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Хай родиться в полі
Жито й пшениця,
Хай хліб-сіль будуть
У вашій світлиці.
Щоб ви в своїм домі
Всі були здорові,
І щоби було у вас
Усього доволі!
Хай сипляться гроші
Вам дощем із неба
Й Господь посилає
Усе, що вам треба!
Хай щастя стукає у двері,
Хай заходять до оселі
Радість, злагода та спокій
І любов на довгі роки!
ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!!!

ДОНЕЦЬК: ТАК ПОЧИНАЛАСЯ БОРОТЬБА

ЗА CОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ

На фото: Під час мітингу в центрі Донецька було розгорнуто найбільший Державний Прапор України, який могли бачити Донеччани за увесь час самостійності нашої Держави.
На верхньому фото: Козаки та берегині Українського Реєстрового Козацтва у перших рядах боротьби за цілісність і незалежність України: духовний наставник Українського
Реєстрового Козацтва, отець Василь Пантелюк, козаки УРК Приазовського регіону на чолі з отаманом Володимиром Книшенком; отаман Чорнобильської дивізії
Українського Реєстрового Козацтва «Україна» Василь Лабунін із козаками, очільник Українського Реєстрового Козацтва Анатолій Шевченко

Патріотично налаштовані люди, представники українських політичних партій
та громадських організацій Донецької
області, зокрема козаки Українського
Реєстрового Козацтва, у березні місяці
2014 року першими вийшли на мітинг
на головній площі Донецька, де було
відкрито заявлено про те, що більшість
людей Донеччини не підтримує наміри
деструктивних антиукраїнських сил
щодо створення так званої «Донецької
народної республіки».
Для того, щоб зламати наш
козацький патріотичний дух, налякати
українських патріотів й, зрештою,
зірвати антисепаратистський мітинг,
до Донецька було завезено сотні
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провокаторів, які, за підтримки
антиукраїнськи налаштованих
громадян, обстрілювали мітингарів з
вогнепальної зброї гумовими кулями
та за допомогою механічних пристроїв
закидали мирних беззбройних
донеччан картоплею, курячими
яйцями, камінцями.
Донецька міліція, що перебувала
на лінії розмежування двох мітингів,
нічого не зробила аби припинити
провокації. Але, незважаючи на
це, ми вистояли й показали усьому
світові, що далеко не усі люди
Донецька та Донецької області мають
сепаратистські настрої та виношують
прагнення приєднатися до Росії.

Надалі проти нас почали діяти
сили, які у сотні разів перевищували
можливості Українського Реєстрового
Козацтва, як громадської організації.
Але наші дії та дії наших спільників
дозволили виграти час, що, у свою
чергу, допомогло нашим військам
належно підготуватися для оборони
краю. Плани деструктивних сил щодо
захоплення усієї території Донецької та
Луганської областей були зірвані.
Ми схиляємо голови перед пам’яттю
першого загиблого під час цього
мітингу молодого українського патріота
Чернявського Дмитра Олександровича,
також розуміємо душевний і фізичний
біль усіх поранених на початку бойових

дій на Донбасі. Ми схиляємо голови у
пам’ять загиблих Героїв у подальшій
боротьбі за Україну на Майданах в
Києві, Донецьку, інших містах та в
зоні АТО. Ми вдячні всім військовим
і цивільним, які отримали поранення,
але ціною власного здоров’я захистили
Незалежність України, всім тим, хто
захищав і захищає нашу Державу
сьогодні.
Слава Україні!
Слава Українському Реєстровому
Козацтву!
Прес-служба Українського
Реєстрового Козацтва
м. Київ

Війна, якою б жахливою вона не була,
це й шанс подолати нашу відчуженість один від одного
Блаженнійший Любомир Гузар

№ 3-4 (285-286) грудень 2017 р.

2
Гордість УРК

ІГОР КОЗЛОВСЬКИЙ:

«ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, НАРОДЕ УКРАЇНИ!»
Ігор Козловський – генерал-полковник Українського Реєстрового Козацтва, вчений та
громадський діяч, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних
стосунків, керівник Донецького обласного відділення Української асоціації релігієзнавців,
викладач кафедри філософії Донецького національного технічного університету,
всесвітньовідомий вчений-релігієзнавець, кандидат історичних наук, професор Державного
університету інформатики і штучного інтелекту.
Наприкінці 1980-х років підтримав ідею руху за відродження козацтва та козацьких ідей.
У 1991 році взяв участь у заснуванні і діяльності однієї з перших козацьких організацій в
Україні – Кальміуської паланки Українського козацтва Донецької області, в якій з 1991 до
1997 року беззмінно обіймав посаду паланкового судді та періодами – наказного отамана
Кальміуської паланки. Був обраний в Раду старійшин як спадкоємець козацьких традицій і
довічний старійшина.
I. Козловський походить зі старовинного козацького роду, історія якого сягає XVI—XVII століть.
Його пращури брали активну участь у вирішенні історичної долі України.
У 1997–2001 роках обирався на посаду заступника Головного отамана Кальміуської паланки
Українського козацтва.
У 2002 році Ігор Козловський призначений на посаду заступника Гетьмана Українського
Реєстрового Козацтва з питань зв’язків з релігійними організаціями України й зарубіжжя.
У 2016 році, під час знаходження у в’язниці т.з. ДНР, заступнику Гетьмана УРК Ігорю
Козловському присвоєно найвище військове козацьке звання «Генерал Козацтва».

Ігор Козловський з Патріархом УГКЦ, Блаженнійшим
Святославом Шевчуком

27 грудня 2017 року ввійде в історію як день, що приніс визволення із полону
та в’язниць ОРДЛО українських військових і цивільних осіб, які були бранцями сепаратистів. Довогоочікуваний обмін, якого чекали майже 15 місяців,
нарешті відбувся. Українські патріоти повернулися живими додому, їхні
родичі зітхнули з полегшенням, відчуваючи себе в той день найщасливішими
людьми у світі.
Процес обміну ув’язнених між бойовиками Донбасу та українською стороною тривав понад 2,5 години. Українська сторона передала бойовикам
233 особи, а забрала 73 людини, які довгий час перебували у в’язницях на
окупованій частині Донбасу. Вони повернулися додому!
Багато мільйонів українців прилинули до екранів телевізорів і моніторів, і з
сердечним трепетом спостерігали за перипетіями обміну, а потім, до півночі,
зі сльозами на очах спостерігали зустріч героїв зі своїми співвітчизниками та
рідними на летовищах Харкова та Борисполя.

Під час виступу на Харківському летовищі з Патріархом Київським
і всієї Руси-України Філаретом (праворуч)

Президент України Петро Порошенко, звільнений з полону російських гібридних сил
релігієзнавець Ігор Козловський та перший віце-спікер Верховної Ради, представник
України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, 27
грудня 2017 року

Серед тих, хто мав щастя повернутися і зустрітися зі своєю родиною
український реєстровий козак, відомий вчений-релігієзнавець Ігор
Козловський.
На летовищі в Харкові, під час урочистої зустрічі колишніх бранців ОРДЛО
з українськими військовими та журналістами, Ігор Козловський звернувся
до українців:
«Брати і сестри. Шановний загал. Народе України!
Ми повернулися. Ми повернулися і я відчуваю в своєму серці щастя і те, що
поет назвав чуття єдиної родини. Ми дійсно єдина родина. Нас об’єднує не
тільки ця земля, це повітря, нас об’єднує не тільки наша спільна праця, нас
об’єднує наше спільне бажання, щоб кожен із нас був вільним, щоб кожен
із нас був членом єдиної родини. І моє серце зараз співає пісню. Воно співає
пісню любові, пісню любові до народу України.
Ми пройшли через страждання, через катування, через біль, через хвороби і,
головне, через морально-психологічний тиск. Але ми постійно відчували любов
нашого народу, любов людей, які моляться за нас, які билися за нас. І головне, що
ми зараз відчуваємо цю любов. І я люблю тебе, народе України. Слава Україні!».
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Фото з мережі Internet

В Україні і по світу неодноразово проходили акції #FreeKozlovsky із вимогою
звільнити Ігоря Козловського з полону бойовиків. Правозахисна організація Amnesty
International визнала Ігоря Козловського «в’язнем сумління»

Не забуваймо про меч, учімося
міцніше тримати його в руках
Б. Хмельницький
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В осередках УРК

Візит Гетьмана

МУДРІСТЬ
І
МОЛОДІСТЬ
–
Козацький рух – це рух в майбутнє
НА СЛУЖБІ КРАЇНИ!
Козацький громадський рух в Україні з кожним роком набуває все більшої популярності. Це,
в першу чергу, обумовлено тим, що український народ відчуває нагальну потребу у визначенні
національної ідеї, провідником якої з давніх часів вважається козацтво.
У 15- річній історії сучасного Українського Реєстрового Козацтва представники Приазовського
регіону займають особливе, вагоме місце. Крім того, що приазовські козаки стояли біля витоків
створення сучасного УРК (Генерал Козацтва Муравйов Володимир Єгорович), організація УРК
Приазовського регіону – одна з найчисленніших і найдієздатніших серед козацьких організацій
в Україні. Цією публікацією ми починаємо знайомство з нашою організацією, її історією,
напрямками нашої діяльності, нашими справами і успіхами.

Ось уже 16-й рік поспіль
Українським Реєстровим
Козацтвом успішно керує
Ге т ь м а н У Р К А н а т о л і й
Іванович Шевченко, директор
Інституту проблем штучного
інтелекту, член-кореспондент

що якщо будь-яка система
замикається в собі, то неминучий крах цієї системи.
Тому і Українське Реєстрове
Козацтво не може жити окремо
від того, що відбувається в
країні. А в Україні зараз іде

Гетьман УРК Анатолій Шевченко (у другому ряду крайній праворуч),
Представник Гетьмана УРК в Японії Йосіхіко Окабе (ліворуч Гетьмана)
з козаками і берегинями УРК Приазовського регіону

Зараз неможливо в повній
мірі здійснити історичне
призначення українського
козацтва – захист рідної
землі і збройну боротьбу
з ворогами на полі бою у
складі козацьких частин і
підрозділів. Сьогодні війну
з агресором ведуть Збройні
Сили України та інші силові
структури. Наші козаки
брали, беруть і братимуть
участь у цьому індивідуально.
Свою роль ми бачимо в
підготовці молоді до служби
Батьківщині, до її захисту,
підтримці в належному стані
найближчого резерву для
Збройних Сил у козацьких
частинах і підрозділах, у
вихованні молодих українців
справжніми патріотами
нашої рідної землі ...
У цьому ми, українські
реєстрові козаки, і вбачаємо
своє першочергове завдання,
як громадської організації.

