми вшановуємо Мазепу – це
навчався в багатьох країнах Європи.
Мріяв побудувати країну, яка була б є та наснага, яка дозволяє зберегти
подібною до західно-європеських козацький дух, дух Січових стрільців і
країн, але зі збереженням козаць- українських повстанців різних часів, –
кого устрою, — зазначив заступник розповідає голова ради старійшин
міського голови Івано-Франківська Івано-Франківського обласного

Біля барельєфу Іванові Мазепі начальник відділу внутрішньої політики Івано-Франківської
ОДА Ігор Кінаш, генерал-майор УРК Володимир Карман, генерал-лейтенант УРК Василь
Гречаник, заступник міського голови Михайло Верес, полковник УРК Петро Кирилов

Михайло Верес. –На жаль, тодішня
Російська імперія зробила все, щоб
великий син українського народу
залишив країну, а його мрії не стали
реальністю.
І тепер, майже через три століття
у відносинах із сусідньою державою
можна провести паралелі. Як тоді цар
Петро I, так і зараз президент Росії
Володимир Путін, мислять однаково,
тобто не хочуть змиритися з тим,
щоб українці самостійно вирішували
геополітичну долю своєї країни. З
огляду на це, сьогодні ми бачимо

товариства УРК, генерал-лейтенант
УРК Василь Гречаник. – І сьогодні,
наші кіборги, воїни, які боронять нашу
землю на Сході України, це ті ж самі
мазепинці – віддані патріоти держави».
Вшанування Івана Мазепи – це є
добрий знак того, що Україна буде
вільною і незалежною, а на його
прикладі ми могли виховувати молодих
борців за незалежність України.
Дмитро ГРИГОРЕНКО, власкор «УК»
м. Івано-Франківськ
Фото автора

Ізмаїльські козаки проводять
Патріотичне виховання підростаючого
покоління завжди було однією з найваж- в школах козацькі ігри, допомагають
ливіших завдань сучасної школи, адже у написанні доповідей та рефератів
дитинство і юність — сама благодатна про козацтво. У захваті були хлопці,
пора для прищеплення священного коли майор УРК І. М. Мішулін
дістав з піхов шаблю. Бажаючих
почуття любові до Батьківщини.
Твердість у православній вірі,
гарячий патріотизм і безмежна
хоробрість завжди
були і залишаються відмінними
рисами українських козаків. З
метою вивчення
історико-культурних традицій свого
народу, його героїчного минулого,
виховання патріотизму нещодавно
Ларжанському
НВК відбулася
зустріч школярів
із представниками Козаки-реєстровці Одещини зі школярами та викладачами
У к р а ї н с ь к о г о Ларжанського НВК після проведення заходу
Реєстрового Козацтва. Гостями д о т о р к н у т и с я д о б о й о в о ї з б р о ї
школи були заступник отамана козаків було багато. Хлопці довго
Бессарабського полку УРК, підполков- не відпускали гостей. Питання сипаник УРК В. Г. Орленко, підполковник лися один за іншим, а козаки ледве
УРК О. Г. Орленко, головний казначей встигали на них відповідати.
Н а з г а д к у п р о з ус т р і ч р е є Бессарабського полку УРК, отаман
козацького осередку УРК села Нова стровці вручили школі грамоту та
Некрасівка, майор УРК І. Н. Мішулін, пам’ятні подарунки від командувача
представники громадської організації Бессарабським Козацьким полком
УРК, отамана УРК міста Ізмаїл, під«Успіх. Розвиток. Заможність».
Реєстровці прийшли на зустріч зі полковника УРК Д. С. Шевченка.
школярами в красивій парадній формі А на закінчення зустрічі бажаючі
з її неодмінним атрибутом — козаць- змогли сфотографуватися з гостями
на пам’ять.
кою шаблею.
Захід було дуже повчальним для
В актовому залі зібралися учні
5–11 класів. Затамувавши подих, учнів, адже вони вчерговий раз
слухали вони захоплюючу розповідь мали змогу доторкнутися до історії
Івана Татаринова про українських справжніх господарів української
козаків. В уяві хлопців спалахнув землі, мужніх воїнів, гарячих патріобраз сильних, мужніх і відданих отів. Гадаю, що подібні зустрічі
рідній землі людей. Через століття стануть традиційними, адже ми
дійшов шелест козацьких прапорів, маємо спільне бажання створити
стогін української землі від копит нове, щасливе майбутнє наших
ординців, бій, як блискавка, як межа дітей.
між минулим і майбутнім нашого
І. А. ДИМИТРІЄВА,
народу. Продовжила розповідь
заступник директора НВК
молодого історика підполковник
з навчально-виховної роботи
УРК О. Орленко, яка ознайомила з
Одеська область
діяльністю Ізмаїльського районного
Фото автора
товариства УРК.

Богоугодне життя не полягає лише в оминанні гріха,
але передусім – у творенні добра
Патріарх Мирослав-Іван Любачівський

№ 5-6 (243-244) березень-квітень 2015 р.

7

Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ
(Продовження. Початок у №№ 5–24
за 2013 рік, №№ 1–24 за 2014 рік
та №№ 1–4 за 2015 рік)
ГЛАВА 9.

АВТОР СВЯЩЕННЫХ КНИГ
9.1 Таблица Библии
«Закон» (Тора) содержит Пятикнижие
Моисея: Бытие, Исход, Левит, Числа,
Второзаконие.
«Пророки» (Невиим) содержат
книги:
Иисуса Навина, Судей Израилевых,
1-ю и 2-ю Самуила (считаются одной
книгой), 1-ю и 2-ю Царей (считаются
одной книгой), Исайи, Иеремии,
Иезекиля, Двенадцати малых пророков
(считаются одной книгой) — Осии,
Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея,
Наума, Аввакума, Софонии, Аггея,
Захарии, Малахии.
«Писания» (Ктувим) содержат книги: Иова, Руфи, Псалтырь,
Притчи Соломона, Песнь Песней,
Экклезиаста, Даниила, Плач Иеремии,
Ездры и Неемия (считаются одной
книгой), 1-ю и 2-ю Летописи (считаются одной книгой), Эсфири.
Объединяя Книгу Руфи с Книгой
Судей в одну книгу, а также Плач
Иеремии с Книгой Иеремии, получаем вместо 24 книг — 22. Двадцать
две священные книги насчитывали
в своем каноне древние евреи, как свидетельствует Иосиф Флавий. В Танахе
порядок расположения книг несколько
иной.
Все эти книги считаются каноническими и в христианстве.
Новый Завет
Вторая часть христианской
Библии — Новый Завет. Это сборник
из 27 христианских книг, содержащий 4 Евангелия, Деяния Апостолов,
21 послание Апостолов и книгу
«Откровение Иоанна Богослова
(Апокалипсис)», написанные в 1 в. н. э.
и дошедшие до нас на древнегреческом
языке. Эта часть Библии — важнейшая
для христианства, тогда как иудаизм
боговдохновенной ее не считает.
Новый Завет состоит из книг,
принадлежащих восьми боговдохновенным авторам: Матфею, Марку,
Луке, Иоанну, Петру, Павлу, Иакову
и Иуде.
В славянской и русской Библиях
книги Нового Завета расположены
в таком порядке:
исторические: Евангелия от Матфея,
от Марка, от Луки, от Иоанна, Деяния
Апостольские Луки;
учительные: Послание Иакова,
Послания Петра 1-е, 2-е, Послания
Иоанна 1-е, 2-е, 3-е, Послание
Иуды, Послания Павла к Римлянам,
к Коринфянам 1-е, 2-е, к Галатам,
к Ефесянам, к Филиппийцам,
к Колоссянам, к Фессалоникийцам
1-е, 2-е, к Тимофею 1-е, 2-е, к Титу,
к Филимону, к Евреям;
пророческие: Откровение Иоанна
Богослова.
В таком порядке расположены
книги Нового Завета и в древнейших
манускриптах — Александрийском
и Ватиканском, в Апостольских правилах, Правилах Лаодикийского
и Карфагенского соборов и у многих
древних Отцов Церкви. Но такой
порядок расположения книг Нового
Завета нельзя назвать общепринятым и необходимым, в некоторых
Библейских сборниках встречается
другое расположение книг, и сегодня
в Вульгате и в изданиях греческого
Нового Завета Соборные послания располагаются после Посланий апостола

Павла и перед Апокалипсисом. При
выборе того или иного расположения
книг руководствовались разными
принципами, но время написания
книг не имело большого значения,
что наиболее наглядно можно увидеть
на примере расположения Посланий
апостола Павла. При выборе указанного нами порядка их расположения
руководствовались соображениями
значимости мест или церквей, в которые направлялись послания: сначала
поставлены послания, написанные
целым церквям, а потом идут послания, написанные отдельным лицам.
Исключение — Послание к Евреям,
оказавшееся на последнем месте
не из-за своей малой значимости,
а из-за того, что подлинность его
долгое время вызывала сомнения.

