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Анонс

Про нагородження відзнакою 
Українського Реєстрового Козацтва
«Срібний козацький хрест» ІІ ступеня

За вагомий внесок у розбудову 
соборної, демократичної незалежної 
України, піднесення величі української 
нації на міжнародній арені, відродження 
духовних, історичних, патріотичних 
традицій українського народу, збереження 
і розвиток української мови, керуючись 
Статутом Всеукраїнської громадської 
організації «Українське Реєстрове Ко-
зацтво» та на підставі рішення Ради 
Генеральної старшини Українського 
Реєстрового Козацтва

НАКАЗУЮ:
1. Нагородити загальнонаціональну 

газету Українського Реєстрового Козацтва 
і Центру релігійних досліджень Інституту 
штучного інтелекту НАН і МОНМС 
України «Україна козацька» відзнакою 
Українського Реєстрового Козацтва 
«Срібний козацький хрест» ІІ ступеня.

2. Наказ довести до співробітників газети 
«Україна козацька» та до особового складу 
Українського Реєстрового Козацтва.

3. Контроль за виконанням наказу за-
лишаю за собою.

ГЕТЬМАН УРК,
член кореспондент НАН України,

заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук,

доктор богослов’я,
професор                                                                                                                

А.І.ШЕВЧЕНКО

В одному із попередніх номерів 
«України козацької» ми опублікували про-
ект закону «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо носіння форменого 
одягу, використання знаків розрізнення та 
символіки». У багатьох козацьких осеред-
ках ця тема викликала жвавий інтерес. За 
фаховою думкою ми звернулися до Ми-
хайла Бедрила – досвідченого модельєра 
військових та козацьких одностроїв, 
справжнього патріота України, людини 
знаної й авторитетної. 

Варто зазначити, що пан Михайло 
має Свідоцтва про державну реєстрацію 
прав автора на твори: «Єдиний однострій 
для всіх козацьких товариств та форму-
вань Українського козацтва»; «Знаки 
розрізнення: погони, шеврони, оздоблен-
ня (опис) та зображення». Він – автор 
чотирьох патентів на промисловий зразок 
одностроїв українського козацтва.

Роздуми фахівця подаємо разом 
із ілюстраціями єдиного однострою 
укра їнського  козацтва  та  знаків 
розрізнення.

(Продовження на стор.8-9)

В останні дні зими у Донець-
ку пройшла чергова Козацька 
Рада Українського Реєстрового 
Козац-тва, в якій взяли участь 
отамани та козацька старши-
на Донбаського регіону. Вар-
то зазначити, що останнім ча-
сом УРК - ця численна, одна з 
найпотужніших в Україні гро-
мадських організацій, пере-
живає своє оновлення. За-
раз можна впевнено сказати, 
що  реєстровці взяли курс на 
зміцнення своїх лав не завдяки 
кількісному зростанню її членів, 
як було раніше, а, насамперед, - 
поліпшенню якісного показника. 

У роботі ради взяли участь Гетьман 
УРК Анатолій Шевченко, заступ-
ник Гетьмана УРК з питань релігії 
та міжнародних зв’язків, генерал-
полковник УРК Ігор Козловський, 
заступник Гетьмана УРК Володи-
мир Муравйов. Голова Адміністрації 
Гетьмана УРК у Донбаському регіоні 
Віктор Столяр підбив підсумки ро-
боти очолюваного ним товариства 
за минулий рік та накреслив план 
роботи реєстровцям Донеччини на 
рік поточний. 

На козацькому зібранні прозві-
тували про виконану роботу ота-
мани міських і районних козаць-
ких товариств, зокрема голова 

Адміністрації Гетьмана УРК у При-
азовському регіоні, генерал-лейте-
нант УРК Олександр Нефьодкін, 
отаман Маріупольського міського 
товариства УРК, генерал-лейтенант 
УРК Василь Книшенко, отаман 
Гетьманської Грецької Азовської 
козацької дивізії Святого Ігнатія 
Маріупольського, генерал-лей-
тенант УРК Василь Якименко. З 
інформацією виступив генеральний  
інспектор УРК Олег Мотренко. 