НАН України, Заслужений
діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук, доктор богослов’я, професор.
Виходячи зі свого досвіду і
знань, він вчить нас, козаків,

війна. Війна з агресором, який
захопив українську землю.
Війна з корупцією, яка роз’їдає
країну. Війна з олігархами,
які дорвалися до державної
годівниці.

Володимир КНИШЕНКО,
Головний отаман УРК
у Приазовському
регіоні України,
Генерал Козацтва
м. Маріуполь

Ц ь о г о р і ч в с я Ук р а ї н а
відзначала 203-ю річницю
з Дня народження великого
українського поета і художника
Тараса Григоровича Шевченка.
У Маріуполі, за участі
численної делегації Українського
Реєстрового Козацтва, пройшов мітинг з покладанням
квітів до памятника Великому
Кобзареві.
За традицією жителі
Маріуполя, перші керівники
міста, представники поліції

і реєстрового козацтва
зібралися біля пам’ятника
поетові, щоб віддати данину
поваги Кобзарю – символу
патріотизму, вільної і єдиної
України.
Мітинг відкрився виконанням Державного Гімну
України. А потім під акомпанемент міського духового
оркестру лунали пісні про
л ю б о в д о Ук р а ї н и , д і т и
декламували вірші великого
Тараса. На завершення свята

маріупольці поклали квіти
до підніжжя пам’ятника
Великому Кобзареві.
« Та р а с Ш е в ч е н к о – ц е
голос українського народу.
Як два століття назад, так і
сьогодні його слова – вічні.
Маріуполь шанує і пам’ятає
свого Кобзаря. Його творчість
висловлює спільне бажання
українського народу до миру,
щоб наша благодатна земля
процівітала, а працьовиті
люди мали гідне життя», –
зазначив заступник міського
голови – керуючий справами
виконкому Маріупольської
міської ради Ярослав
Хотнянський. «Україна і
Шевченко – два нерозривні
поняття для кожного з нас.
Вся його творчість пронизана любов’ю до України,
яку ми повинні захищати
та оберігати», – наголосив
заступник міського голови
Маріуполя з питань діяльності
виконавчих органів міської
ради Михайло Когут.

ПАМ’ЯТЬ ПРО ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ

Козаки і берегині Приазов’я під час вшанування пам’яті великого
Кобзаря біля його пам’ятника в Маріуполі

Катерина БЕРЕЖНА,
власний кореспондент «УК»,
майор УРК
м. Маріуполь
Фото автора

Голова ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», професор Анатолій
Шевченко та керівництво УРК Приазовського козацького регіону
зустрілися з учасниками бойових дій, які мешкають у зоні АТО,
безпосередньо на лінії розмежування: селище Сартана – селище
Талаковка, що поблизу Маріуполя. Ще 5-6 років тому на подібних
зустрічах були присутні понад 50 учасників бойових дій, але зараз
живими залишились тільки шестеро ветеранів. Однак усі вони прийшли на зустріч із козаками і берегинями Українського Реєстрового
Козацтва.

Зустріч Гетьмана УРК Анатолія Шевченка в дитячому садку «Діоскурія»,
де виховання ґрунтується на принципах козацької педагогіки

Під час візиту Гетьмана до
Приазов’я започатковано
першу в Україні «Козацьку
республіку», до складу якої
входять дитячий садок, середня
школа, ліцей, коледж, інститут
та університет.
«Виховання духовності
та патріотизму людини
починається з дитячого садка
та продовжується все життя.
Тільки через любов можливо
показати людині будь-якого
віку шлях до духовності і
навчити дітей любити інших
людей і все живе. Бо любов

моральної. Тому берегині
і к о з а к и Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва будуть
робити усе можливе, щоб у
людей, які постійно перебувають у стресових ситуаціях,
не згасла любов і патріотичні
почуття до своєї Батьківщини,
неньки України», – сказав керманич Українського
Реєстрового Козацтва
Анатолій Шевченко.
Під час робочої поїздки
до Маріуполя Гетьман УРК
Анатолій Іванович Шевченко
зустрівся з керівництвом ради

Козацька старшина реєстровів Приазов’я, берегині та козачата
дитячого козацького куреня УРК «Діоскурія» під час візиту Гетьмана
Анатолія Шевченка в прифронтове селище Сартана

– це не тільки почуття, це,
в о с н о в н о м у, к о н к р е т н і
дії. Як відомо, зараз земна
цивілізація прямує до своєї
загибелі, тому що її технократичний розвиток,
зокрема, створення зброї,
значно випереджає її духовне
зростання. І це особливо
гостро відчувають люди, які
мешкають, навчаються і працюють у зоні бойових дій.
Ці люди потребують турботи і підтримки, особливо

ветеранів Маріупольського
металургійного комбінату ім.
Ілліча та разом зі старшиною
Приазовського регіону УРК
вшанував пам’ять загиблих
воїнів, поклавши квіти на
братську могилу.
Сергій НЕХАЄВСЬКИЙ,
начальник Головного штабу
УРК у Приазовському
регіоні України,
Генерал Козацтва
м. Маріуполь
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З ЛЮБОВ’Ю І ПОВАГОЮ! МІСТО КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ
Найкраще - дітям

Турбота про дітей. Усе найкраще
– дітям. Діти – наше майбутнє.
Це не гасла або просто гучні слова.
Це – слова-дії, які лежать в основі
взаємин школи-інтернату №2
Донецької облдержадміністрації,
благодійного фонду
«Великодушність» та козаків і
берегинь Приазовського регіону
Українського Реєстрового
Козацтва.

Скільки людей оточили нас
турботою, теплом і увагою:
реєстрові козаки на чолі з отаманом Приазовського регіону
Українського Реєстрового
Козацтва Книшенком
Володимиром Архиповичем,
заступник командира військової
частини Юхимчук Ігор Петрович,
голова громадської організації
воїнів-інтернаціоналістів

Реєстрові козаки Приазов’я з випускниками школи-інтернату № 2
Донецької ОДА в заповіднику «Кам’яні могили»

Ми тільки-но закінчили
9 клас, пройшов випускний бал, який ми провели
спільно з нашим фондом
«Великодушність»... І ось
новий, несподіваний подарунок – поїздка в заповідник
«Кам’яні могили»!
Нові зустрічі. Нові друзі…
Захоплюючі враження і барви
надзвичайно красивих місць
нашої України.

«БОРГ» Чепайкін Олександр
Іванович, директор благодійного
фонду «Великодушність»
Спортесная Анжела Геннадіївна.
Дуже вдячні кращому провайдеру Маріуполя «ФОРМАТ», в
особі його директора Андрейка
Андрія Степановича, колективу
Бердянського хлібокомбінату
«ХЛІБОДАР».
Особлива подяка завідувачу
заповідника «Кам’яні

могили», главі координаційної
ради козаків Сіренку Віктору
Олександровичу, Кам’яномогильному козацькому
куреню Війська Запорізького
та його отаману Шевельову
Віктору Миколайовичу.
Реєстрові козаки
Приазовського регіону УРК
приготували нам фірмовий
козацький куліш. Надзвичайно
смачно і поживно! Потім, і
діти, і дорослі під керівництвом
отамана реєстрових козаків,
смажили шашлик, запікали
картоплю в багатті, готували гарячий чай. Бажаючі
могли рибалити у водоймі…
Відпочинок вдався на славу!
Ми, випускники 9 класів
школи-інтернату №2, приїхали
до Маріуполя в серпні 2015
року в результаті евакуації
Мар’їнської школи-інтернату
після обстрілів і бомбардувань
міста. І ми вже точно вміємо
цінувати красу і тишу, яку всі
ви нам подарували.
Спасибі вам, наші дорогі
шефи, за безмірну доброту і
сердечність, за гостинність.
Ми вважаємо, що у нас
відбулося два випускних бали:
6 червня в стінах школи і 8
липня на лоні природи, у
заповіднику «Кам’яні могили».

У вересні Маріуполь відзначав День міста. У центральному парку культури та відпочинку міста козацької слави
пройшли народні гуляння. Багатонаціональні громади
Маріуполя та Українське Реєстрове Козацтво Приазовського
регіону організували і презентували в парку свої майданчики, демонстрували концертні програми. На нашому
майданчику виступав Народний танцювальний колектив
«Первоцвіт», яким керує Генерал Козацтва Олександр
Білоконь. Головний отаман УРК у Приазовському регіоні,
Генерал Козацтва Володимир Книшенко і начальник
Головного штабу УРК у Приазовському регіоні, Генерал
Козацтва Сергій Нехаєвський щиро приймали гостей –
козаків із Запорізького козацтва. На наш «вогник» завітав і
міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, якого реєстрові
козаки радо зустріли короваєм. Реєстрові козаки пригощали
жителів міста своїм фірмовим козацьким кулішем, що дуже
сподобався городянам і гостям міста.
Але реєстрові козаки вміють не тільки добре відпочивати,
але і добре працювати. Вони брали активну участь у
загальноміських суботниках з наведення порядку в районах міста. Зокрема, реєстрові козаки Окремої дивізії імені
Гетьмана Петра Сагайдачного (отаман – Генерал Козацтва
Олександр Коваленко) брали участь в упорядкуванні
території біля Будинку молоді у Лівобережному районі
міста: вирубували пагони дерев, збирали нагромаджене
сміття тощо.
«Сьогодні ми разом із нашими козаками, за допомогою
сокир та інших інструментів, прибираємо зарослі території.
Це дасть можливість «Зеленбуду» і комунальникам використовувати тут техніку для подальшого впорядкування
майданчика. А вже в майбутньому цю ділянку землі можна
буде виділити під забудову, створити сквер для відпочинку
або розмістити тут дитячий майданчик», – зазначив голова
Лівобережної районної адміністрації Віктор Очеретін,
співробітники якої працювали разом із козаками.

З любов’ю і повагою,
випускники 9-А та 9-Б класів
школи-інтернату №2
Донецької ОДА,
м. Маріуполь

Катерина БЕРЕЖНА,
власний кореспондент «УК»,
майор УРК
м. Маріуполь
Фото автора

За честь Козацької республіки

Генеральна старшина і Головний штаб УРК Приазовського регіону України приділяють
особливу увагу вихованню підростаючого покоління на козацьких, духовних, історичних,
культурних і патріотичних традиціях, через пропаганду козацького способу життя, історію
українського козацтва, його героїв.