молитва Манассии в конце 2-й книги
Паралипоменон; песнь трех отроков
(Дан. 3); повесть о Сусанне (Дан. 13);
история о Виле и Драконе (Дан. 14).
Этих книг и отрывков в тексте еврейской Библии нет. Они появились
на греческом языке и в Библию были
внесены в разное время (возможно
также, что на момент перевода Библии
на греческий язык еврейские варианты этих книг и отрывков не были
известны, что подтверждается кумранскими находками, где, например,
была обнаружена значительная часть
«Книги Премудрости Иисуса, сын
Сирахова» на древнееврейском языке).
Они считаются неканоническими
в иудаизме и протестантизме. Точно
так же относится к этим книгам большинство поместных православных

Если взять во внимание свидетельства,
указанные в «Деяниях святых апостолов», в работах Тертуллиана, Климента
Александрийского, Оригена, Евсевия,
Иеронима, Иоанна Златоуста, Иосифа
Флавия, Диогена Лаэрция, Павсания,
Филострата, а также других историков и философов древности, Отцов
Церкви, то по хронологическому принципу можно расположить Послания
апостола Павла в таком порядке: к
Фессалоникийцам 1-е (53 г. н. э.),
2-е (54 г. н. э.); к Галатам (56 г. н. э.);
к Коринфянам 1-е, 2-е (58 г. н. э.); к
Римлянам (59 г. н. э.); к Филиппийцам
(63 г. н. э.); к Ефесянам (63 г. н. э.); к
Колоссянам (63 г. н. э.); к Филимону
(63 г. н. э.); к Евреям (64 г. н. э.); к Титу
(64 г. н. э.); к Тимофею 1-е (65 г. н. э.),
2-е (67 г. н. э.).
Неканонические
(Второканонические) книги Ветхого
Завета
Септуагинта (греческий перевод
Библии) содержит на 11 книг больше,
чем еврейская Библия. Среди них следующие книги:
Вторая книга Ездры; Книга Товита
(Товит); Книга Юдифи (Юдифь);
Маккавейские: Первая книга
Маккавейская; Вторая книга
Маккавейская; Книга Премудрости
Соломона (Премудрость Соломона);
Книга Премудрости Иисуса, сына
Сирахова (Сирах); Книга Варуха
(Варух); Послание Иеремии.
Кроме того, некоторые отрывки
в канонических книгах Септуагинты
считаются неканоническими текстами.
Это место в Книге Эсфири, не обозначенное традиционным для греческой
и славянской Библии счетом стихов;

церквей (в том числе и Русская православная церковь). Часть же поместных
православных церквей считает некоторые книги (например, Книгу Иисуса,
сына Сирахова) боговдохновенными
наравне с другими каноническими
книгами, оригиналы которых на древнееврейском языке известны.
Вселенская (Католическая) Церковь
на Тридентском соборе признала равную боговдохновенность канонических
и второканонических книг (декрет
«О священных книгах» от 8 апреля
1546 года). Поместные православные
и некоторые древние восточные церкви
включают в свой канон, помимо указанных, еще и 3-ю Маккавейскую
книгу, Псалом 151, Псалмы Соломона
(не признаются православными),
2-ю и 3-ю Книги Ездры. Поместные
православные церкви не считают
их равными названным выше каноническим книгам, но признают их
назидательными и полезными для верующих. Приведенный выше порядок
размещения книг в еврейской Библии
в Септуагинте и Вульгате несколько
изменен.
Канон
Считается, что канонические книги
Ветхого Завета были собраны воедино «богодухновенным» писателем,
книжником Ездрой, жившим приблизительно за 450 лет до н. э., а оба Завета
впервые были сведены в каноническую форму на Соборе, проходившем
в Карфагене в 397 г. (по другим источникам — на Лаодикийском соборе 363 г.).
Документы этих двух соборов не сохранились, но достоверно известно, что
уже в V столетии Библию было принято
разделять на Ветхий и Новый Заветы.

Первый документально подтвержденный канон был установлен
лишь в XVI веке — на Триденстком
соборе, который был созван во время
Реформации в 1545 году и продолжался до 1563 года. В соответствии
с решением этого Собора в Канон
Священного Писания вошло 45 книг
Ветхого и 27 Нового Завета.
Книги Нового Завета:
для большинства христиан (но не для
всех: часть древних церквей признает
лишь 22 книги, часть же, например,
Эфиопская церковь, признает каноническими 35 книг Нового Завета),
то во взглядах на Ветхий Завет у христиан большие разногласия.
Дело в том, что там, где в книгах
Нового Завета цитируется Ветхий
Завет, эти цитаты практически
всегда приводятся по греческому
переводу Библии III — II в. до н. э.,
н а з в а н н о м у, б л а г о д а р я л е г е н д е
о 70 переводчиках, Септуагинтой,
а не по древнееврейскому тексту,
принятому в иудаизме и названному
учеными масоретским (по названию
еврейских библеистов-богословов,
которые в эпоху Средневековья занимались упорядочиванием священных
рукописей).
Тем не менее именно список книг
Септуагинты, а не поздний «очищенный» сборник масоретов, стал
традиционным для Древней Церкви
сборником книг Ветхого Завета.
Поэтому все Древние Церкви (в частности, Армянская апостольская
церковь) считают равно благодатными и боговдохновенными все книги
Библии, которые читали апостолы
и сам Христос, в том числе и те,
которые в современной библеистике
называются «второканоническими».
Католики также, доверяя истинности
Септуагинты, приняли эти тексты
в свою Вульгату — ранний средневековый латинский перевод Библии,
канонизированный западными
Вселенскими соборами — и приравняли их к другим каноническим
текстам и книгам Ветхого Завета, признав равно богодухновенными. Эти
книги известны у них как девтероканонические, или второканонические.
Православные же относят 11 второканонических книг и вставки
в другие библейские книги к Ветхому
Завету, но с одним замечанием — они
«дошли до нас на греческом языке»
и не являются частью основного
канона. Вставки в канонические
книги они берут в скобки и оговаривают примечаниями.
Реформация XVI в. н. э., отбросив
многие нормы раннего христианства,
отдала предпочтение канону масоретов, а не религиозной традиции
Древней Церкви, и отказалась от внесения в Ветхий Завет тех книг или
их частей, которые не сохранились на древнееврейском языке.
Современные протестантские вероучения строят свои тезисы на масоретской
Библии. Чтение отсутствующих в ней
11 книг из неканонической Библии
поощряется, хотя они и не считаются вдохновенными самим Богом.
Англикане тоже печатают часть неканонических книг в Библиях, для того
чтобы верующие, если у них возникнет
такое желание, могли с ними ознакомиться и прочесть.
(Далі буде)
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я

Думав: є велике право одпочить під лавром світу
всім, хто в тій війні жорстокій ніс страждання на плечах.
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Підвищуємо боєздатність «Торнадо»
На захисті Вітчизни

(Закінчення.
Початок на стор 1).
Завдяки плідній співпраці
старшого військового
капелана отця Вячеслава
з волонтерами Сергієм
та Світланою Стойками,
за короткий час вдалося
провідати наших бійців.
Під час перебування на
місці дислокації батальйону
відправлені Божественні
Літургії, молебні, акафісти,
освячено натільні хрестики
та військове спорядження.
Були чисельні звернення
від бійців провести таїнства
Сповіді, що вкрай необхідно
для людей, які перебувають у зоні АТО. Капелан та
волонтери передали бійцям

Бійці батальйону «Торнадо»: «Ми захистимо нашу землю!»

Варто відзначити, що
присутнім надзвичайно
сподобався концерт гурту

присутніх, а пісні у їхньому
виконанні піднімали
патріотичний дух захисників
Вітчизни.
У свою чергу, торнадівці,
за постійну духовну й
матеріальну опіку нагородили грамотами-подяками
найактивніших реєстровців
і волонтерів. Слова щирої
подяки від бійців батальйону прозвучали й за
листи підтримки, написані
діточками.
Отже, всі разом, дружньою українською сім’єю
подолаємо тяжкі часи
випробувань!

«Торнадівці» вдячні волонтерам за вчасну допомогу

на передову тепловізор,
кошти на який збирали всією
громадою, а подарунки та
обереги, зроблені ручками
маленьких тернополян,
роздали кожному захиснику
особисто.
А вже у Вербну неділю
військовий капелан отець
В’ячеслав відслужив Святу
Божественну Літургію та
освятив вербу, якою бійці, як
оберегами, прикрасили свої
житлові приміщення.

«Берегиня»
Харківського
обласного товариства УРК у
складі берегинь
Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового
К о з а ц т в а
М а р и н и
Джереловської та Ірини
Ку п р і я н о в о ї . Д уе т
чарівних жінок-берегинь
зі Слобожанщини своїм
талантом заворожував слух

Гордість УРК

На співочому полі –
Берегині
У лютому 2008 року
в Орджонікідзевському районі
міста Харкова сформувалася
сотня Українського Реєстрового
Козацтва. Присягали
новобранці у храмі священномученика Олександра Невського.
Статні чоловіки й упевнені в собі
жінки відкривали для себе новий
світ у яком такі знайомі поняття,
як «служіння Богу», «любов
до Вітчизни», «патріотизм»,
«служіння народу» набували якісно нового значення.
Вступ до лав УРК став новим
керівництвом до дій, пов’язаних
із пошуком, відкриттям творчих
резервів, практичним застосуванням здібностей.

Солістки ансамблю «Берегиня»
Марина Джереловська та Ірина
Купріянова

Заняття вокалом, репетиції,
виступи, записи на студії —
все це стало частиною життя
берегинь, наповнювало життя
жінок новими ритмами, творчими здобутками.

Ансамбль «Берегиня» - активний учасник патріотичних заходів в м. Харкові

С е р е д
т о д і ш н і х
новобранців‑берегинь були три
чарівні жінки — Тетяна, Евеліна
та Ірина, які й стали учасницями ансамблю «Берегиня»
Українського Реєстрового
Козацтва. Після офіційних
організаційних заходів
по формуванню козацької сотні,
відбувся святковий концерт,

В активі колективу участь
у різноманітних концертних програмах, присвячених Дню козацтва, Дню
Перемоги, щорічна участь
в міжнародному етнічному
фестивалі «Печенізьке
поле», виступи на багатьох
концертних майданчиках
Слобожанщини.

Галина КІЗІЛОВА,
берегиня УРК
Тернопільська область
Фото автора

«Берегині» - на фестивалі «Печенізьке поле»

Представники Українського Реєстрового Козацтва і волонтери з Харківщини та Тернопільщини
везуть гуманітарну допомогу захисникам Вітчизни в зону АТО

C

M
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в якому прозвучала пісня
«Берегиня», авторами якої стали
композитор Юлія Доро та поет
Валерій Степанов. Прониклива
мелодія та майстерне виконання
не залишили нікого байдужими,
в тому числі й наших берегинь.
То д і ж ж і н к и в и я в и л и
бажання співати разом,
а композитор Юлія Доро
зголосилася стати керівником
ансамблю. Вже через три
місяці ансамбль «Берегиня»
дебютував як творчий проект,
а сама пісня «Берегиня»
стала візитівкою колективу.
Пізніше до тріо приєдналася
ще одна учасниця — Марина
Джереловська.