Отаман Донецького обласно-
го товариства УРК Віктор Столяр 
зачитав накази про присвоєння 
гідним реєстровцям чергових ко-
зацьких звань, відбулося вручення 
козацьких нагород.

Проведення козацької ради 
збіглося у часі з візитом в Україну 
представника Гетьмана УРК в 
Японії, барона Йошіхіко Ока-
бе. Пан Окабе, який походить із 
родини самураїв, у притаманній 
усім японцям манері виявив по-
шану українським козакам та 
берегиням і розповів, що його 
дуже зацікавила історія та куль-
тура України. Японський гість 
запевнив, що опановуватиме цю 
царину у себе на Батьківщині. А 
ще висловив підтримку УРК на 
нинішньому непростому етапі 
його розвитку.

Пан барон привітав українських 

козаків і за дорученням  представ-
ника Гетьмана УРК у Португалії 
графа Роліма вручив сертифікати 
й ордени Королівського коледжу 
«Шляхетність» (Португалія) Геть-
ману УРК Анатолію Шевченку та 
його заступнику з питань релігії і 
міжнародних зв’язків Ігорю Коз-
ловському. 

У рік десятої річниці УРК пер-
шому реєстровому козаку з Японії 
Гетьман УРК Анатолій Шевченко 
вручив ювілейну медаль «Десять 
років Українському Реєстровому 
Козацтву». При цьому очільник 
українських реєстровців зазначив, 
що керована ним козацька струк-
тура й надалі буде розвиватися, а  
її нові осередки з’являтимуться у 
різних країнах Європи і світу.  

Розширений репортаж про хід 
козацької ради та інтерв’ю з баро-
ном Йошіхіко Окабе, участь у заході 
реєстрового козака з Латвії Ігоря 
Напханька читайте у наступному 
номері нашої газети. 

 На фото: Заступник Гетьмана 
УРК з питань релігії та міжнародних 
зв’язків Ігор Козловський, Гетьман 
УРК Анатолій Шевченко та пред-
ставник Гетьмана УРК в Японії 
Йошіхіко Окабе на церемонії наго-
родження.  

Прес-служба УРК.
Фото Віктора ТРАКАЛЮКА   

НАКАЗ
№ 142/Д від 7 лютого 2012р.

ПРО КОЗАЦЬКІ ОДНОСТРОЇПРО КОЗАЦЬКІ ОДНОСТРОЇ

КОЗАЦЬКА
Україна

З ЮВІЛЕЙНОЇ НАГОДИ — З ЮВІЛЕЙНОЇ НАГОДИ — 
КОЗАЦЬКІ НАГОРОДИКОЗАЦЬКІ НАГОРОДИ
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Рушій прогреса.
О.Правденко

У зв’язку з невиконанням положень Ста-
туту Українського Реєстрового Козацтва щодо сплати 
членських внесків (наказ Гетьмана УРК № 331/8 від 
19.10.2011 р.), а також відсутності інформації стосов-
но діяльності обласних осередків за 2011 рік

НАКАЗУЮ:
1.Звільнити з посади отамана Луганського обласного 

козацького товариства ВГО УРК та перевести до діючого 
резерву генерал-майора УРК Дорохова Віктора Павловича.

Призначити отаманом Луганського обласного козаць-
кого товариства УРК полковника УРК Землянського 
Дмитра Володимировича, звільнивши його з посади 
отамана міського козацького товариства. 

Присвоїти Землянському Дмитру Володимировичу 
чергове козацьке звання генерал-майор УРК. 

2.Звільнити з посади отамана Запорізького обласного 
козацького товариства та перевести до діючого резерву 
УРК генерал-майора УРК Діденка Віктора Івановича.

Призначити отаманом Запорізького обласного ко-
зацького товариства УРК генерала армії УРК Гончара 
Анатолія Івановича, директора НТЦ Панорамних аку-
стичних систем НАН України, член-кореспондента НАН 
України, доктора технічних наук.