З урахуванням того, що після
скасування у школах радянських дитячих організацій, які
сповідували комуністичну
ідеологію, цілеспрямованим
вихованням підростаючого
покоління, в основі якого
лежить конкретна ідеологія,
ніхто не займався. Ми вирішили
виправити це і запропонували будувати виховання
підростаючого покоління на
ідеях українського козацтва.
Вважаємо, що це допоможе
нам виховати справжніх
патріотів України. Реєстрові
козаки регіону намагаються
проводити патріотичне виховання молодого покоління
в дусі козацького лицарства,
української національної ідеї,
відданості українському народу
та матері-Землі.
У практичній площині ми
організовуємо заходи з охорони
природи, підтримуємо в належному порядку пам’ятники,
братські могили загиблих
за Батьківщину захисників,
історичні пам’ятки, які свідчать
про козацьку славу українського
народу. Також пропагуємо
молоді військово-патріотичні
традиції українського козацтва.

Серйозну увагу приділяємо
фізкультурно-спортивному
вихованню, організовуємо та
проводимо дитячо-юнацькі
змагання «Козацькі ігри» та
військово-патріотичну гру
«Джура» («Сокіл»).
У кількох школах Маріуполя
нам вдалося створити
організації Українського
Реєстрового Козацтва. Кожна
школа – це сотня УРК, кожен
клас – козацький курінь, який, у
свою чергу, складається з застав.
Школа ділиться на дві півсотні
– старшу і молодшу. У всіх
підрозділах діє козацька модель
демократії, яка гармонійно
поєднує свободу особистості
з дисципліною і порядком.
Отамани та їх помічники обираються самими козачатами.
Молодші школярі (з 7 до 10
років) – козачата і лелі; учні
середніх класів (з 10 до 14 років)
– соколи і дани; старшокласники (з 14 до 18 років) – джури
і берегині.
Наразі йде активна апробація
козацької моделі виховання
у двох школах Маріуполя,
на черзі – ще дві. Разом із
трьома дошкільними установами (дитячими садками) і

Аграрним ліцеєм, вони входять
до складу Сартанського полку
УРК загальноосвітнього округу
імені Генерала Козацтва В.Є.
Муравйова. Ми називаємо
цю структуру Козацькою
республікою. Отаман козацького полку УРК, Генерал
Козацтва УРК Євгенія
Єрмоленко розповідала про цей
досвід на цьогорічній ювілейній
Великій Раді Українського
Реєстрового Козацтва. Її виступ
викликав великий інтерес у
присутніх.
25 жовтня, в черговий раз,
ми проводили ритуал посвяти
в козачата і лелі УРК у молодших класах Талаковської ЗСШ
№58 (Талаковської сотні). Як і
передбачено Положенням про
проведення ритуалу посвяти
в козаки і берегині, на це
торжество був запрошений
полковий священик, настоятель храму Різдва Пресвятої
Богородиці, протоієрей
Олександр. Хочеться наголосити, що складання присяги
в першокласників викликає
особливі почуття й особливий
трепет навіть у досвідчених
козаків і козацької старшини.
Такі події надовго залишаються

Виступають козачата дитячого козацького куреня «Діоскурія»
Сартанського полку УРК загальноосвітнього округу ім. Генерала
Козацтва В.Є. Муравйова

в душі і пам’яті людини. Перед
козачатами і лелями з напутнім
словом виступили Головний
отаман УРК у Приазовському
регіоні, Генерал Козацтва
Володимир Книшенко і отаман Сартанського полку УРК
загальноосвітнього округу
імені Генерала Козацтва В.Є.
Муравйова, Генерал Козацтва
Євгенія Єрмоленко. Начальник
Го л о в н о г о ш т а б у У Р К у
Приазовському регіоні, Генерал
Козацтва Сергій Нехаєвський
оголосив Наказ про проведення
ритуалу посвяти в реєстровці і
сам безпосередньо привів козачат і лель до присяги.
Спочатку присягнули
маленькі козачата, потім лелі.
Усі були ошатні й красиві, кожен
отримав реєстрову грамоту і
благословення отця Олександра
на добрі справи. На завершення урочистостей відбувся

невеликий концерт, де всім до
вподоби припали виступи групи
з бойового гопака – бойового
спаса.
З великою гордістю молоде
поповнення Українського
Реєстрового Козацтва носитиме козацькі однострої на
всіх урочистих заходах у школі.
За всім цим стоїть велика
праця, хороші організаторські
здібності, серйозне розуміння
важливості й відповідальності
за цю роботу начальника
штабу, заступника отамана
Талаковської сотні УРК,
заступника директора школи,
полковника УРК Наталії
Олександрівни Конівченко.
Сергій НЕХАЄВСЬКИЙ,
начальник Головного штабу
УРК у Приазовському
регіоні України,
Генерал Козацтва

Та з собою самим у війні
Не простояти довго мені
І. Франко
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ПІД ПОКРОВОМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ПРО ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Козацька рада

У Свято-Покровському
храмі села Бойове урочисто
і масштабно відзначили прес т ол ь н е с в я т о – П о к р о в
Пресвятої Богородиці, у якому
активну участь взяли козаки
Українського Реєстрового
Козацтва Приазовського
регіону.
14 жовтня – Покров
Пресвятої Богородиці
і Пріснодіви Марії – особливо шановане свято в селі
Бойове Нікольського району
Донецької області, яке до
революції 1917 року називалося Покровським.
Цьогоріч виповнилося 10
років Свято-Покровському
храму, тому престольне свято
провели тут з особливою
урочистістю. Крім Покрови,
в цей день відзначали День
Українського козацтва та
День захисника України.
Свято зібрало тисячі вірян з
Нікольського, Мангушського,
Бойківського, Волноваського
районів Приазов’я. Було
багато ветеранів і працівників
підприємств Маріуполя.
Приїхали на свято козаки
Українського Реєстрового
Козацтва Приазовського
регіону і захисники України
з оперативно-тактичної групи
«Маріуполь».
Урочисту службу очолив
благочинний Нікольського
округу, настоятель храму,
протоієрей Микола
Кримський у співслужінні
священиків благочиння.
Згідно з канонами свята священики були в блакитних
шатах, які символізують особливу чистоту і непорочність
Богородиці.
«Сьогодні ми звертаємося до
Пречистої Діви з особливою
вдячністю – за диво, що явила
Вона нам, молячись разом

із простими парафіянами
храму, Своїм омофором Вона
накрила оточуючих, даруючи
їм захист і оберіг. Ми особливо
сподіваємося, що за молитви

діяльність спрямована на
відродження православ’я і
н а ц і о н а л ь н о ї к у л ьт у р и
Приазов’я. Яскраве свято –
тому підтвердження.

Реєстрові козаки Окремої дивізії УРК ім. Гетьмана Петра Сагайдачного
разом з протоієреєм Вадимом у Свято-Покровському храмі

кожного з нас, Заступниця
смертних перед Господом
нашим Ісусом Христом, як в
давнину, подарує парафіянам
Свій захист, вбереже від бід,
захистить від недругів і допоможе легкою ходою йти по
життєвому шляху, обираючи
лише правильні напрямки»,
– привітав прихожан отець
Миколай.
Урочисту службу супроводжували співи хору духовної
музики «Лоретто» і черниць
Свято-Нікольського жіночого
монастиря. Після закінчення
літургії віряни Хресним
ходом пройшли до покаянного хреста, обійшли навколо
храму, несучи перед собою
корогви та ікону Покровської
Богородиці.
Голова парафіяльної ради
Юрій Тернавський розповів,
що протягом усіх 10 років
і с н у в а н н я х р а м у, й о г о

За давньою традицією, на
свято Покрови Пресвятої
Богородиці козаки присягають вірою і правдою служити
Господу, Україні і чесному
козацтву. Тому після служби
молоді козаки прийняли
присягу і вступили до лав
Українського Реєстрового
Козацтва. Отець Миколай благословив їх і напучував свято
зберігати добрі православні
традиції і козачі звичаї.
Урочистості з нагоди свята
продовжилися на сільському
майдані народними гуляннями
й запальною концертною програмою від місцевих творчих
колективів.
Катерина БЕРЕЖНА,
власний кореспондент «УК»,
майор УРК
Нікольський район
Донецька область
Фото автора

КІНОЛОГІЧНА ВИСТАВКА

У вересні, в Міжнародний день захисту тварин, у міському парку імені Гурова пройшла
Всеукраїнська сертифікатна виставка собак усіх порід рангу САС (кандидат у чемпіони України),
яку організували та успішно провели козаки і берегині Приморського полку УРК Приазовського
регіону (отаман – полковник УРК Ірина Красюк). Крім основних заходів – експертизи собак в рингах, яку проводили фахівці Національної категорії, були організовані ринги для дітей і підлітків
«Дитина і собака» і «Юний хендлер», а також – вікторина для дітей і дорослих про знання тваринного світу, де розігрувалося багато призів. Вікторину проводив начальник Головного штабу УРК
у Приазовському регіоні, Генерал Козацтва Сергій Нехаєвський.

Головний отаман УРК у Приазовському регіоні Володимир Книшенко
і начальник Головного штабу УРК у Приазовському регіоні Сергій
Нехаєвський вручають нагороди переможцям вікторини

Із великим ентузіазмом
пройшов конкурс малюнків
на асфальті на тему «Мій
домашній
улюбленець».

Фінальним, дуже яскравим
і видовищним, став конкурс
«Костюмований бал», де собачки виступали в карнаваль-

них і національних костюмах.
Ну і, звичайно, все завершилося частуванням присутніх наваристим козацьким кулішем,
який
готували
реєстрові
козаки Кальміуського полку УРК під безпосереднім
керівництвом свого отамана,
Генерала Козацтва Олександра Білоконя. Головний отаман УРК у Приазовському
регіоні, Генерал Козацтва Володимир Книшенко особисто
пригощав учасників і гостей
виставки. За оцінками тих, хто
куштував козацький куліш,
він вийшов, як завжди, смачним і поживним.
Катерина КАРАБЕН-ФОРТУН,
власний кореспондент «УК»,
майор УРК
м. Маріуполь
Фото автора

Напередодні Новорічно-Різдвяних свят відбулося спільне
засідання Ради Генеральної старшини і Ради отаманів УРК
Приазовського регіону, на якій було підбито підсумки роботи
Українського Реєстрового Козацтва Приазов’я у 2017 році та
намічені завдання на наступний рік.