На сьогоднішній день
в ансамблі «Берегиня» співають
Марина Джереловська
(керівник) та Ірина Купріянова.
Юлія Доро, Тетяна Горових,
Евеліна Жуганець не поривають з колективом, залишаючись активними помічниками
своїм подругам, надихають
їх на нові творчі звершення,
активно продовжують популяризувати українську
сучасну пісню та реєстрове
козацтво.
Ірина Купріянова
берегиня УРК
м.Харків
Фото з архіву автора

Думав: нам за всіх дісталось, то нехай хоч наші діти
не зазнають навіть тіні, навіть пам’яті меча
Б. Олійник
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Чому їмо козацький хліб мовчки?..
Волонтерство

70 років Перемоги над смертю у Другій світовій і біль душевної скорботи сьогодні у кожного
українця за ту війну, що веде сьогодні проти нас Росія. Гарнізонне місто Новоград-Волинський на
Житомирщині славне своїм героїчним козацьким минулим та духовною спадщиною Лесі Українки.
Тут розташована 30 ОМБ, яка з перших днів окупації вирушила на Донбас захищати кордони.

Посвяту в козаки та берегині Українського Реєстрового Козацтва
проводить отаман Житомирського обласного товариства УРК,
генерал-лейтенант УРК Олександр Дроздюк

Військова частина понесла
втрати в особовому складі.
В місті існує, як окремий підрозділ студентська
козацька організація,
що активно діє на базі
економіко-промислового
технікуму. Символічно, що
вона була створена 2009 року
на Покрову під час відкриття
козацького обеліску в
селі Ярунь, де посвяту в
реєстровці пройшли перші
десятки студентів. За часи
військового конфлікту на
Донбасі вони організували
широку волонтерську допомогу серед студентства та
жителів міста. Перше знайомство з бійцями підрозділу
розвідників батальйону
УНА – УНСО спеціального
призначення пройшло в
с е р п н і м и н у л о г о р о к у,
який проходив військовий
вишкіл на місцевому

полігоні. Встановили
шефські зв`язки з побратимами Рівненської обласної

козацької організації УРК
та організували спільну
матеріально-технічну допомогу. Виникла дружба між
бійцями та студентами,
почали проводити спільні
військово – патріотичні
заходи, спільний відпочинок.
А коли підрозділ відбув
н а п е р е д о в у, с т у д е н т и козаки активно почали
надавати своїм старшим
друзям посильну допомогу. Штаб волонтерської
допомоги очолила викладач української літератури,
майор УРК Оксана
М и к о л а ї в н а Ку д р я в ц е в а .
Збирали бійцям кошти,
теплий одяг, продукти харчування. Серед всього іншого,
для духовної підтримки
захисників Вітчизни, завжди
надсилали примірники
газети «Україна козацька».

А дівчатка бійцям в зону АТО надсилають солодощі і хороший настрій

Юні новоград-волинські волонтери формують гуманітарну
допомогу для захисників Вітчизни, які перебувають в зоні АТО

Козачки – берегині дому і роду, якому не буде переводу

А коли пішли перші
втрати, поранені, інваліди,
козачата стали давати
благодійні концерти для
жителів мікрорайону, які

Отаман Житомирського обласного товариства УРК, генерал-лейтенант УРК Олександр Дроздюк з новобранцями,
які в скрутний для Батьківщини час поповнили лави Українського Реєстрового Козацтва

C

M

Y K

організовувала майор УРК
Валентина Ксендзук. Козачата
в школах збирали гроші на
лікування поранених бійців
(передавали в госпіталі) в АТО
та сімей загиблих.
А нещодавно викладачі
кафедри провели в навчальному закладі для майбутніх
студентів літературномистецький виховний захід на
тему: «Козачка – це Берегиня
дому і рідної землі». В
студентське козацьке товариство вступило ще 15 берегинь.
А життя продовжується.
І плине весняним небом
над Поліссям пісня про
«Небесну сотню», та шумлять
зажурені ліси, що згадують
терен сивини і партизанські
дороги. Та сьогодні козацька
молодь віддає почесну шану
героям, кладучи квіти на
обеліски солдатів тієї війни та
меморіали воїнів, які загинули
в мирний час захищаючи свою
Батьківщину, бо вони є нащадками козацького роду, якому
немає переводу.
Олександр ДРОЗДЮК,
отаман Житомирського
обласного товариства УРК,
генерал-лейтенант УРК,
м. Новоград-Волинський
Житомирська область
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Зростають у гніздечку соколята, о Боже, ти за все мене прости!
О як я їх не хочу відпускати, у простори юнацької мети.

КОЗАЦЬКА МОРСЬКА ШКОЛА «СОКІЛ»
Гордість УРК

Вознесенська Міськрайонна дитячо-юнацька громадська організація «Козацька морська школа
«Сокіл» — це не шкільна організація, а юридична особа, зареєстрована в органах юстиції ще на початку
2006 року. Після деяких змін у законодавстві щодо реєстрації громадських організацій, 2009 року була
зареєстрована міська та окремо районна організації. Але оскільки на той період робота проводилася
не тільки в місті, а й на теренах району (до складу членів організації входили хлопчики та дівчатка
з сільської місцевості) і організація вже мала свій прапор, на якому був напис «міськрайонна»,
то на Великій Раді ДЮ КМШ «Сокіл» було прийнято рішення вважати організацію міськрайонною.
Ідея створення дитячо-юнацької козацької організації зародилася під час розмови двох реєстрових
козаків — Юрія Плєшивцева та Юрія Кролівця восени 2005 року в Києві на Великій Раді УРК, де вони
представляли Миколаївську область. У перерві між засіданнями Юрій Кролівець виказав тодішньому
отаману Миколаївського обласного товариства УРК своє бачення щодо популяризації Українського
Реєстрового Козацтва в регіоні і, враховуючи свою педагогічну освіту, запропонував серйозно
зайнятися фізичною й духовною підготовкою молоді. «Виношуючи ідеї відродження, згадав, як колись
у Польщі, запитав у маленького поляка: «Ти хто?», маючи на увазі як звати та як до нього звертатися.
На що хлопчик гордо відповів: «Jestem Polakiem!», тобто «Я єсть поляк!». Ця відповідь мене дуже
вразила і захотілося, щоб і наші дітки з такою ж гордістю заявляли про приналежність до українського
народу», — згадує Юрій Іванович Кролівець.

Чергове таборування в «Соколиній Січі»

Засновників дитячої організації хвилювало багато
проблем. Серед них — слабка
зайнятість підлітків у позашкільний час, особливо
у літньо-канікулярний
період. Гостро стояли фінансові проблеми батьків,
які не мали змоги водити
своїх дітей до платних гуртків тощо. Таборів літнього
відпочинку майже не залишилося, а держава взагалі
втратила інтерес до виховання
молоді. Як результат, дитяча
злочинність зросла в кілька
разів і байдужість дорослих
до цієї проблеми тільки її
подвоювала.
Педагогічна освіта,
добра фізична підготовка під час проходження
військової служби
в у Повітряно-десантних
військах, уміння працювати
не тільки головою, а й руками
(Юрій Іванович деякий час
працював на Київському
заводі «Електронмаш»), досвід
роботи з дітьми у Клубі юних
моряків «Шквал» у Києві,
організаторські здібності
отримані під час роботи
в комерційно-промисловій фірмі «Корн» — все це
стало запорукою майбутнього
успіху. Крім того, маючи
досвід виховання своїх власних доньки та сина, які стали
його помічниками, а згодом і
радниками, мрія не вважалася
нездійсненною.
Отже, вирішили створити
дитячу козацьку організацію,
яка мала стати «кузнею кадрів»
для Українського Реєстрового
Козацтва — Дитячо-юнацька
козацька морська школа
«Сокіл», скорочено — ДЮ
КМШ «Сокіл». До речі, раніше
місто Вознесенськ мало назву
Соколи.
Створення серйозної
організації потребувало
фінансових затрат, хоча було
зрозуміло, що організація не прибуткова і ніяких
компенсацій, а тим більше
заробітків не передбачається.
Рішення приходили самі
собою. Антон, син Юрія
Івановича, спортсменфутболіст, влітку 2005 року
приїхав до Вознесенська і
на шкільному майданчику
ЗОШ № 4 щоденно збирав

Гетьман УРК Анатолій Шевченко (в центрі) з курсантами ДЮ КМШ
«Сокіл» під час відвідин дитячо-юнацької козацької школи

ватаги хлопчаків і займався
з ними футболом. Вже скоро
до здорового способу життя
долучилися не лише футбольні
аматори, а й любителі інших
видів спорту. Тож заохотити
до об’єднання дітей в організацію допоміг саме футбол.
Футболісти-аматори створили дворові команди,
запросили своїх друзів з інших
міст та районів області. Козаки з
Миколаєва, Южноукраїнська,
Первомайська, прибули зі
своїми командами. Участь
у турнірі взяли тоді вісім
команд із п’яти районів
області. Перший обласний
козацький футбольний турнір
серед дитячих команд «Як
козаки в футбол грають»,
що проводився під егідою
Українського Реєстрового
Козацтва, відбувся 22 грудня
2005 року. Команда ДЮ КМШ
«Сокіл» посіла тоді лише третє
місце, але призи та нагороди
отримали всі гравці турніру.
А по його завершенню було
офіційно проголошено створення Дитячо-юнацької
козацької морської школи
«Сокіл». Відтоді 22 грудня
вважається Днем народження
ДЮ КМШ «Сокіл».
Відтоді робота проводиться
системно. Хлопчаки, які
віддали перевагу футболу, стали
окремим спортивним підрозділом і відношення до занять
стало професійним. Інші члени
організації стали курсантами

школи, які проходили курс
стройової підготовки, вивчали
Статут ЗСУ, історію козацтва
тощо. «Соколята» опановували
духовні, історичні та культурні
традиції народу. А фізична
підготовка, туризм, скаутінг
давали змогу підготуватися
до літнього таборування, де

фізкультурно-спортивний,
оздоровчий наметовий табір
«Соколина Січ». Проводиться
щороку влітку на власноруч
облаштованій базі на правому
б е р е з і П і в д е н н о г о Б у г у.
До таборування запрошуються дитячі колективи міста
та області, які займаються
різними видами діяльності,
зокрема, каратисти, члени
Станції юних техніків, скаути
Миколаївщини, дитячий
козацький загін з міста Новий
Буг та інші.
Тр а д и ц і й н и м и з а х о дами, завдяки співпраці із
скаутами Миколаївщини,
можна назвати щорічні
збори-походи «Козацькими
шляхами», що проходять
на Черкащині; «Джемборі»
(зустріч друзів), яку щороку
проводить Миколаївська
спілка скаутів; «Острівна
республіка», на яку систематично нашу команду
запрошує Каховська
молодіжна організація
Українського козацтва. Всі
ці заходи надають великий життєвий, практичний
досвід молоді.