Зі звітом про виконану роботу
реєстрових козаків Приазов’я
виступив Головний отаман
УРК у Приазовському регіоні
України, Генерал Козацтва
Володимир Книшенко. Він
зазначив, що рік для сучасного
Українського Реєстрового
Козацтва, яке відзначило своє
15-річчя, вийшов насиченим
на події та напруженим для
підготовки і проведення різних
заходів у світлі нашої статутної
діяльності. Щомісяця готувалося й проводилося 2-3
заходи різної спрямованості.
З урахуванням того, що в
Україні зараз йде війна: війна
з агресором, який прихопив
українську землю, війна з
корупцією, яка роз’їдає країну,
війна з олігархами, що дорвалися до державної годівниці,

фестивалю дитячих танцювальних колективів «З Різдвом,
Ук р а ї н о ! » т а о р г а н і з а ц і я
народних гулянь жителів
міста на Водохреща 19 січня,
коли традиційно проводиться
освячення води в ополонках
біля моря, звучить концертна
програма та, звичайно ж, проходить частування козацьким
кулішем. Наступного року це
планується зробити на березі
моря в двох районах міста.
За цими заходами піде низка
інших.
Хочеться підкреслити,
що спільне засідання Рад
Генеральної старшини та
отаманів Приазовського
регіону проходило на території
міського зоопарку «Козацьке
село». Це місце було вибрано не
випадково. Адже керівником

Генеральна старшина УРК Приазовського регіону України з
козацьким знаменом під час проведення спільного засідання Ради
Геренальної старшини і Ради отаманів УРК Приазовського регіону

ми свою роботу направляли
на успішне вирішення завдань,
що забезпечують перемогу в
цій війні. На перше місце ми
ставили духовне і військовопатріотичне виховання
підростаючого покоління,
підготовку молоді до служби
Батьківщині, до її захисту,
підтримку в належному
стані найближчого резерву
для Збройних Сил у козацьких частинах і підрозділах,
вихованні підростаючого
покоління тощо.
Зі звітом про виконання
бюджету організації виступив
Головний скарбничий, Генерал
Козацтва Сергій Макаров.
Він докладно доповів про всі
витрати на проведені заходи та
вніс пропозиції для оптимізації
фінансування заходів на 2018
рік.
На засіданні був затверджений Перспективний
план заходів Українського
Реєстрового Козацтва
Приазов’я на 2018 рік,
який представив начальник Головного штабу УРК
у Приазовському регіоні,
Генерал Козацтва Сергій
Нехаєвський. Відповідно
до цього плану, першими
заходами для козаків у 2018
році є підготовка та проведення 8 січня традиційного

зоопарку є заступник Гетьмана
УРК, член Ради Генеральної
старшини Приазовського
регіону, депутат міської ради
Маріуполя, Генерал Козацтва
Савелій Вашура, який стояв
біля витоків створення козацького руху в Приазов’ї і по
праву був нагороджений на
засіданні Ювілейною медаллю
« 1 5 р о к і в Ук р а ї н с ь к о м у
Реєстровому Козацтву». Разом
із ним нагороди отримали
підполковник УРК В’ячеслав
Муравйов (син першого отамана УРК у Приазовському
регіоні, Генерала Козацтва
Володимира Єгоровича
Муравйова), полковник УРК
Сергій Кугіклін і майор УРК
Борис Поліщук.
Побажавши міцного козацького здоров’я та успіхів у
Новому році всім козакам
Приазовського регіону і жителям Маріуполя, козацька
старшина УРК Приазов’я
вирушила відзначати
новорічні свята, не забуваючи
про підготовку запланованих
заходів.
Сергій НЕХАЄВСЬКИЙ,
начальник Головного штабу
УРК у Приазовському
регіоні України,
Генерал Козацтва
м. Маріуполь

Добра жінка є знаменитим даром від Бога
Петро Могила
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Свято козацьких берегинь Про що мовчать «Легенди степу»
Козацькі свята

Легенди степу

День Берегині Українського Реєстрового Козацтва відзначили в Приазовському регіоні
України. За вже сформованою традицією, напередодні православного свята Введення в Храм
Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, яка вважається покровителькою
козаків, що відзначається 4 грудня, реєстрові козаки Приазовського регіону зібралися в храмі
Різдва Пресвятої Богородиці, щоб взяти участь у молебні та вшанувати берегинь Українського
Реєстрового Козацтва Приазовського регіону. Полковий священик, настоятель цього храму
протоієрей Олександр провів урочисте богослужіння і благословив захід.

Козаки та берегині УРК Приазовського регіону України разом із заступником голови
Донецької облдержадміністрації з гуманітарних питань Ігорем Стокозом (четвертий у
першому ряду) під час народно-історичного фестивалю «Легенди степу»

У храмі Різдва Пресвятої Богородиці берегинь Українського Реєстрового Козацтва
благословляє його настоятель, полковий священик УРК, протоієрей Олександр

Цього дня у сім’ю реєстрових козаків
влилося нове поповнення. Урочистості
розпочалися ритуалом посвячення в
козаки та берегині громадян України,
які підтримують національну ідею
та ідеологію українського козацтва.
Вони склали присягу на вірність
Господу, народу України і Українському
Реєстровому Козацтву. Кожен особисто присягав: «Зобов’язуюсь вірно
служити Господу! Зобов’язуюсь вірно
служити народу України!». Серед тих,
хто присягнув козацтву офіцери запасу
Збройних Сил України, бізнесмени,
робітники і службовці, працівники
освіти і, що особливо втішає, – молодь,
студенти і школярі. Всім їм були вручені
реєстрові грамоти УРК і Виписки з
наказу про зарахування їх до лав УРК
козаками, берегинями, джурами та
лелями. Новобранцям були присвоєні
первинні козацькі звання, вони отримали призначення на відповідні посади
в своїх козацьких підрозділах.

За дорученням Гетьмана УРК, були
оприлюднені Накази про присвоєння
чергових військових козацьких звань
берегиням козацьких підрозділів
Приазовського регіону та їх нагородження козацькими нагородами.
Захід завершився спільним фотографуванням і, звичайно ж – смачним
козацьким кулішем.
Наступного дня таке ж свято
пройшло і в Свято-Покровському
храмі Лівобережного району міста
Маріуполя. Тут, у присутності прихожан, після святкового молебню,
вшановували своїх берегинь реєстрові
козаки штабу Окремої дивізії УРК
ім. гетьмана Петра Сагайдачного.
Берегині були нагороджені Ювілейною
медаллю УРК «15 років Українському
Реєстровому Козацтву». Свою заслужену нагороду від Українського
Реєстрового Козацтва отримав настоятель Свято-Покровського храму,
протоієрей Вадим Чепель. Згідно з нака-

9 0 р о к і в т о м у, 5 к в і т н я 1 9 2 7
року першим співробітникам
Маріупольського краєзнавчого музею
вдалося домогтися державного захисту двох унікальних куточків природи
Приазовського краю: на приморській
ділянці – заказник «Білосарайська коса»
та мініатюрний гірсько-степовий ландшафт із усім його внутрішнім життям
та історичними пам’ятниками –
заповідник «Кам’яні Могили». Тим
самим вони забезпечили збереження і
природний розвиток унікальної флори і
фауни цих куточків природи, а також
зберегли їх для майбутніх поколінь
нашої країни і світу.
У заповіднику росте понад 500
видів рослин, у тому числі найбільш
рідкісними видами є узколокальні
ендеміки – деревій голий і волошка
п о м и л к о в о - б л і д о - л ус к а т н а , я к і

ними завданнями реєстрові козаки
справилися на відмінно, за що отримали
подяку від господарів – керівництва
Нікольського району Донецької
області. Варто відзначити, що це не
разова акція реєстрових козаків, які
тісно взаємодіють з працівниками
заповідника, бо ті й протягом
року допомагають їм вирішувати
різноманітні проблеми.
Генеральна старшина та козаки
Приазовського регіону УРК зустрілися
з присутніми на заході представниками
Донецької обласної держадміністрації
та з Його Високопреосвященством,
архієпископом Донецьким і
М а р і у п о л ь с ь к и м Ук р а ї н с ь к о ї
православної церкви Київського
патріархату Сергієм. Відбулася дружня
бесіда. Козаки, берегині Приазовського
регіону отримали від Владики Сергія

Фрагмент етнографічної вистави на фестивалі «Легенди степу»

Берегинь Українського Реєстрового Козацтва Приазовського регіону України
вітає Гетьман УРК Анатолій Шевченко (крайній праворуч)

Отець Олександр благословив
усіх присутніх реєстрових козаків
і вірян на добрі справи і службу в
реєстровому козацтві. Головний
отаман УРК у Приазовському
регіоні України, Генерал Козацтва
Володимир Книшенко і Головна
Берегиня УРК Приазовського регіону,
отаман Сартанського полку УРК
загальноосвітнього округу ім. Генерала
Козацтва В.Є. Муравйова, Генерал
Козацтва Євгенія Єрмоленко напучували новоспечених реєстрових козаків
і берегинь на сумлінну службу на благо
українського народу і реєстрового
козацтва.
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зом Гетьмана УРК він був нагороджений
орденом «Бронзовий козацький хрест»
ІІІ ступеня. За дорученням Гетьмана
УРК Анатолія Івановича Шевченка
нагороду вручив отаман Окремої дивізії
УРК ім. гетьмана Петра Сагайдачного,
Генерал Козацтва Сергій Коваленко. У
святі взяв участь і привітав парафіян і
реєстрових козаків голова Лівобережної
районної адміністрації міста Маріуполя
Віктор Очеретін.
Катерина КАРАБЕН-ФОРТУН,
власний кореспондент «УК»,
м. Маріуполь
Фото автора

занесені до Міжнародної Червоної
книги і Червоної книги України. Тут
живе величезна кількість рідкісних
степових птахів і ссавців. Працівники
заповідника проводять величезну
еколого-просвітницьку роботу по
флорі і фауні краю. На території
заповідника є археологічні пам’ятники
історії. Через незвичайний гірський
ландшафт степу цю територію називають «маленьким альпійським куточком
природи».
27 травня на території заповідника
пройшов черговий великий природнонародно-історичний фестиваль
«Легенди степу». На фестивалі були
присутні більше чотирьох тисяч
учасників і гостей з усіх регіонів
України.
15 років поспіль беруть участь у
фестивалі реєстрові козаки
Приазовського регіону. Цього року, крім
показу своєї мистецької програми, наші
козаки відповідали за загальну охорону
громадського порядку та приготування
козацького кулішу. З усіма поставле-

Боже благословення на добрі справи
та духовне виховання молоді.
На святі були зачитані накази
Гетьмана УРК Анатолія Шевченка
про присвоєння чергових козацьких
звань козакам і берегиням. Їм були
урочисто вручені нові погони та виписки з наказів.
На завершення святкового заходу
всі присутні мали змогу скуштувати
справжнього козацького кулішу.
Заповідник «Кам’яні Могили» і
ландшафтний заказник «Білосарайська
коса» і через 90 років свого існування
є гордістю України! Пишаємося, що в
їхньому успішному функціонуванні є
значний внесок і реєстрового козацтва
Приазовського регіону УРК.
Сергій НехаєВСЬКИЙ,
начальник Головного штабу
УРК у Приазовському
регіоні України,
Генерал Козацтва
м. Маріуполь
Фото автора

Не на оздоби злотні...
Купують славу – на відкриті рани
Пилип Орлик
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Північний форпост України
В осередках УРК

Харківщина напередодні новорічних свят щиро вітає братів-козаків і шановних берегинь Українського
Реєстрового Козацтва. З часів заснування
м. Харкова, у середині сімнадцятого сторіччя, до
теперішнього часу наш регіон тісно пов’язаний з козацьким рухом. З-понад трьохсотрічної його історії
158 років ним керувала козацька адміністрація. Сьогодні у регіоні стоять пам’ятники славетним отаманам
та гетьманам: Сагайдачному, Сірку, Мазепі, засновнику реєстрового козацтва Богдану Хмельницькому.
До 1934 року Харків був першою столицею радянської України. Місто високого промислового, наукового
та культурного потенціалу. Воно славиться такими підприємствами як авіаційний, турбінний, тракторний,
та танковий заводи. Фірмові знаки, такі як «ФЄД», «Хартрон», «Протон», «Монокристал», знають у
багатьох країнах світу. Саме в нашому місті виготовили електронне обладнання для космічного корабля
багаторазового використання «Буран».

Козацька старшина Харківського обласного козацького товариства УРК під час посвяти в реєстровці козаків Вовчанського району
Слобожанщини

Місто славиться науковими
здобутками та студентською
молоддю. У Харкові понад
200 років тому був заснований
Харківський національний
університет ім. В. Каразіна.
На наш час у понад 30-ти
вищих навчальних закладах міста отримують освіту
більше 300 000 студентів з
усієї України та багатьох країн
світу. Декілька військових
навчальних закладів готують висококваліфікованих
офіцерів для Збройних Сил
України. Не випадково, що
саме з Харковом пов’язані
імена 22 космонавтів.
У місті є університет
мистецтв, консерваторія,
функціонують декілька театрів.
Це впливає на інтелектуальний

з Росією. У березні 2014 року
сепаратистські елементи намагались створити у Харкові свою
республіку. Був період, коли на
будівлі облдержадміністрації
декілька разів намагались
підняти російський прапор,
на майдані відбувались криваві
бійки, підривали вибухові
пристрої тощо. Влада та громадяни зуміли вистояти і навести
порядок. Цьому сприяли і
козацькі організації міста.
Сучасне реєстрове козацтво
на Харківщині функціонує вже
понад 10 років. До обласної
організації входять 5 районних організацій області та
Харківська міська організація,
яка складається з 5-ти районних організацій міста. На
сьогодні вони об`єднують

Реєстрові козаки Харківщини – учасники змагань по кульовій
стрільбі у Шевченковому

рівень громадян. Вони пишаються зеленню парків і
скверів, чистими вулицями
та метрополітеном. У центрі
міста знаходиться найбільший
у Європі майдан (друге місце
у світі).
А найціннішим скарбом
Харкова є люди. Біля двох
мільйонів громадян щоденно
наполегливо працюють, навчаються, просто живуть та захищають наш край. Адже за 30
км від міста проходить кордон
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близько 400 козаків і берегинь. Серед них – робітники,
селяни, інженери, службовці,
науковці та студенти.
Організації різняться не тільки
територіальним розміщенням,
а й рівнем згуртованості та
ефективною діяльністю. Серед
районних організацій області
Рада козацької старшини неодноразово називала кращим
Шевченківське районне
козацьке товариство УРК на
чолі з Генералом Козацтва

Геннадієм Шапошниковим.
Йому активно допомагають
його заступники Олександр
Гр и ц е н к о т а О л е к с а н д р
Саліонов. Їхня екологічна
програма, спортивні фестивалі,
козацькі свята заохочують
молодь, урізноманітнюють
життя району. Радник отамана
Григорій Лазарєв, як голова
Аркадівської сільради,
дуже сприяє організаційній
діяльності серед козаків та
порозумінню з місцевою
адміністрацією. За особистий
значний внесок у розбудову
козацького руху, він заслужено був нагороджений у
жовтні поточного року орденом «Бронзовий козацький
хрест» III ступеня. Особливим
авторитетом серед молоді та
козаків користується отаман
Володимир Жадан, як директор школи та тренер футбольних команд хлопців і дівчат.
Своєрідністю виділяється
Вовчанське районне козацьке
товариство УРК, яке
очолює отаман Олександр
Кулінічев. Мешкаючи безпосередньо на кордоні з Росією,
реєстрові козаки виконують волонтерські функції,
підтримують бійців на блокпостах. Окрім того, завдяки
отаману, козаки щорічно
виїздять на екскурсії до
Батурина, на Хортицю та в
інші місця козацької слави.
Активно сприяє цьому і
начальник штабу обласної
організації Тарас Зайко, який
нещодавно отримав чергове
козацьке звання Генерал
Козацтва.
Немало цікавих заходів,
особливо серед шкільної
молоді, проводить отаман
Кегичівського районного
козацького товариства УРК
Дмитро Дзюба. Він змінив
на цьому посту отамана
Анатолія Івановича Пучку,
який заснував організацію та
віддав багато часу та сил на її
існування. Зараз, зважаючи на
поважний вік, він переведений
у діючий резерв.
Існують конкретні труднощі
з організацією діяльності
Ізюмського міського козацького товариства УРК (130
км від Харкова, межує з
Донецькою областю, у 2014
році там знаходився штаб
АТО) та Будянського районного козацького товариства
УРК. Але плани отаманів і
настрій козаків дають підстави
вважати, що їх перемоги ще
попереду.
За останній час немало змін
відбулося і у Харківському
міському козацькому
товаристві УРК. Свіжий подих
внесла у її діяльність поява
нових отаманів. Так, отаман

Реєстровці Слобожанщини на відкритті пам’ятника гетьману Іванові
Мазепі в Коломаку

міської організації Юрій
Єгоров значно активізував
роботу у школах та зі студентською молоддю. Відпрацьовані
та втілені у життя нові заходи,
такі як «квести», в основі
яких спортивні, військовоприкладні змагання, пізнання
козацької історії тощо.
Намічені шляхи підходу до
проблеми «духовність». На
цьому напрямку активно
проявляють себе начальник штабу Шатов Вадим
Сергійович та його заступник – берегиня УРК Тетяна
Клименко.
За останній час відбулося
багато цікавих подій у житті
харківських реєстровців.
Так, на базі Національного
педагогічного університету та
Харківського національного
університету будівництва та

Нещодавно до Харкова
знову прибув Гетьман УРК
Анатолій Іванович Шевченко.
Відбулася його зустріч із
ректором Харківського
фінансового інституту
Сердюковим Костянтином
Георгійовичем, на якій домовлено про створення на базі
закладу Центру духовності.
Гетьман прочитав лекцію
для викладачів і студентів,
яку з розумінням сприйняли слухачі. Перебування у
Харкові завершилося бесідою
Гетьмана з козацькою старшиною реєстровців області.
У ході відвертої розмови були
обговорені проблемні питання
розбудови козацтва, мотивації
заохочення до вступу до наших
лав. Отаманів також цікавили
питання відновлення партійної
структури нашої організації.

Учасниці Народного хору «Криниченька» – берегині Харківського
обласного козацького товариства УРК

архітектури за участі Гетьмана
УРК створюються Центри
духовності. До їх діяльності
н е м а л о з ус и л ь д о к л а д а є
д е к а н ф а к у л ьт е т у Ю р і й
Володимирович Журавльов.
24 грудня у СвятоПокровському храмі
відбулася посвята у козаки
нових кандидатів. Отаман
Київського районного
козацького товариства
УРК Володимир Мельник
організував справжнє свято
з цього приводу. На посвяту
зібрався і Народний хор
«Криниченька», члени якого
вже декілька років у лавах
реєстровців. Артисти наповнили свято козацькими
піснями та танцями, а козаки
почастували присутніх на
заході смачним традиційним
кулішем.

Шановні брати козаки
та берегині! Я докладно
ознайомив Вас з діяльністю
харківських реєстровців
з наміром, щоб ми краще
пізнали один одного і це
сприяло укріпленню нашої
Всеукраїнської громадської
о р г а н і з а ц і ї « Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво».
Свою розповідь хочу завершити словами з пісні, яку
полюбляє співати наш козацький хор «Криниченька»: «Хай
живе, хай живе вільна Україна!
Хай живуть, хай живуть вічно
козаки!»
Олександр ФЕДОРЯКА,
отаман Харківського
обласного козацького
товариства УРК,
Генерал Козацтва
м. Харків

Народ, що не знає своєї історії,
є народ сліпців
О. Довженко
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Шлях до Тараса РЕЄСТРОВЦІ СЛОБОЖАНЩИНИ
В осередках УРК

За сприяння Немишлянського районного козацького
товариства Всеукраїнської громадської організації
«Українське Реєстрове Козацтво» на базі ЗОШ № 158
відбувся тематичний квест «Шлях до Тараса», присвячений вшануванню пам’яті Тараса Григоровича Шевченка.
Від реєстровців на святі
були присутні отаман
Немишлянського козацького товариства УРК,
Ге н е р а л К о з а ц т в а Ю р і й
Єгоров, капітан УРК Юрій
Борисов, капітан УРК Тетяна
Клименко, старший лейтенант Вадим Шатов.
Змагання, до яких,
звісно, команди готувалися заздалегідь і ретельно:
готували привітання, гасла
та інші необхідні атрибути
змагань, відбувалися між
командами 9 класів.
Уч н я м б у л о з а п р о п о новано розгадати ребус, а
його відповідь слугувала
підказкою: на яку станцію
слід рухатися команді.
Команди отримували маршрутний лист, в якому, на
кожній із п’яти станцій,
координатори ставили
кількість отриманих балів.
На станціях учасників
змагань чекали підготовлені
тематичні завдання. Під
час квесту хлопці й дівчата
мали навести факти біографії

письменника, згадати його
художні твори, прочитати напам’ять уривки
віршів поета. Також були
і пізнавальні завдання, де
хлопці й дівчата ознайомилися з географію та кількістю
пам’ятників, встановлених
на честь Тараса Шевченка в
усьому світі.
У фіналі квесту командиучасниці декламували крилаті
вислови Тараса Григоровича
Шевченка.
Команди-переможниці та
вчителі, які брали участь
у підготовці квесту, були
нагороджені козацькими
г р а м о т а м и Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва.
Реєстровці Харківщини
подарували школі примірник
безсмертного «Кобзаря»,
збірку віршів Ліни Костенко
і ще багато корисної та
необхідної для шкільної
бібліотеки літератури.
Тетяна КЛИМЕНКО,
капітан УРК
Харківська область

Кегичівська районна козацька організація Харківського обласного козацького товариства УРК була
створена 2010 року. А почався козацький рух у районі 2008 року з посвячення у козаки підполковника
запасу Дмитра Дзюби. На сьогодні районна козацька організація Українського Реєстрового Козацтва
налічує до 30 козаків і берегинь. Вони беруть участь у відзначенні державних і релігійних свят,
чергують у церкві, проводять зустрічі з учнівською молоддю та ветеранами АТО.