Заняття з Цивільної оборони проводить полковник Українського
Реєстрового Козацтва Юрій Кролівець

можна на практиці спробувати
справжнісінького козацького
життя.
Влітку 2006 року відбулося перше таборування
«Соколиної Січі», яке
згодом стало традиційним вишколом під назвою
«Традиційний козацький
військово-патріотичний,

БУДЬ-ЯКА СПРАВА
ДО СНАГИ
За роки існування організації, її члени виграли
кілька грантів. Зокрема грант
від компанії «РУСАЛ», під
назвою «Сто спортивних ігор».
Майже всі ЗОШ міста задіялися в цьому проекті: було

проведено багато конкурсів, змагань, чемпіонатів.
Заключними та найвидовищнішими були змагання
під назвою «Мала козацька
регата». Близко шестидесяти учасників водного
переходу на різноманітних
плавзасобах пройшли дистанцію по Південному Бугу від
міської рятувальної станції,
та, обігнувши місто, зайшли
в акваторію річки Мертвовод.
Потім, пройшовши близько
десяти кілометрів, фінішували в центрі Вознесенська
під звуки міського духового
оркестру. Учасників перегонів зустрічали квітами,
а дівчатка, члени організації,
пригощали всіх напоями та
смаколиками… Переможці та
призери отримали заслужені
нагороди, а також відзначили
переможців в номінаціях —
«оригінальність плавзасобу»,
«командний дух» та «наймолодша команда».
Другий грант, виграний
вознесенськими «соколятами» — це проект «Кожна
краплина має значення»,
який проводився під егідою
ООН за підтримки компанії Кока-Кола та торгової
марки «Бонаква». В рамках
цього проекту було проведено конкурс малюнків
серед діток молодших класів
на тему «Кожна краплина має
значення», виставка кращих
малюнків, презентації
на тему збереження водних
ресурсів нашої Батьківщини
в кожній школі. Крім цього
було проведено кілька
суботників із благоустрою
берегів річок Південний Буг
та Мертвовод.
Членам ДЮ КМШ «Сокіл»
також вдалося виграти грант
П р е з и д е н т а Ук р а ї н и д л я
обдарованої молоді. Проект
юних вознесенців вирішував
проблему забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей
у літніх таборах. Їхній представник з рук Голови уряду
навіть отримав грамоту, однак,
на жаль, фінансування цього
проєкту так і не відбулося. Та
«соколята» не розгубилися.
Зробили висновки і мінімізувавши проект, самостійно,
п р и ч о м у ус п і ш н о й о г о
реалізовують.

В роках моїх така велика сила, та долю не затримати нічим, –
Сини мої візьміть мої вітрила, та й батька не забудьте поміж тим
В. Фурсенко

ЇМ СПОКІЙ ЛИШЕ СНИТЬСЯ
Для поповненя своїх лав
ДЮ КМШ «Сокіл» проводить
презентації в школах міста та
району: пропагують здоровий спосіб життя, заохочують
до патріотичного виховання.
«Соколята» незмінні учасники загальних міських
заходів — Дня міста, Свята
меду, Водохреща, багатьох
спортивних змагань. Окремий
підрозділ футболістів, в якому

стали традиційними і яких з
нетерпінням чекають і вознесенські козачата і їхні друзі
з інших громадських дитячих організацій. «Соколята»
під орудою полковника УРК
Юрія Кролівця сподіваються,
що їхня наполеглива праця
з відродження духовності та
патріотизму в краї не залишиться непомітною і буде
відзначатися керівництвом
Українського Реєстрового
Козацтва й надалі.

Учасники проекту «Кожна краплина має значення»

вже кілька різних за віком
дитячих команд, проводить
футбольні турніри, присвячені вагомим подіям та гідним
особистостям.
За поданням отамана
Миколаївської обласного
товариства УРК Максима
Кутержинського, діяльність
ДЮ КМШ «Сокіл» була
високо оцінена керівництвом
Українського Реєстрового
Козацтва. З великою радістю
та хвилюванням сприйняли
«соколята» наказ Гетьмана
УРК Анатолія Шевченка
№ 373/247 від 2013 року
«Про присвоєння школі
назви на честь видатного
гетьмана-полководця Петра
Сагайдачного та нагородження
організації відзнакою УРК
«Бронзовий козацький хрет»
ІІІ ступеня. Тепер на прапорі,
який свого часу власним

ВИРІШУЮТЬ КАДРИ
Педагогічний склад організації практично уособлений.
Спеціальну педагогічну освіту
має лише отаман — полковник УРК Юрій Кролівець,
який практично весь час
віддає своїй роботі. Юрій
Іванович виховує собі помічників сам. Після спеціальних
тренінгів отамана, скаутських
майстер-класів, вже волонтери займаються з новими
курсантами, готують плани
роботи, проводять заходи,
самостійно беруть участь
у зборах-походах — однією
дружною командою пропагують козацтво.
Традиційно, найкращих
курсантів на Великій Раді
обирають на керівні посади,
серед них: начальник штабу —
Євген Дмитренко, заступник

коштом виготовив тодішній отаман Миколаївського
обласного товариства УРК,
«хрещений батько» «соколят»
Юрій Плєшивцев, красується
відзнака УРК — «Бронзовий
козацький хрест» ІІІ ступеня.
22 грудня цього року ДЮ
КМШ «Сокіл» готується
відзначати своє десятиріччя.
За роки існування організації було чимало цікавих
подій, заходів, багато з них

отамана з технічних засобів — Віталій Караульний,
обозний — Дмитро Гедзь,
начальник постійного
місця таборування — Євген
Боровик, заступник отамана
з учбової частини — Андрій
Малицький. Незамінними
помічниками в роботі отамана
є радник отамана з загальних питань і підтримки
морально-бойового духу
Антон Кролівець та радник
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із соціальних питань, а також
пов’язаних з курсантамидівчатками Лілія Загоруйко.

ПРАКТИКА —
КРИТЕРІЙ ІСТИНИ
За період існування організації було набуто великий досвід
з виховання патріотів України.
В основному, процес виховання соколят не відрізняється
від процесу у звичайних загальноосвітніх школах. Однак
у «Соколі» подача навчального
матеріалу більше пов’язана
з природою, з дійсністю, яка
оточує хлопчаків і дівчаток,
практичним вирішенням
нагальних проблем у поєднанні
з інтересами та потребами
курсантів школи.
Головне у вихованні та
навчанні, — розмірковує Юрій
Кролівець, — це чітка постановка завдання, контроль та
оцінка. Завдання потрібно
надавати чітко, зрозуміло і
з підказкою методів виконання. Контроль здійснювати
не помітно та не образливо,
корегуючи та направляючи дії
дітей. Щодо оцінки, то вона має
носити доброзичливий характер. Похвала –якщо виконано
все бездоганно; підказка і
пояснення — якщо були деякі
недоліки; і заспокоювання,

У таборі звучить українська народна дума

а загін новобузьких козачат
постійний учасник літнього
таборювання на «Соколиній
Січі». Вознесенські «соколята», в свою чергу, їздять
до новобузьців для проведення
заходів, які ті організовують.
Тісні стосунки «Сокіл»
підтримує з козаками
Полтавщини. Саме там юні
вознесенці брали участь
у Святі меду, де презентували
свою козацьку організацію.
Дружні стосунки пов’язують
їх із отаманом Полтавського
обласного товариства УРК
Віктором Микитовичем

Газета «Україна козацька» - друг і порадник вознесенським
козакам-«соколам»

що іншим разом все вийде —
коли у дитини щось вийшло
невдало. Саме це правило
можна взяти як догму козацької педагогіки.

ДЕСЯТЬ РОКІВ
ПЛІЧ-О-ПЛІЧ

Охорона навколишнього середовища – пріоритет вихованців
ДЮ КМШ «Сокіл»
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Від самого початку існування
ДЮ КМШ «Сокіл» взаємодіяла з обласним козацьким
товариством УРК. «Соколята»
були учасниками майже всіх
заходів, які проводилися під
егідою реєстровців області,
починаючи з презентації Миколаївської обласної
організації УРК в обласному
центрі, коли ще отаманом був
Віктор Іванович Терентьєв.
Саме в той день козачата
вперше показали свій вишкіл,
пройшовши центральною
вулицею Миколаєва стройовим кроком.
Другий отаман обласного товариства УРК Юрій
Плєшивцев разом із начальником штабу Едуардом
Горбатенком завжди допомагали не лише порадами, а й
матеріально.
Тісні зв’язки ДЮ КМШ
«Сокіл» пов’язують із
Новобузьким осередком УРК
у Миколаївській області. Ця
козацька організація постійно
бере участь у спільних заходах,

Писаренком, ректором
Полтавської аграрної академії, завдяки якому «соколята»
неодноразово відвідували
Полтаву, де їм влаштовували
змістовні екскурсії.
Стосунки громадської організації з органами місцевого
самоврядування спочатку
складалися непросто.
Підтримка, на яку ДЮ КМШ
«Сокіл» сподівалася в період
свого становлення, полягала
в мінімальному фінансуванні
заходів, які ті проводили.
Вже пізніше, коли «Сокіл»
не словом, а ділом зарекомендував себе на теренах міста,
міський голова, відділ освіти
та відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту стали реагувати
на їхні проблеми, залучаючи до допомоги приватних
підприємців та волонтерів.
Серед них — щирий друг дитячої організації, приватний
підприємець Володимир
Миколайович Вєстя, який
і зараз допомагає не тільки
«соколятам», а й бійцям, які
беруть участь в АТО на сході
України. Його, як волонтера, знає все місто. Це він,
не афішуючи своєї благодійної діяльності, виконує
свій громадський обов’язок,
вносить вагому лепту в нашу
загальну перемогу.