Виконуючи рішення
Генеральної старшини УРК,
головним напрямом роботи
організації є патріотичне і
духовне виховання молоді.
Саме тому напередодні
свят Покрови Пресвятої
Богородиці, Дня захисника
України та Дня Українського
козацтва відбулася зустріч учнів
9-11 класів Слобожанської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів із отаманом
Харківського обласного
козацького товариства
УРК, Генералом Козацтва
Олександром Федорякою
та керівником Кегичівської
районної козацької організації
УРК, полковником УРК
Дмитром Дзюбою.
Козачата-джури селища
Слобожанське Кегичівського
району продемонстрували
стройовий вишкіл та показали номери художньої
самодіяльності.
До свят Покрови Пресвятої
Богородиці та Дня Українського
козацтва в Слобожанській
загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів відбулася зустріч
учнів школи з отаманом

Реєстровці Харківського обласного козацького товариства УРК з
козачатами Слобожанської ЗОШ I-III ступенів

Харківської обласної козацької
організації, генерал-лейтенантом Українського Реєстрового
Козацтва Олександром
Федорякою, його заступником, Генералом Козацтва
Борисом Бабинкіним. Із
давніх часів і до наших днів це
свято духовно об’єднує наш
народ, живить його вірою у
повсякчасне заступництво
Божої Матері за людській рід,
за мир і добро на нашій землі.

У рамках зустрічі учні школи
презентували свої вміння і
навички стройової та фізичної
підготовки, а показовий виступ
команди «Моноліт» вразив
своєю чіткістю, креативністю
та завзяттям.
Дмитро ДЗЮБА,
отаман Кегичівського районного
козацького товариства
Харківського ОКТ УРК,
полковник УРК

БІЗНЕС-КВЕСТ «КОЗАЦЬКИЙ ЯРМАРОК»
З метою cтворення умов для популяризації національної культурної спадщини, розвитку
інтелектуальних і творчих здібностей учнівської молоді та забезпечення потреб у творчій
самореалізації, формування активної життєвої та громадянської позиції, за ініціативи
Харківського міського козацького товариства Всеукраїнської громадської організації
«Українське Реєстрове Козацтво» на чолі з отаманом, Генералом Козацтва Юрієм Єгоровим,
за сприяння та фінансової допомоги Харківського інституту фінансів КНТЕУ, було організовано
та проведено бізнес-квест «Козацький ярмарок».
Захід, який проходив 7 надання допомоги умовно вали один в одного необхідне
жовтня на території парку пораненим та їх евакуації, приладдя для смакування
«Зелений гай», вже став показали міцні знання з історії козацького кулішу.
За
результатами
п р и є м н о ю т р а д и ц і є ю , а козацтва, уміння розв’язувати
Харківське міське козацьке логічні задачі. Особливої конкурсу перемогу здобула
товариство УРК проводить креативності вимагав конкурс к о м а н д а « К о з а ц ь к і
з перетворення прислів’я з звитяги» Манченківської
його вже вдруге.
Учні семи шкіл Харківської наукової мови до загально- загальноосвітньої школи.
області з натхненням і юнаць- прийнятого вигляду. Великий Друге місце посіла команда
ким запалом боролися за інтерес викликав ігровий «Соколята» Солоницівського
першість на мальовничих алеях бізнес-ярмарок, де школярі, к о л е г і у м у, а т р е т є м і с ц е
і майданчиках парку. Школярі за спеціально розроблені ігрові р о з д і л и л и к о м а н д и
продемонстрували навички козацькі монети, виторгову- «Черепахи» Безлюдівського

Переможці змагань, нагороджені козацькими грамотами з реєстровими козаками Харківщини

Реєстровці Харкова з учасниками квесту в парку «Зелений гай»

юридичного ліцею імені
Героя Радянського Союзу
І.Я. Підкопая та «Краяни»
Липецької загальноосвітньої
ш к о л и , р е з у л ьт а т и я к и х
відрізнялися буквально на
кілька секунд. Всі учасники
заходу отримали сертифікати
учасників та козацькі грамоти
за перемогу у певних конкурсах, а команди переможців
– цінні призи. Хоча в нашому
випадку переможцями стали
всі діти, бо всі залишилися
задоволені своєю участю,
перемогами, спілкуванням,
подарунками, дізналися
б і л ь ш е п р о Ук р а ї н с ь к е
Реєстрове Козацтво.
Почесними гостями заходу
стали Глава Адміністрації
Ге т ь м а н а Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва в Східному
регіоні України, Генерал
Козацтва Юрій Пісковацький та
директор Харківського інституту

фінансів КНТЕУ, кандидат
економічних наук Костянтин
Сердюков, які сприяли створенню призового фонду.
Коли бачиш блиск у дитячих
очах, не байдужість до того,
що відбувається навколо, а
щире бажання щось змінити
на краще, розумієш, що все
в нашій Україні буде добре,
адже майбутнє країни, в якій
живуть наші діти, залежить
багато в чому від них, а вони
– справжні патріоти своєї
Батьківщини.
І тому реєстрові козаки
беруть активну участь у
вихованні підростаючого
покоління, ґрунтуючись
на засадах духовності і
патріотизму.
Тетяна КЛИМЕНКО,
капітан УРК
м. Харків
Фото автора

Доки мисль руша,
Стіймо поруч, як найкревні,
Як одна душа!
П. Грабовський
Початок року для реєстрових
козаків Донеччини ознаменувався
підготовкою та проведенням урочистих заходів, присвячених річниці
заснування оновленого Донецького
обласного козацького товариства УРК
та Краматорського козацького полку
УРК імені П.Сагайдачного, який
очолює полковник УРК Олександр
Косенко.

«Кам’яні могили», де проводився
Всеукраїнський історико-музичний
фестиваль «Дике поле – шлях до
Європи». У цій подорожі взяли участь
делегати: козачата з усіх шкіл міста,
де діють наші козацькі осередки.
Керівництво заходом здійснювали
досвідчені козаки-реєстровці нашого
товариства. І діти, і дорослі привезли
з подорожі багато приємних вражень,
дізналися для себе багато цікавого та
корисного.
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нятися «автопоїзд», молоді козачата
України ставитимуть на полотнищі
відбитки своїх долонь. А по приїзді
можна виставити цей прапор у музеї
міста Краматорська.
На жаль, не вдалося організувати
екскурсійні поїздки наших козачат по
містах України, хоча були домовленості
з нашими козаками-побратимами з Харківської, Херсонської,
Хмельницької, Житомирської,
Тернопільської, Львівської та Івано-

Товариство славне козаками
В осередках УРК

Рік, що минає, реєстрові козаки Донецького обласного козацького товариства УРК прожили гідно. За цей період
оновлене козацьке товариство під орудою отамана Сергія Міхалькова виросло і в кількісному, і в якісному плані.
Козацький рух не так просто розвивати у прифронтовому Краматорську зокрема, й на Донеччині загалом, однак у
цьому аспекті реєстрові козаки тут працюють системно, цілеспрямовано, на користь держави та мешканців міста
та області.
Про діяльність, досягнення та проблеми реєстрових козаків Донеччини розповідає їхній керманич, Генерал
Козацтва Сергій Міхальков.

На величне козацьке свято, яке
відбулося у Палаці культури, ми запросили всіх козаків і берегинь товариства,
керівництво області, міста, депутатів,
представників громадськості, батьків
козачат, представників Управління
освіти, керівників навчальних закладів.
У ході святкування провели урочисту
церемонію посвяти в реєстрові козаки
учнів шкіл Краматорська та області.
Під знамена реєстрового козацтва того
дня стало близько чотирьох десятків
кращих представників учнівської
молоді Донеччини. Силами нашого
товариства провели святковий концерт
козацьких колективів навчальних
закладів м. Краматорська та Донецької
області. У програму святкування гарно
вписалися виставки дитячих малюнків
та виробів ручної роботи краматорських козачат. Учасників і гостей свята
реєстровці пригостили запашним
козацьким кулішем, який приготували
на вулиці, безпосередньо біля місця
проведення заходу.
Влітку наше козацьке товариство
організувало та провело літні козацькі
табори: для молодших козачат у
місті Краматорську, для старших – за
прикладом «Донецької Січі» у місті
Святогірську Слов’янського району, з
козацьким вишколом та змаганнями.

НА ХОРТИЦІ
З метою популяризації козацького
руху та вивчення історії козацтва
організовуємо екскурсійні поїздки
в и з н а ч н и м и м і с ц я м и Ук р а ї н и .
Цього року здійснили екскурсійну
подорож на легендарну козацьку
Хортицю і в Національний заповідник

На весняних канікулах хочемо
організувати дитячий автобусний
«поїзд «Єдності» з міста Краматорська
до Львова через усю Україну з зупинками по дорозі в місцях козацької
слави та поховань героїв нашої

Козацька старшина Донецького обласного козацького товариства УРК після чергового
виховного заходу в Донбаському міжрегіональному центрі професійної реабілітації
інвалідів

Нещодавно на базі Донецької
державної машинобудівної академії
за підтримки кандидата технічних
наук, професора С.В. Ковалевського,
громадських організацій міста та
навчальних закладів, організували
«круглий стіл» дитячих і молодіжних
організацій, основними питаннями
якого було патріотичне, духовне вихо-

Головний отаман Донецького обласного козацького
товариства УРК, Генерал Козацтва Сергій Міхальков

Франківської областей. Це, передусім,
зумовлено фінансовими та іншими
труднощами, однак цієї ідеї ми не
полишаємо. Також будемо раді
зустріти наших козацьких побратимів
із західних, центральних чи південних

Козаки Краматорського козацького полку УРК ім. Петра Сагайдачного на Хортиці

країни. До цього заходу силами козачат, дорослих козаків і берегинь вже
готуємо концертну та театралізовану
програми. Виготовляємо великий національний прапор, щоб
провезти зі Сходу на Захід, проводячи патріотичний флешмоб:
приміром, у місцях, де буде зупи-

ЗРОСТАТИ ДУХОВНИМИ Й
ПАТРІОТИЧНИМИ

областей України у нас на Донеччині.
Повірте, у нас також є що показати і є
чим здивувати гостей.

СИЛА КОЗАЦЬКОГО ДУХУ
Гордістю Краматорського козацького полку УРК є його козаки. Серед
тих, хто робить великий внесок у
справу виховання молоді і підносить
авторитет реєстровців на Донеччині –
підполковник УРК Олег Вотчель. Пан
Олег – учитель бойового гопака. Під
його орудою займається багато маленьких і дорослих краматорців, більшість
із яких – реєстровці. Допомагає йому
в цій роботі молодший лейтенант УРК
Володимир Лихобаба та інші. Козаки
зі своїми вихованцями беруть активну
участь у загальноміських заходах з
показовими виступами. Крім того,
Олег Вотчель очолює козацький загін
швидкого реагування УРК «КОБР»
– підрозділ на зразок козацького спецназу. Під егідою Донецького обласного
козацького товариства УРК проводимо спортивні змагання та практичні
тренінги-семінари з «Бойового гопака».
З 22 по 24 грудня під нашим патронатом у Краматорську пройшов семінар з
«Бойового гопака» за участі Президента
Міжнародної федерації бойового гопака,
засновника стилю, Верховного учителя
бойового гопака Володимира Пилата.

вання молоді, зокрема, виховання на
козацьких традиціях. Наша мета –
вивчити особливості учнівської молоді,
їхнє ставлення до життєвих тем, щоб
мати уявлення про їхні погляди та
бажання і потім корегувати напрямки
в нашій подальшій педагогічній і
шефській діяльності.
Протягом року реєстровці
Краматорська брали активну участь
практично в усіх загальноміських
заходах духовного та патріотичного
виховання. Наші козаки читали лекції
на теми духовності, патріотизму, історії
та традицій козацтва для різних вікових
категорій козачат, студентів та активної
трудової молоді.
У своїй діяльності ми активно
співпрацюємо з усіма проукраїнськими,
патріотичними громадськими
організаціями та об’єднаннями
громадян, тримаємо курс на активну
співпрацю зі священиками УПЦ КП
і ця праця вже дає свої позитивні
плоди. Активно розвиваємо відносини
з «Клубом підприємців» міста
Краматорська, продовжуємо допомагати обласному центру реабілітації
інвалідів, активно залучаємо його
членів до наших козацьких заходів.
Також на свої патріотичні козацькі
заходи, де часто виступаємо спонсорами та партнерами, активно
залучаємо засоби масової інформації:
наприклад, виготовили афіші та іншу
рекламну продукцію для виставок
Людмили Огнєвої «З нами Бог і
Україна!», яка вже два роки проходить
під егідою ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво».
Вже стало традицією на велелюдних заходах в Краматорську й області
пригощати городян та гостей козацьким кулішем. Намагаємося нагодувати,
у першу чергу, соціально незахищених
наших земляків. Загалом протягом двох
останніх років діяльності Донецького
обласного козацького товариства УРК
нашими реєстровцями було приготовано близько 11 200 порцій козацького
кулешу для дітей, малозабезпечених
сімей та інших соціально незахищених
верств населення.
З надією дивимося у майбутнє,
своїми реальними патріотичними
справами робимо посильний внесок до
справи загальної перемоги та очікуємо
повернення тимчасово окупованих
районів Донеччини у материнське лоно
України.
Записав Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Краматорськ
Донецька область
Фото з архіву Донецького ОКТ УРК

Сидіть дома, на покої
Не пристало козакові
Левко Боровиковський
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Козацький дух – незнищенний! На Січ! На Січ! Донецьку Січ!
В осередках УРК

Народження традиції

Головний отаман Донецького обласного козацького товариства УРК Сергій Міхальков
оголосив про створення на базі загальноосвітньої школи №10 міста Краматорська «10-ої
козацької сотні Краматорського козацького полку УРК імені Петра Сагайдачного», яка
носитиме ім’я колишнього випускника цієї школи, Героя Небесної Сотні, Героя України Івана
Пантєлєєва.

Основною діяльністю
козацької сотні є військовопатріотичне виховання
школярів, а також навернення молоді до історичних та
культурних традицій України.
На козацькій раді,
присвяченій створенню 10-ої
козацької сотні ім. Героя
України Івана Пантєлєєва
Краматорського козацького полку УРК імені Петра
Сагайдачного, що проходила в актовій залі ЗОШ
№ 10, Головний отаман
Донецького обласного
козацького товариства УРК
Сергій Міхальков, зокрема,
сказав: «Українські герої
загинули за правду, свободу,
незалежність своєї держави
та ціною жертовності показали, що наш український
дух є незнищенним, а народ
нескореним. Багато українців
віддали життя за нас, за нашу
державу. Захисники нашої
Вітчизни поклали душу і
тіло на вівтар свободи своєї
країни і ми повинні про
це завжди пам’ятати. Нас

Краматорська», зокрема,
йдеться про проведення
всіх необхідних юридичних
процедур щодо оформлення
відповідних документів
10-ої козацької сотні УРК,
та формування штабу цього
козацького осередку. День
15 лютого 2017 року вважатиметься днем заснування
10-ої сотні Краматорського
козацького полку УРК імені
Петра Сагайдачного.
Контроль за виконанням
наказу Головний отаман
реєстровців Донеччини,
полковник УРК Сергій
Міхальков залишив за собою.
Іншим наказом Головного
отамана Донецького обласного козацького товариства
УРК, 10-ій козацькій сотні
Краматорського козацького полку УРК імені Петра
Сагайдачного присвоєно ім’я
Героя Небесної Сотні, Героя
України Івана Пантєлєєва.
Також в наказі йдеться про
затвердження бойового
козацького стягу 10-ої сотні
згідно з ескізом.

Вручити бойовий козацький стяг на вічне утримання
10-ій сотні Краматорського
козацького полку УРК ім. П.
Сагайдачного», – йдеться в
наказі.
Го л о в н и й о т а м а н
Донецького обласного
козацького товариства
УРК наказав отаманові
Краматорського козацького полку УРК імені
Петра Сагайдачного,
підполковнику УРК
Олександру Косенку
провести всі необхідні
організаційні та юридичні
заходи для виконання
даного наказу.
Після офіційної частини
козацької ради, козачата та
лелі новоствореної 10-ої
козацької сотні УРК ім.
Івана Пантєлєєва порадували присутніх концертною
програмою, в якій звучали
патріотичні вірші та пісні.
Загалом же захід пройшов на високій ноті
патріотичного піднесення і
краматорські козачата через

Головний Отаман Донецького обласного козацького товариства УРК Сергій Міхальков (в центрі)
і отаман Краматорського полку УРК ім. П. Сагайдачного Олександр Косенко (третій ліворуч) із
козаками і берегинями 10-ої козацької сотні УРК ім. Івана Пантєлєєва в ЗОШ №10 м. Краматорська

убивали, нищили голодоморами, але не скорили і ніколи
не скорять. Ми вільні були, є
і завжди будемо вільними! Бо
ми – козацького роду!
Вічна слава героям, які
поклали свої життя за
свободу! Слава Українському
народу! Слава Україні!»
У наказі отамана
Краматорського козацького полку УРК імені Петра
Сагайдачного, підполковника
УРК Олександра Косенка
«Про заснування у складі
Краматорського козацького
полку УРК ім. П.Сагайдачного
10-ої козацької сотні УРК
на базі ЗОШ № 10 міста

«Отаману Краматорського
козацького полку УРК імені
Петра Сагайдачного розробити положення про стяг
козацької сотні. Призначити
на посаду отамана 10-ої
козацької сотні УРК
Владислава Крульова та
присвоїти йому військове
козацьке звання сержант
козацтва.
Призначити на посаду
заступника отамана, начальника штабу 10-ої сотні
Краматорського козацького
полку УРК Данила Антоненка
та присвоїти йому військове
козацьке звання сержант
козацтва.

свого героїчного землякагероя Івана Пантєлєєва,
ім’я якого відтепер носить
їхня козацька сотня, стають
причетними до епохальних перетворень, які
сьогодні відбуваються в
нашій молодій країні. А їхні
старші козаки-реєстровці
впевнені, що козачата також
зроблять свій внесок у створення квітучої, суверенної
держави.
Віктор ВЛАСОВ,
власний кореспондент «УК»,
м. Краматорськ
Донецька область
Фото автора

З 17 по 20 серпня близько сотні
молодих краматорчан мали
унікальну можливість бути
учасниками цікавого та корисного патріотичного проекту
«Донецька Січ», до організації
та проведення якого долучилося Донецьке обласне козацьке
товариство УРК, очолюване
п ол к о в н и к о м У РК С е р г і є м
Міхальковим.