ЗАХИСНИКАМ ВІТЧИЗНИ —
ВІД «СОКОЛЯТ»
Сьогодні Україна переживає
складний час у зв’зку з подіями
на Cході. Враховуючи те, що
члени ДЮ КМШ «Сокіл», усі
як один, є патріотами України,
вони не залишаються осторонь
проблем держави. Матраци та
ковдри, подушки, рюкзаки,
які їм, як благодійну допомогу, надали благодійники
для проведення таборувань,
«соколята» відправили нашим
бійцям в зону АТО. Навіть
невеличку саморобну
«буржуйку» разом із малюнками своїх молодших братів
та сестричок «соколята» через
волонтерів Вознесенщини
відправили на передову.
Варто відзначити, що серед
учасників АТО та в числі
мобілізованих є члени ДЮ
КМШ «Сокіл». Їхні імена
називаємо з гордістю: молодший лейтенант УРК Євген
Дмитренко — контрактник
ЗСУ, нагороджений медаллю
«За оборону рідної держави»;
сержант УРК Віталій
Караульний — боєць
Національної Гвардії України;
радник отамана ДЮ КМШ
«Сокіл» Антон Кролівець —
боєць Національної Гвардії
України.
Обозний, старший сержант
УРК Дмитро Ґедзь, пройшовши медичну комісію,
був зарахований до Вищого
навчального закладу
Прикордонних військ
України.
Ці хлопці не підведуть, упевнені вознесенські соколята. І
нехай повертаються живими та
неушкодженими, зичить їм все
«соколине» товариство.
Хотілося б в усьому бачити
перспективу, а це є виховання
підростаючого покоління, —
говорить полковник УРК
Юрій Кролівець. — Недарма
колись у козаків були джури.
В Україні в 16–18 століттях,
зазвичай, джурами служили
молоді хлопці, які були помічниками досвідченим воїнам,
разом із козаками ходили
в походи та брали участь у боях.
Саме тому хочеться висловити
побажання, щоб виховання
достойної зміни стало основною метою діяльності
Українського Реєстрового
Козацтва.
Андрій МАЛИЦЬКИЙ,
заступник отамана ДЮ КМШ
«Сокіл» ім. П. Сагайдачного,
сержант УРК,
м. Вознесенськ,
Миколаївська область
Фото автора

В Україну лiзе ворог з пiвдня i зі сходу,
То ж готуй, козаче, порох й знову для походу.
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«НЕЛЕГКО, ЛЮДИ, ЗАПЕВНЯЮ,
НОСИТИ ПРIЗВИЩЕ МОЄ»

Олександр Дорошенко –
поет, композитор-пiсняр,
кандидат технiчних наук

Продовжуючи розповідь про
наших земляків-українців,
справжніх патріотів своєї
Вітчизни, які живуть і працюють за кордоном, пропоную
вашій увазі, шановні читачі,
познайомитись з Олександром
Дорошенком.
Коріння роду Олександра
Дорошенка заховано
на Сумщині, але його дід,
бабуся, мати та батько пішли
у землю на Донеччині. Тож
могили рідних та спогади
дитинства зв’язують петербуржця О. Дорошенка з нашим
краєм.
Сталося так, що у 1933 році
його діда Федора з дружиною Олександрою та дітьми
більшовики вигнали з рідного
села Синівка, що на Сумщині.
П о с е л и л и с ь у Го р л і в ц і .
Невдовзі голод і тиф забрали
діда з бабусею, а їхні діти та
онуки лишились на нашій
землі, і, як священну реліквію
таємно зберігали дідівський
спадок: «Iсторiя України»
М. Грушевського.
« I с т о р i я Ук р а ї н и »
М. Грушевського, повість
М. Гоголя «Тарас Бульба» та
«Кобзар» Т. Шевченка стали
першими книжками, прочитаними мною» — згадує
Олександр Васильович.
У 1961 році він закінчив зі
срібною медаллю середню
ш к о л у. В и щ у о с в і т у
здобув у Харківському
авiацiйному iнститутi
н а ф а к у л ьт е т i д в и г у н i в
лiтальних апаратiв.
По закінченні вишу отримав направлення на працю
до Ленiнграду. 25 років служив
у ленінградських військових
наукових та учбових закладах. Захистив кандидатську
дисертацію, став Заслуженим
винахідником Росії.
«Ізмалку попереду бути
штовхало прізвище мене,
Немало перемог здобути
я вимушений був за те.»
Дружина О. Дорошенка —
росіянка. Міг би і себе
вважати росіянином, бо й
матусю мав росіянку (з роду
Плетньових). «Для мене обидві
культури рiднi, бо це культури моїх батькiв, але зараз
рятувати треба українську
культуру, тому я — українець.
У дитинстві мене кожного літа

відвозили з курявної Горлiвки
до села на Сумщину (до тітки
Наталки) або на Курщину
до материних братів, де я,
навіть, працював у колгоспах, заробляв трудодні. Вже
тоді у мене виявився хист
до пісень — українцям я співав
пicнi росiйcькi, а росiянам —
українськi. Та платили мені
cкрiзь однаково — сипали
цукор у картуз. Я бачив, що
живуть прості люди i там,
i там бідно, але росіяни
не відчувають культурного
гніту, вони не соромляться
своєї мови, коли бувають
у районі або області, як це
робили українцi, щоб не бути
ображеними на рiднiй землі!
Ук ра їнц ем б ути ва ж ч е ,
ось чому я вважаю себе
українцем, хоч маю підстави
бути росіянином, i навіть
Плетньовим» — говорить
петербуржець, наш земляк
Олександр Васильович
Дорошенко, і дякує батькові:
«З шкільної срібної медалі
почавсь мій шлях в височині.
Я вдячний батькові й надалі
за прізвище, що дав мені»

КОЛИ КОЗАКИ СПІВАЮТЬ
Були на життєвому шляху
і злети, і падіння. Була й
неправда. Не стало можливим
займатись наукою. Полковник,
кандидат технічних наук,
автор 20 винаходів i 15 наукових праць у галузі проблем
аварійних режимів роботи
авiацiйних двигунiв став
безробітним. Що роблять
козаки у важкі хвилини?
Історія свідчить: співають!
Олександр Дорошенко почав
писати пicнi.
«Тоді, як прикрощів, наруги
терпіти сили не стає,
Цiжу я сам собі крізь зуби:
згадай про прізвище Своє!»
Від 1993 року Олександра
Дорошенка вже знають, як
поета та композитора. Першу
його пісню «Пісня про матір»
(з нотами) надрукувала наша
донецька газета «Світлиця»
(№ 36 за 22.09.95). Тепер пicнi
О. Дорошенка друкуються
у Росiї, Канадi, США, Бiлорусi,
Українi; лунають на концертах
Української національнокультурної автономії
у Санкт-Петербурзі. 2000-го
року Олександр Васильович
став лауреатом Московського
та Воркутинського фестивалів
української пісні у номінаціях
поетів та композиторів.
«По «Кобзарю» пiснi звіряю —
в нім кожне слово — золоте.
Нелегко, люди, запевняю,
носити прiзвище моє.»

ЛІС БЕРЕЗОВИХ ХРЕСТІВ
Понад 30 років тому
у місті Нова Ладога почув
О. Дорошенко незвичайну
для тих місць назву долини —
«Криниці». Ніхто не зміг
йому пояснити, звідки тут
з’явилася ця українська назва.
А пізніше на географічних
картах того району він знайшов й інші українські назви:
Чернігівський шлюз, селище

Сумське. Таємницю виникнення цих українських назв
Олександр Дорошенко
розкриває у своєму ессе
«Забуті козацькі могили»:
«Недавно до моїх рук
потрапила стаття Олени
Р а д а к о в о ї « Ук р а ї н с ь к і
козаки на Ладозькім каналі»,
видану у Харкові 1892 року.
Це дослідження неможливо
читати «без валідолу i брому», —
пише О. Дорошенко, — “На
початку 1721 року за наказом
царя з України для копання
Ладозького каналу прибули
10000 козаків (не враховуючи
кухарів та обозних) на чолі з
чернігівським полковником
Павлом Полуботком. Коли
Петро І приїхав перевірити як
йдуть роботи, то його вразив
ліс березових хрестів по обидва
боки каналу. І він наказав
постинати ті хрести.
Більше 6000 козаків — цвіт
української нації, її генофонд
лежать десь тут на цих берегах. Чи дізнаємось ми колись,
як тут треба ходити, щоб
не наступати на них?!»
Поема Олександра
Васильовича Дорошенка з
тією ж назвою, що й ессе,
«Забуті козацькі могили» —
поетичний пам’ятник над
могилами козаків на березі
Ладозького каналу:
«Канали, канали, канали…
Від Волхова, аж до Неви…
Тут тисячі хлопців конали —
твої, Україно, сини.
Хрести з їх могил постинали,
не знали щоб ті, хто пливли,
Чиїми руками проклали з
Європи в Монголи шляхи,
Чиїми кістками услали
болото, щоб тут навіки
Росія вікно прорубала
в Європу… А що ж козаки?
Нема ні хреста, ні каплиці —
ознак православних святих,
Лиш назва долини «Криниці»
зосталась, як згадка про них.»
Не раз відвідував канал наш
земляк, шукаючи місце для
Хреста, який поки що йому
тільки мариться: «Я ще раз
подивився вздовж каналу i
завмер під враженням
несподіваної асоцiацiї: поруч
з каналом прямував у небо
безкінечний ряд велетенських
хрестів!..
Все-таки Господь Бог заставив людей поставити хрести
кожному з тут похованих
християн, хоч i не кожній
людині дано їх бачити!»
Дійсно, вздовж каналу височать стовпи електромережі.
Їхня форма нагадує хрести.
Упевнена, що колись таки
постане на березі Ладозького
каналу справжній козацький «Хрест», бо доти
не заспокоється Олександр
Дорошенко:
«I, може, я колись би схибив:
хай буде так усе, як є,
Навіщо марно
тратить сили?..
Коли б не прiзвище моє…»
Людмила ОГНЕВА,
член Національної спілки
журналістів України

ЗАБУТІ
ЕССЕ

Осіннім днем мчить мене
авто по Мурманському шосе
все далі і далі від Петербурга.
Пролітаю велетенський
розвідний міст через Неву,
по обидва боки від якого стоять
кораблі, що чекають свого часу
на прохід. Біля мосту на лівому
березі побудовано меморіал
захісникам Невського плацдарму. Серед полеглих багато
і наших земляків-українців.
(Тут, до речи, воював і мій
дядько — Дорошенко Антон
Федорович в 128 окремому
винищувальному протитанковому дивізіоні 4-ї народного
ополчення).
…Непомітно пролітає година
і попереду уже видніється
сплетіння арок мосту через
сивий Волхов. Праворуч дорога
звертає до Старої Ладоги —
древнього форпосту Київської
Русі, та сьогодні я повертаю
ліворуч — до краєзнавчого
музею містечка Нова Ладога.
Дорога біжить вздовж лівого
берега Волхова, який ось-ось
полегшено зітхне, віддавши
свій величезний і неспокійний
тягар Ладозькому озерові…
Потяглися вулички Нової
Ладоги, виводячи на місток
через річку, вздовж берегів якої
ростуть верби, лози, прив’язані
човни. Праворуч видно старі,
окладені гранітними брилами,
шлюзи. Оце і є старий
Ладозький канал — ціль моєї
подорожі. Кілька поворотів
керма і я зупиняюсь біля
музею — невеликого двоповерхового будинку середини
ХІХ століття.
Вперше я потрапив до Нової
Ладоги близько 30 років
тому. Ще тоді мене здивувала рідка і незвичайна для
цих місьць назва долини —
«Криниця». Так називають
місцеві мешканці невелику
долину вздовж берега Ладоги,
де люблять купатися діти.
Озеро обміліло, а тут є коридор
в плавнях, по якому до берега
підходять рибальські човни.
Вода тут чиста і незамутнена.
Як я не розпитував, ніхто
не міг мені сказати, звідки тут
з’явилась ця українська назва.
А вже пізніше на географічних
картах цього району я знайшов і інші українські назви:
Чернігівський шлюз, селище
Сумське… (Але ж я і сам родом
з Сумщини!).
У музеї екскурсовод чинно
розповідає, що місто було
засноване 1704 року за наказом Петра І біля древнього
Миколо-Медведського
монастиря. Монастир було
скасовано, церкви його стали
приходськими.
В ті часи йшло велетенське будівництво нової
столиці — Санкт-Петербурга.
Це будівництво потребувало
великої кількості будівельних
матеріалів, котрі постачалися
на кораблях та баржах через
Волхов, Ладогу, Неву. Бурхливі
води Ладоги стали серйозною

перепоною на цьому шляху.
Так, тільки у 1718 році на Ладозі
потонуло більше тисячі суден,
і тоді Петро І приймає рішення
про будівництво каналу в обхід
Ладоги, від Волхова до Неви.
Кажуть, що початок тих
робіт був урочистим: 22 травня
1719 року після молебну цар
власноручно вивіз перші три
тачки землі з майбутнього
річища каналу, яке повинно
було бути 2 метри глибиною,
20 метрів шириною і 120 метрів
довжиною.

А ЗВІДКИ КОЗАКИ
Придивляюся уважніше
до матеріалів експозиції.
Ось світлина старої
Климентовської церкви, канал
з баржею посередині, котру
тягнуть коні, що йдуть берегом.
Долинає голос екскурсовода:
«На будівництві каналу, яке
тривало 11 років, працювало
15000 козаків, 12000 драгун,
та 35000 вільнонайомних»…
А звідки козаки? З Дону?
З Яіку? — Невідомо. На ці
питання матеріали експозиції
відповіді не дають.
Звертаю увагу чорнобілу копію картини. Внизу
підпис: «Художник Моравов.
Прорытие Ладожского
канала». Зліва стоїть високий офіцер-наглядач із києм,
чимось схожий на Петра,
а посередині дужий, вусатий
чолов’яга штовхає велику
тачку з землею. На ньому
чоботи, широкі шаровари, біла
сорочка… Серце заходиться
в зашпорах… Так от які козаки
рили цей проклятий канал!
Так от звідки українські назви
на цих місцях!..
Знов долинає голос екскурсовода про тяжкі умови
праці, про загибель під час
будівництва багатьох тисяч
будівельників. Багатьох!..
У Російській імперії людські
душі не варті були навіть того,
щоб їх рахувати!.. Де могили
цих православних? Кому ми,
мешканці Санкт-Петербургу,
повинні вклонитися до землі
за їх страждання, за їх муки?..
Недавно до моїх рук
потрапила стаття Олени
Радакової «Українські козаки
на Ладозькім каналі» (Харків,
1892 р.), в якій приводяться
чисельні матеріали архівів.
Це дослідження неможливо
читати «без валідолу і брому»,
як і історію України уцілому.
На початку 1721 року за наказом царя з України для копання
Ладозького каналу вирушили
10000 козаків (не враховуючи
кухарів та обозних) на чолі з
чернігівськім полковником Павлом Полуботком. Це
були полки: Чернігівський,
Лубенський, Прилуцький,
Гадяцький, Миргородський та
Стародубський.
«Поки ми йшли через
міста українські, — пише
у тогочаснім документі
кременчуцький сотник

I коня свого стрiмкого, що не знає страху,
I сiдельця бойового, й шабельку – дамаху
О. Дорошенко

№ 5-6 (243-244) березень-квітень 2015 р.

13

КОЗАЦЬКІ МОГИЛИ
Іляшенко, — то нас скрізь
пускали на ночівлю, волам
і коням нашим давали сіна і
соломи… Але так було тільки
до Сівська, від Сівська вже
почалася велика нужда і для
нас і для нашої худоби. Нас
ніде не пускали на ночівлю…

Стародубський полки навіть
вимушені були найняти
на свій кошт бурлаків замість
померлих і хворих. Бачачи
порядність і старанність
козаків і старшин, полковник
Вітвер хотів дати їм додаткову ділянку каналу. І тоді

дорівнює 14 рокам, було вирито
14 спеціальних резервних водосховищ, з яких щорічно для
підтримки потрібного рівня
додавали воду в канал.
Перші судна пішли
по каналу в 1731 році. Але
тут виникла інша проблема —

Староладожський канал

ми були вимушені ночувати
в великі морози без притулку.
Коні і воли охляли без корму,
почали гинути. Від Калуги
стало нам трохи легше. До нас
було приставлено драгунів
від графа Кантакузена і вже
вони знаходили нам місце для
ночівлі. Так було до самого
Новгороду, а вже звідтіля незабаром прийшли ми і до каналу.
Скоро стали до роботи. Козаки,
раз — від далекої подорожі,
друге — від того, що не могли
чим живитися, потративши всі
гроші в дорозі, тепер почали
хорувати, одні померли, інші
позостали хворими…
При повороті, ідучи з
канальної роботи великоросійськими містами, щоб
як-небудь дістатися додому,
довелось продати за безцінь
одежу, рушниці, коней…»
У 1722 р. цар покликав
до роботи ще більше козаків. Та
8-го лютоно прийшов з Колегії
наказ, що на канал повинні
вирушити 10000 козаків,
а ще 10000 — до Царицина.
На цей раз на північ вирушили Полтавський,
Гадяцький, Стародубський та
Чернігівський полки на чолі
з полтавським полковником
Іваном Чорняком.
І другий похід до Ладоги
був таким же страшенно
важким для козаків, як і
перший. До роботи козаки
взялися щиро, хотіли
швидше закінчити свій пай
роботи, і не захопивши
осені, скоріше повернутись
додому. Працювали і за себе, і
за хворих, і за тих, що померли
в дорозі. А Чернігівський і

полковник Чорняк вимушений був звернутись до Сенату
з листом»
Прийміть, пани сенатори,
Козацькую роботу
Та відпустіть живими нас
До рідної землі,
Бо йти нам пішки з хворими
По клятому болоту…
Пустіть, поки нам
кажуть путь
Лелеки й журавлі.
Козаки, незважаючи
На хворість, голод, втому,
В роботі перегнали вже
Драгун і бурлаків.
Торік, хиба третина з них
Вернулася додому
Не дайте, щоб я знову їх
Отак занапастив…
Пустіть пани сенатори,
До рідної Вкраїни,
Не дайте нам загинути
В холоднім сім краю,
Дозвольте нам дістатися
Самим до домовини
З хрестом і панихідою,
Я вас прошу, молю!
Від невеселих роздумав
мене знову відірвав голос
екскурсовода: «Коли Петро І
приїхав перевірити як йдуть
канальні роботи, то його
вразив ліс березових хрестів
по обидва боки каналу. І він
наказав постинати ті хрести,
щоб не лякали місцеве населення і нових робітників,
що приходять до канальних
робіт…
Величезна гідротехнічна
споруда вимагала не тільки
прорити русла самого каналу,
але і створення цілої системи
шлюзів, дамб, водосховищ.
Оскільки цикл зміни рівня
води в Ладозькому озері

пожежі на баржах і кораблях.
Варто було загорітися
і затонути одному судну і
рух на каналі припинявся
на значний час. Тому через

вздовж каналу дійшов
до Волхова, уважно
розгледів уцілілі шлюзи…
Біля самого каналу стоїть
кілька старовинних казарм
з червоної цегли, на одній
з них – меморіальна дошка
присвячена перебуванню
в ціх місцях О. Суворова.
Я вийшов берегом далеко
за місто, де канал крутою
лукою вирвавшись з лещат
міських вулиць, стрілою
прямує до Неви, зливаючись десь далеко-далеко із
низьким осіннім небом…
На душі сумно і моторошно:
більше 6000 козаків — цвіт
української нації, її генофонд лежить десь тут на цих
берегах. Чи дізнаємося ми
колись, як тут треба ходити,
щоб не наступити на них?..
Я ще раз подивився вздовж
каналу і завмер під враженням
несподіванної асоціації: поруч
з каналом прямував у небо
безкінечний ряд велетенських
хрестів!.. Все-таки Господь
Бог заставив людей поставити
хрести кожному з тут похованих християн, хоч і не кожній
людині дано їх бачити…
Вечоріло. Над містом линув
голос дзвонів — запрошення
до вечірньої молитви.І я пішов
на той голос, голос, що линув
до мене наче з глибини
століть…
С т а р о в и н н и м
Миколаївським проспектом
прямував я до церкви Різдва
Богородиці, що виднілася

В Ладогу впадає…
Цар зігнав в лиху годину
У чужу країну
Рить канали до загину
Хлопців з України.
Рилм вдень, вночі, в неділю,
В свята, під кями…
Чом ви дзвони не дзвонили
Про гріхи в тій ямі?
Чом на сполох ви не били,
Чому ви мовчали,
Як нівечили могили
І хрести стинали?
Помовчали віщі дзвони…
Прогуділи стиха:
«Ми не Свято-Климентові,
Тих спіткало лихо…
Довелось тим дзвонам сивим
В муках помирати Їх за гріх перетопили
На страшні гармати…»