конфліктології, дискусійному
клубі з Олексієм Арестовичем
«Оксфордські дебати», заняттях з тімбілдінгу (згуртування
команди), «OPEN SPACE»
(проект «Відкриваємо світ»)
з подальшою реальною
підтримкою проектів.
А хіба може Січ існувати
без козацьких забав?
З в и ч а й н о ж , н і ! То ж д л я

Генерал Козацтва Сергій Міхальков із реєстровцями Донеччини під час
проведення дитячо-юнацької спортивної гри «Джура»

За словами отамана
реєстровців Донеччини, захід
спрямований на відродження
справжніх козацьких традицій
та особистісний розвиток молодих краматорських
хлопців та дівчат. Проведення
вишколу «Донецька Січ» на
історичних теренах легендарної
Кальміуської паланки вже
стає доброю традицією.
Минулорічне таборування у
«Донецькій Січі» пройшло
настільки цікаво й продуктивно, що до організаторів
ще на початку весни почали
надходити питання: «А чи буде
«Донецька Січ» цьогоріч?».
Добру ініціативу підтримав
Народний депутат України
Максим Єфімов . Управління
у справах сім’ї та молоді
Донецької обласної державної
адміністрації також стало активним помічником в організації
цього нестандартного проекту.
До цієї доброчинної, дійсно
хорошої справи, також долучилися Донецьке обласне
козацьке товариство УРК,
Краматорський козацький полк
УРК ім. П. Сагайдачного, ГО
«Наш Краматорськ», FreeUA,
Школа медіа-патріотів,
Донецький національний
медичний університет ім.
Горького, Школа йоги Марини
Єфімової , Громадський рух
«Разом» та інші.
Програма таборування була
цікавою та різноманітною.
Під керівництвом досвідчених
фахівців краматорські
«січовики», а це переважно
студенти та трудова молодь,
яка працює на підприємствах
міста, долучалися до ранкової
йоги, брали участь у тренінгах
із ефективної комунікації та
лекціях-семінарах про природу

січовиків були організовані
спортивні змагання «Козацькі
розваги», майстер-класи з
українських бойових мистецтв
і бойового гопака. Родзинкою
програми таборування стали
конкурси краси й талантів
на звання «Справжнього
козака Донецької Січі» та
«Справжньої берегині
Донецької Січі», в яких
найсміливіші хлопці та дівчата
мали змогу проявити свої
таланти.
А щовечора, після напружених емоційних занять,
учасники заходу збиралися
навколо козацького багаття,
де обмінювалися своїми
враженнями, співали під
гітару пісень тощо.
Креативу заходу додавало спілкування з живою
природою та новими товаришами-однодумцями,
проживання в наметах, і,
звичайно ж, польова кухня.
«Тут кожен міг знайти заняття
для душі, – говорить отаман
Донецького обласного козацького товариства УРК Сергій
Міхальков. – Ми, старші
товариші й наставники, переконалися, наскільки розумна,
цікава та комунікабельна наша
молодь».
Студент із Костянтинівки
Всеволод вже вдруге став
учасником «Донецької Січі».
Цього разу хлопець взяв із
собою друзів, які розповіли,
що чудово провели час і
дізналися для себе багато
нового і корисного.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Краматорськ
Донецька область
Фото автора

Ефективне не те, що заперечує чуже,
а те, що утверджує своє
Л. Костенко
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ОЗНАКА ІДЕНТИЧНОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ
При набутті Україною незалежності традиційний народний
одяг почав входити в наше буття. Подібне явище спостерігалося
ще 150 років тому серед молоді та інтелігенції, які почали
усвідомлювати себе українцями. Зрозуміло, що під час існування
Російської імперії та відсутності Української держави саме
через народне вбрання, у якому виразно окреслена самобутність
українського етносу, можна було, навіть мовчки, проявити себе
українцем і вказати на належність до такої давньої культури,
як українська.
І тоді, і тепер використання народного одягу викликано не
потребами матеріального стану чи заведеного укладу життя,
а свідомим проявом власної позиції.
Опанас Сластіон у своїх спогадах про навчання в Петербурзькій
академії мистецтв у 1874–1882 рр. також акцентував увагу на
мотивах одягання народного вбрання: «Мартинович, небіжчик
Васильківський та й я – були стрижені в кружок і по можливості
носили українську одежу, – правда, се були традиції часів
давніших, т. зв. тоді “хохломанства”, та нам се було байдуже,
бо головна мета – аби «вони» знали, що «ми» існуємо й будемо
існувати». І хоч до Академії мистецтв у Петербурзі приймали
представників різних національностей, а випускали тільки
російських митців, друзі лишилися українцями.
Також відомо, що майбутній художник Михайло Гаврилко,
збираючись на навчання в Петербург до художньо-прикладного училища на початку ХХ ст., не послухав поради справити
собі європейський одяг, а замовив українське вбрання з червоними чоботами. Такий колоритний вигляд постійно привертав
увагу охочих подивитися на нього.
У Санкт-Петербузі М. Гаврилка звільнили з «вовчим
білетом» – потрапив у тюрму за організацію студентського
страйку.
Після Першої світової війни М.Гаврилко стає одним із
організаторів війська Українських січових стрільців та Сірої
дивізії Армії УНР. Хвиля червоного терору знову примусила
М.Гаврилка змінити стек на шаблю. Він створив козацький
загін, який боровся проти більшовиків у районі Диканьки
та Божкового. У жовтні 1920 року Гаврилка видав агентам
ЧК нібито його найкращий друг. Червоноармійці катували
отамана, а потім спалили живцем у топці паровоза на станції
Полтава (нині станція Полтава-Південна).
Майже вся творча спадщина Михайла Гаврилка знищена. У
1956 році, через три роки після смерті Сталіна, за вказівкою
з Москви, всі його роботи зі Львівського художнього музею
були спалені. Тож ще більшу цінність становлять поодинокі
роботи, котрі вціліли в родині, приватних колекціях, музеях
Європи.
Дослідники сходяться на думці, що процес публічного
вираження української самоідентифікації в одязі був започаткований Т. Г. Шевченком. Із цього приводу І.С.Тургенєв
писав: «У високій, баранячій шапці, в довгій темно-сірій
чумарці з довгим смушевим коміром, Шевченко мав вигляд
справжнього малороса, хохла. Портрети, що залишилися після
нього, дають загалом вірне про нього уявлення».
Якщо до Шевченка кожух і смушева шапка вважалися лише
верхнім одягом українського селянства, то Тарас Григорович
вклав у це вбрання нове символічне значення – свідомого
атрибуту українства.
Т. Шевченко ігнорував існуючі правила, за якими одяг
поділявся на міський і сільський, елітний і простонародний,
загальноєвропейський та етнічний, і водночас не допускалося
його перемішування.
Софія Русова (Ліндфорс) - відомий український педагог
згадує, як наприкінці 1870-х років вона разом із простими
мешканцями Чернігова відправилася на поклон до київських
угодників. Але зробити це не вдалося: біля Ніжина її –
дворянку, одягнену не за статусом, у компанії з простими
«бабами» зупинив урядник.
Іван Франко «відрізнявся од загалу своїм костюмом – вишиваною сорочкою серед пишних комірців і краваток». Причому
любив одягати вишиванку і в будні, і в свята.
Водночас чоловічу вишивану сорочку, оцей обов’язковий
елемент українського національного строю, Іван Франко
носив з європейським костюмом-трійкою. І це був новаторський підхід до трансформації образу українського інтелігента,
у якому поєднувалися прадавня українська традиція і модерні
запити нової епохи.
(Закінчення на стор.12)
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Іван Франко та його сорочка з музею І. Франка у Львові

ЗВІТ ВПДП ЗА 2017 РІК
Всеукраїнська партія духовності і патріотизму створена у жовтні 2000 року. Відповідно до ст.17 Закону України
«Про політичні партії в Україні», Координаційна рада партії повідомляє, що дохід ВПДП за 2017 рік становить –
0,00 грн, фінансові витрати за 2017 рік складають – 0,00 грн. ВПДП має власне майно вартістю – 0,00 грн.
Партія заснована на громадських засадах.
Головний бухгалтер ВПДП Михайлюк О.М.

Замовлення № 43 від 10.01.2018

Газета «Україна
козацька»
розповсюджується
в осередках ВГО
«Українське Реєстрове
Козацтво»

Вишиванка - символ Батьківщини,
Дзеркало народної душі
Юрій Лазірко
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ВІЗУАЛЬНА ОЗНАКА НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ
(Продовження. Початок на стор.11)

22 травня 2014 року, коли Дружківку захопили бойовики, Анатолій Водолазький вийшов до пам’ятника
Леніну на одиночну акцію протесту. Його знімав
оператор, міліція просила залишити це місце. Він
простояв з Державним прапором в руках десять хвилин,
потім невідомі у масках забрали його до підвалу. Міліція
не допомогла, просто спостерігала. Прапор, який
патріот тримав у руці, бойовики кинули собі під ноги.
«Я дав собі слово: якщо виживу, ходитиму туди щороку.
Я вижив, хоч мене й катували там, вибили зуби, заставили носити пісок мішками. Це було у Краматорську.
Якась жінка, що йшла повз, побачила це і хотіла допомогти, вона зі мною носила мішки піску, я розшукую її
вже три роки, хочу подякувати», – говорить народний
герой України Анатолій Водолазький.
Надія Савченко - українська військова, штурманоператор вертольота Мі-24 16-ї окремої бригади
армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил
України, старший лейтенант. Народний депутат України
8-го скликання. Герой України (2015).
Під час війни на Сході України 2014 року брала участь в
антитерористичній операції як доброволець батальйону
«Айдар». При цьому залишалася діючим офіцером ЗСУ,
беручи участь в АТО в межах двох відпусток. Водночас
написала рапорт на звільнення зі Збройних Сил України.
У боях біля селища Металіст під Луганськом, йдучи
за пораненими, потрапила в полон терористів 18 чи 19
червня 2014 року. Опинилась на території Росії і звинувачена у вбивстві російських журналістів, хоча вже була
у полоні проросійських сепаратистів.
Більше року Надію Савченко утримували у СІЗО в
Росії.
Василь Сліпак — український оперний співак
(контртенор, бас-баритон), соліст Паризької
національної опери, волонтер, учасник бойових дій
під час війни на Сході України у складі добровольчих
формувань, позивний «Міф». Загинув у бою поблизу
Дебальцевого.
Павло Павлов (позивний «Аскольд») – волонтерпсихолог, учасник Майдану, доброволець батальйону
«Айдар». Народився і жив у Донецьку. Заздалегідь готувався захищати Батьківщину: «Коли у 13-му році Яник
почав затискати гайки, я відчув, що потрібно якійсь
військовій справі навчатись, бо у нас ще буде кров і
війна. Саме тоді не витримав ватного руху – і десь тижнів
за два до початку Майдану хотів їхати у Французький
легіон (унікальна військова складова французької армії,
що комплектується з іноземців). Але не доїхав, тому
що почався Майдан, на якому був від самісінького
початку. Після Майдану шукав нові підрозділи і навіть
не збирався йти у військкомат. Деякий час навіть намагався зібрати такий підрозділ сам, шукав підтримку.
Ми хотіли їхати і вихоплювати «сєпарів» по Донецьку.
Я думав це звести до якоїсь структури, тобто підійти до
цього більш професійно. Коли у червні повернувся до
Києва, один знайомий запропонував поїхати в батальйон «Айдар» на Луганщині. Я поїхав подивитися і
залишився там».
Людмила ОГНЄВА,
заступник головного редактора «УК»,
член Національної спілки журналістів України,
член Національної спілки народних майстрів України
Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.net.ua.
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Анатолій Водолазький та орнамент з його вишиванки

Надія Савченко за гратами та орнамент з її вишиванки

Василь Сліпак та орнамент з його вишиванки

Павло Павлов та орнамент з його вишиванки

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

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