ЕПІЛОГ
Канали, канали, канали —
цареві все мало води…
Полки, що поразки не знали,
привів Полуботок сюди.
Копали, копали, копали
болото з весни до зими…
Немов собі шлях торували
до вічних снігів Колими.
Канали, канали, канали…
Від Волхова, аж до Неви…
Тут тисячі хлопців конали —
твої Україно, сини.
Китайками їх покривали,
щоб виділись тихії сни,
А матери й жони ридали,
дізнавшись лише в осени.
Хрести з їх могил постинали,
не зналиб ті, хто пливли,
Чиїми руками проклали
з Європи в Монголи шляхи,

Чернігівський Шлюз

кожні 24 кілометри були
п о б у д о в а н і « к а р ау л к и » ,
звідки вартові стежили
за тим, щоб на суднах не було
вогню. Заборонялося запалювати навіть ліхтарі.
Тут, в Новій Ладозі, проход и л и с л у ж б у І . Га н і б а л ,
О. Суворов…
…З музею я вийшов
у пригніченому настрої.
П р о й ш о в п о м і с т к у, і

в кінці проспекту. Раптом
справа, десь на пів-дорозі
до неї, несподівано, як
привід, з’явилася старої
обшарпаної, Богом і людьми
забутої, церкви. Так, це була
вона — стара Климентовська
церква — німий свідок козацького лиха…
Тяжко, сумно і трагічно
Дзвін святий лунає
Там де Волхов віковічний

Чиїми кістками услали
болото, щоб тут навіки.
Росія вікно прорубала
в Європу… А що ж козаки?
Нема ні хреста, ні каплиці —
ознак православних святих,
Лиш назва долини «Криниці»
зосталась, як згадка про них.
Олександр ДОРОШЕНКО
Листопад 1998 р.

Вишиванку вишивала навесні твою,
В нитку мрію укладала і любов свою.
Є. Лещук
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ВИШИВАЄМО ДЛЯ ДІТЕЙ

Коли я бачу малят у вишиваному
сучасному одязі, мене дивує одноманітність узорів. Уявляється ж мені
вбрання з різноманітною вишивкою,
що репрезентувала б різні регіони
нашої Батьківщини. Дітям змалку
треба дати нагоду бачити різнорідність
української вишивки, тоді вони будуть
її любити, шанувати в майбутньому
житті. Мабуть, кожна мати хотіла б
вишити одяг своїй дитині, однак часто
не знає, як взятися за цю справу. Ось
кілька порад:
1. Купити тканину, на якій можна
вишивати без канви. Намочити її
у воді, висушити і випрасувати, щоб
опісля не збіглася.
2. Вибрати просту форму для крою.
3. Вибрати візерунок, який хочемо
вишивати. Стібки і кольори визначать його регіональну приналежність
і назву. 8
4. На малому клаптику полотна
вишити фрагмент візерунка для проби,
це дасть уявлення про розмір і ефектність вишивки.
5. Не потрібно вишивати багато —
кілька вузьких смужок чи декоративних
швів. Але вони чудово відтіняють
дитяче личко та й привертають до себе
увагу нашого оточення.
6. Майже всі узори починають від
головного мотиву по середині (грудей,
рукава, пояса), а далі вже розшивають його на боки. Це надає вишивці
рівноваги.

Підбородок 1

7. Можна вишити прикраси окремо,
а потім нашити їх на одяг.
Дитячий костюм на Україні складався з найнеобхідніших речей:
сорочки з поясом чи мотузкою,
шапочки і будь-якої теплої одежини.
Статевих відмінностей не існувало
приблизно до 3–6 років. Хлопчика
цього віку можна було впізнати
тільки за стрижкою — «з чубчи-

ком». Дівчаток голили «кругло»
і проколювали вуха для сережок.
Дітям не шили нового вбрання, вони
доношували одяг старших сестер або
братів, батьків. Це зумовлювалося
не тільки необхідністю швидкої
зміни його під час росту, а й тим, що
одяг у ранньому віці має бути м’яким
і не подразнювати шкіру дитини.
Пелюшки для немовлят також робили
із ношених сорочок. Вони були
одним з традиційних подарунків, що
приносили під час відвідин породіллі. Окрім того, використання
ношеного одягу мало ще й символічне значення. Новонародженого
хлопчика приймали або загортали
невдовзі після його появи в батьківську сорочку, а дівчинку — в материну
сорочку чи запаску і примовляли:
«Хай росте дитина, як її батьки».
Можливо, новий одяг, чи одяг з нової
тканини вважався «небезпечним»
для немовляти. У XIX ст. в українців
існував звичай пропускати гострий
залізний предмет (ніж, голку) через
отвір горловини до подолу нової
сорочки перед першим її одяганням.
9 Першу сорочку одягали на дитину
ще в грудному віці, бо вважалось, що
їй притаманні деякі захисні функції.
Сприймаючись як «образ» людини,
сорочка пов’язувалась з її здоров’ям,
життям, а також з «душею». Щоб
не приставали вроки, дитині одягали
сорочку пазушкою назад.

Підбородок 2

Захисну функцію виконувала і
вишивка в дитячих сорочках. Давня її
оберегова роль, орнаменту взагалі —
широко відома. Але «біла сорочка»
була естетичним еталоном. «Тоді
в домі Великдень, як сорочка біла» —
казали на Україні. Чисту сорочку
на дитину одягали в суботу («бо
буде лучче рости»), а в понеділок це
робити вважалось за гріх. Нову сорочку

справляли до великих празників —
Різдва, Великодня, храмового свята.
Одяганням нової сорочки супроводжувався також обряд першої стрижки
дитини -пострижини».

Для нього використано мотив
із Поділля, що складається з двох
пташок, розміщених на гілках
рослини, яка виростає з вази. Так
зображали в давнину «родинне

Сорочка 1

дерево». Цей мотив кругом обвести
вузьким узорчиком, закінчити його
ззаду біля шиї. Отвір на шию обвести
чорним рядком, вузьким узорчиком.
Узор слід вишивати хрестиком у 2-ох
кольорах — темно-синьому () й апельсиновому (х). Тканина — біла панама.
Для нього використано мотив з
Буковини, яким прикрашають жіночу
сорочку або рушник. Це дві пташки,
повернуті дзьобами до рослини, що
уособлює «дерево життя». У пташок
бундючно підняті хвости. Середній
мотив обвести повздовжнім мотивом,
замкнути його ззаду на шиї вузьким узорчиком. Узор слід вишивати
хрестиком і стебловим швом у 5-й
кольорах — чорному (), червоному (х),
зеленому (о), жовтому (.) й синьому (#).
Тканина — біла панама. Підбородок
обвести кругом вузеньким рубцем,
закріпленим мережкою «прутик».

Обов’язковим в костюмі був пояс.
Немовлятко поясом перев’язували
на 40-й день, причому його знімали з
того, хто першим відвідав в цей день
оселю. Підперізування вважалось
обов’язковим, вийти «між люди» без
пояса було неможливим. Оздоблювали
пояси орнаментами, в які
включались
магічні знакиобереги. В XIX ст.
у візерунок іноді
писували ім’я
майстра, фразупобажання та ін.
У традиційному
вбранні велику
роль відігравав
і головний убір.
«Колись ніхто
простоволосим
не ходив — ні
чоловік, ні жінка,
ні діти малі — лише
відьми», — розповідають старі
селянки. Дитячі
шапочки, як
правило, не мали
статевих відмінностей, в них
ходили до 10 років.
З кінця XIX
с т. у д и т я ч о м у
вбранні починають відбиватись
ознаки заможності батьків та риси
дорослого одягу.
Тому, не відступаючи
від
традицій останнього століття,
пропонуємо
вам сучасні моделі зі старовинною
вишивкою.

На одній з виставок українських
вишивок у Філадельфії була виставлена незвичайна сорочечка для
немовлятка. У цей святковий одяг
немовлятко вбирають тільки раз —
на хрестини. Шиють сорочечку
з білого м’якого шовку. Довгий
її станок угорі закінчують кокеткою. Спереду роблять глибоку
складку, щоб дістала відповідну
ширину. Застібується сорочечка ззаду
на ґудзики. Рукавчики вшивні, знизу
призборені. Сорочечку прикрашають полтавським гаптом у голубому
кольорі. Узор походить з рушника.
Два більші мотиви слід розмістити на кокетці і на подолі, меншу
квіточку — посередині кокетки. Край
полів і передньої складки обвести
вузькою смужкою викінчення.
Автор — пані Мирослава Стахів з
Мідсексу.

ПІДБОРОДКИ ДЛЯ НЕМОВЛЯТОК

(Продовження в наступному номері)

Наша дитинка потребує безліч
підбородків. Чому не прикрасити їх
вишивкою? Адже є цікаві старовинні
українські мотиви, що мають, як
стверджують вчені, позитивний вплив
на фізичний стан людини.

СОРОЧЕЧКА ДЛЯ НЕМОВЛЯТИ
НА ХРЕСТИНИ

Підготувала
Людмила ОГНЕВА,
член Національної спілки народних
майстрів України, член національної
спілки журналістів України

А що козакові треба?
Степу, хліба і неба
Народне прислів’я
Творчість наших читачів

Мовчить пожовкла
фотокартка
(всім, хто не повернувся з війни, присвячується)

Горить в старій хатині свічка,
А біля неї ненька у сльозах,
На голові у неї чорна стрічка
І сина фотографія в руках.

«Чому покинув? - бідкається мати Чому не можу бачити тебе?
Чому не можу «Сину мій» сказати?
Чому війна дітей моїх бере?»
Мовчить пожовкла фотокартка,
І жінка вже, вмираючи, мовчить.
Сумна, порожня і холодна хата
Серед села самотняя стоїть.
Крізь плач, і стогін, і ридання,
Крізь болісні й німі страждання
Пройшов народ і згадує війну,
Здобувши неміч, біль та сивину.
А.В. ДУМАНСЬКА
заступник директора з виховної роботи
Херсонського НВК «ЗОШ ІІ ступеня
– ліцей журналістики, економіки та
правознавства»
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Я горджусь тим, що я - українець!
Я горджусь тим, що я - українець!
І корінням козацьким горджусь.
В сьогодення прийшов з того часу,
Ще коли була Київська Русь.
Вже тоді я був воїном княжим,
Поспішав з раттю в дикі степи,
Щоб прикрити щитом рідну землю,
На яку тьмою йшли вороги.
З Володимиром йшов у походи,
Навкруг міст з ним вали укріпляв.
А коли Русь слов’янську хрестили,
У Дніпрі срібний хрест цілував.
В мене міць появилась небесна
І на герць бойовий повела
Проти турків, татар, московитів, Вона силу козацьку дала.
Вежі зводив на Хортиці в Байди,
З Наливайком вино в шинку пив.
І на чайках разом з козаками
Я галери турецькі топив.
То був час і важкий, і суворий.
Знищить землю хотіли мою.
Бо ділили її, непокірну,
Мов пиріг, наче власність свою.
Мене кликала Січ Запорозька…
Я коня, шаблю, люльку дістав.
З Сагайдачним на Чорному морі
І під Хотином насмерть стояв.
Гей, гей, гей! Моя рідная нене,
Україно стражденна моя!
Скільки крові і сліз увібрала
Вишиванка квітуча твоя!
Ти нам Гетьманів славних родила,
Отаманів, опришків дала…
Та, нарешті, почутая Богом,
Ти Богдана на Січ привела.
Закипіла в нас кров знов козацька,
Мов розлючена хвиля Дніпра.
І піднялися ми – українці,
Проти панського гніту і зла.
Я під Жовтими Водами бився,
І з-під Корсуня гнав москалів.
З Богуном під самим Берестечком
Козаків із облоги відвів.

Полягло їх в тій битві багато…
В цьому спільник татарський поміг.
Потім, згодом, помстилися ляхам, Їх розбили на річці Батіг.
Я рахую ті битви сьогодні
Та скажу, що вся рідна земля
Кров’ю нашою щедро полита
І кістками рясніють поля…
Нас на палі живими саджали,
Таврували залізом, сікли,
Як Мазепу в церквах проклинали…
Та скорить у віках не могли.
Я пройшов надлюдські ті тортури,
Смерть свою теж не раз пережив,
У війні світовій, отій, другій,
Був в УПА – Україні служив.
Ждав часу, коли дзвони проснуться,
Щоб, нарешті, діждалися ми,
Коли вільною стане країна,
А ми – гідними в неї людьми!
І настала та мить історична –
У нас є вже держава своя!
Я до цього ішов крізь століття,
Аби справдилась мрія моя.
Та не так, як хотів я, це сталось,
Бо украли в нас мрію віків
Підлі зрадники, українофоби,
На них впав справедливий наш гнів.
Пішли в наступ російські бандити,
Щоб жаданої волі не дать.
Та повстав наш Майдан героїчний
Свою Гідність і Честь захищать.
І лютують московські рашисти,
Як розбійники сунуть на нас,
Аби знищити дух той козацький…
Та не вдасться їм це, не той час.
Я горджусь тим, що я – українець!
І народом я мужнім горджусь,
Бо ми гідні землі й свого роду,
Де була колись Київська Русь!
Микола ПРУС, полковник УРК,
Тростянецький район,
Вінницька область
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« Я , М и к о л а Те м н е н к о
народився 22 травня — день
весняного Миколая. Звідки
ношу це ім’я на честь святого
Миколая. Такий звичай з
давніх- давен на Україні.
Народився 1948 року біля
Донецька у місті Ясинувата
(колишній зимівник
запорізьких козаків). Дідипрадіди теж із запорізьких
козаків. У пам’яті залишились
розповіді бабусі Темненчихи
про життя предків, серед яких
були військові і хлібороби.
Далі життя йшло як
у більшості на Донбасі —
школа, до речі російська, бо
на той час у Ясинуватій була
одна українська і дві російські
школи. Невдовзі і українська
стала російською. «Старший
брат» вже міцно стискав горло
українській нації.
Після школи два роки
працював на заводі,
п о т і м с л у ж б а у в і й с ь к у.
Демобілізувався 1969 року,
вступив до Харківського
художнього училища.
По закінченні працював
художником у Донецькому
художньо-виробничому
комбінаті художнього фонду
України.
1975 року вступив
до Львівського інституту
декоративно-прикладного
мистецтва, який закінчив
1980 року.
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Як художник він формувався
у стінах Львівського інституту
і вважав себе представником
саме львівської живописної
школи, до якої належали
його улюблені майстри і
найяскравіші, на його погляд,
представники: Зиновій Флінта,

Саме у Львові, вже в досить
зрілому віці Микола охрестився і до кінця життя
служив Господу, спочатку
в Ук р а ї н с ь к і й г р е к о католицькій церкві, а потім
в Українській православній
церкві Київського патріархату.

«Хмари ночі».1980. Картон, темпера.

Любомир Медвідь, Олександр
Крип’якевич. «Мені завжди
таланило на вчителів.
У Харківському художньому
училищі — Анатолій Безпалий та
Валерій Пальцев, у Львові — Ігор
Бондар і Карл Звіринський і,
звичайно ж, найпопулярніший,
мабуть, серед студентів 80-х
Володимир Овсійчук, на лекції
якого йшли як на свято», —
згадував Темненко.

Він вважав, що поділ
українських церков є тимчасовим явищем і мріяв про
єдину Українську християнську церкву.
« В інституті, на кафедрі
марксизму-ленінізму, інакше
як анархістом мене не називали. Чому, не знаю й досі. Себе
я анархістом ніколи не вважав і
не вважаю. Належу я до партії
Христа. Переконання мої

щирі, віра глибока. Найбільше
переконання моє — за все
скоєне в цьому житті людина
понесе відповідь у день
Суду», — вважав пан Микола.
Кінець 80-х років ХХ ст. —
епоха застою «прекрасного
сьогодення». Це була ера
тотальної брехні, в якій
все плавало і розкладалося. У заідеологізованому,
провінційному партійному
середовищі філософські,
релігійні сюжети не сприймалися як художні.
Виставкоми, художні ради
відбирали на виставки
лише «правильні», ідейно
виважені твори. Тому для себе
Микола Темненко працював
в живописі, а заробляв декоративними творами. «Чуючи
про «прекрасне сьогодення», ловив себе на думці,
що ненавиджу світ у якому
живу», — згадував художник.
Але все починає
змінюватися з початком перебудови. Це була дорога вперед,
тотальне очищення і нова
надія на краще. Творчість
художника, його твори є
відображенням особливостей авторського шляху і його
становлення в різні періоди
буремної новітньої історії
України.
(Початок.
Закінчення на стор. 16)
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Малювати картини руками не можна,
Лише серцем, що б’є у душі
Г. Фесюк
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В картинах раннього періоду
художник показує через
алегорію зіткнення різних
ідеологій. «Хмари ночі» (1980.
Картон, темпера). Рицарі —
представники християнського
вчення, взірець християнської

намагається осмислити нашу
національну трагічну історію,
сталінський геноцид та
з’ясувати його причини.
Твір «Зоряний вершник,
помилуй нас» (1989. Полотно,
темпера.) Микола Темненко

«Автопортрет з дружиною» .Фрагмент

моралі на той час з одного боку
і татари — вже на заході своєї
величі — розбещені перемогами, здобиччю. Цілковита
впевненість у перемозі одних
й віра та уповання на Бога,
на його допомогу інших.
Панно «Україна» (1989.
Картон, темпера). Написане
під враженням оповідок тітки
Марії про діда Ігоренька.
В цьому творі художник

вважав дуже вдалою роботою.
Образ Петра КонашевичаСагайдачного (внизу праворуч)
для художника — це наша
українська слава. Саме в його
уста автор вкладає молитву про
помилування багатостраждального українського народу.
Багатофігурна композиція
« Та є м н и ц і б у т т я » ( 1 9 8 8 .
Картон, олія) — сцена з
Апокаліпсису крізь призму

України, історії страждань
та величі її народу. В ній
роздуми художника про
початок і кінець, Альфу та
Омегу складових життя. Якщо
немає гармонії в розумінні
народження-смерть, то немає
і повноцінного життя, вважав
майстер.
Для кожного художника
завжди є важливою участь
в обласних та республіканських
виставках. Але роботи Миколи
Темненка з «ідеологічних
міркувань» часто відхиляли,
або зовсім не виставляли.
Ситуація змінилася лише
на початку 1990-х. Перебудова,
а потім незалежна Україна —
початок нового етапу творчості
художника.
Найзначимішою для
майстра стала виставка його
робіт на з’їзді Народного
Р у х у Ук р а ї н и . « Тр и д н і
я бачив обличчя доброзичливі
та щирі, три дні відчував
моральну підтримку своїх
однодумців», — писав
Темненко. Добрі слова в книзі
відгуків гріли душу, примушували працювати, незважаючи
на погрози «благодійників» і
на «економічну блокаду».
Перша персональна виставка
Миколи Темненка відбулася
1992 року в Донецькому
обласному художньому музеї.
Колишній директор музею

«Зоряний вершник, помилуй нас». 1989. Полотно, темпера.

розписи на склі, ескізи
гобеленів, ікони. На відкритті
зібралася вся українська
громада Донецька — художн и к и , п о е т и , н ау к о в ц і ,
мистецтвознавці.

Він помер у 2007 році. Життя
мистця обірвалося на високій
ноті служіння своєму народу та
Господу. Козацька душа палкого
патріота й самобутнього художника відійшла у Вічність на злеті

Панно «Україна». 1989. Картон, темпера.

«Таємниці буття». 1988. Картон, олія.
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Віктор Шитіков мав певні
ризики, але виявив неабияку
сміливість виставляти «під
носом» обладміністрації
мистецтво молодого
українського художника,
який ходить у вишиванці із
закрученим за вухо козацьким
оселедцем.
На цій виставці було
представлено близько
80 робіт — живопис, графіка,

Для музейної колекції
художник подарував картину
«Хмари ночі». Згодом музей
придбав у автора диптих
«Жеріб-жеребчик» та
«Автопортрет з дружиною».
Деякі картини з виставки
зберігаються у приватних
збірках, але, на жаль, багато
творів було втрачено під
час пожежі в майстерні
художника.
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його творчості, але він залишив
нам свій спадок — картини
й незламну віру в майбутню
щасливу долю України, яку
він любив всім своїм чуттєвим
єством.
Валентина КОЗЛОВСЬКА,
музеєзнавець,
спеціально для газети
«Україна козацька»
м. Донецьк
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