З. Оголосити подяку отаманам, які повністю та вчасно 
виконали положення Статуту УРК та наказ Гетьмана
№ 331/8 від 19.10.2011 р. щодо сплати членсь-
ких внесків, забезпечили своєчасну передплату на 
загальнонаціональну газету «Україна козацька» та на-
дання Генеральному штабу УРК необхідної оперативної 
інформації:

- Демченку Миколі Петровичу – генерал-полковнику 
УРК, голові Адміністрації Гетьмана УРК в АР Крим;

- Засядьвовку Юрію Івановичу – генерал-полковнику УРК, 
представнику Гетьмана УРК у Дніпропетровській області;

- Капленку Євгену Анатолійовичу – генерал-полковнику 
УРК, отаману Херсонського обласного товариства УРК;

 - Кожану Володимиру Дмитровичу – маршалу ко-
зацтва, голові Адміністрації Гетьмана УРК у Західному 
регіоні України;

- Муравйову Володимиру Єгоровичу – генералу армії 
УРК, заступнику Гетьмана УРК;

- Нефьодкіну Олександру Олексійовичу – генерал-
лейтенанту УРК, голові Адміністрації Гетьмана УРК у 
Приазовському регіоні України;

- Павлечку Василю Осиповичу – генералу армії УРК, ота-
ману Львівського обласного козацького товариства УРК;

- Пісковацькому Юрію Георгійовичу – генерал-
лейтенанту УРК, голові Адміністрації Гетьмана УРК у 
Східному регіоні України;

- Прокопишаку Богдану Володимировичу – гене-
рал-полковнику УРК, представнику Гетьмана УРК на 
Галичині;

- Посохову Віктору Івановичу – генералу армії УРК,   
отаману Харківського обласного товариства УРК;

- Столяру Віктору Всеволодовичу – генерал-лейтенан-
ту УРК, голові Адміністрації Гетьмана УРК у Донбась-
кому регіоні України;

- Якименку Василю Івановичу – генерал-лейтенанту 
УРК, отаману Гетьманської Грецької Азовської козацької 
дивізії УРК.

4. Попередити голів Адміністрації Гетьмана УРК та 
отаманів обласних козацьких товариств про незадовільне 
виконання положень Статуту УРК та наказів Гетьмана УРК: 

Закарпатської, Рівненської, Івано-Франківської, 
Волинської, Одеської областей. 

5. Наказ довести до особового складу Українського 
Реєстрового Козацтва та громадськості  через 
загальнонаціональну газету «Україна козацька».

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Го-
ловного отамана ВГО УРК, генерала армії УРК Вуйка 
Богдана Івановича.

ГЕТЬМАН УРК, 
член-кореспондент НАН України,

заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук, 

доктор богослов’я, професор  
А.І.ШЕВЧЕНКО

Наказ КОЛИ НЕ КОЗАК, ТО ХТО?
Офіційно Газета — читач

Завдяки цікавим мате-
ріалам у газети з’явилося  
багато симпатиків серед 
людей, які не є козаками та 
берегинями. Сьогодні саме 
українське слово потребує 
додаткової уваги, моральної 
й матеріальної допомоги. 
Логічним є питання: а хто ж, 
як не козаки, має підтримати 
козацьке видання? 

Проте, як показують ре-
зультати передплати на 2012 
рік, переважна більшість об-
ласних, районних, міських 
козацьких осередків УРК 
залишилися байдужими 
і не передплатили газету, 
вартість якої складає всьо-
го 33 гривні 72 копійки на 
рік. Приміром, у місті Сева-
стополь передплачено всьо-
го 2 примірники газети,  в 
Закарпатській області – 3,  
Чернівецькій – 3, Рівненській 
– 10, Тернопільській – 11, 
Одеській – 12. 

Така картина виглядає 
дивною, адже названі області 
мають багатющу козацьку 
історію, тут є потужні козацькі 
осередки, діяльність яких га-
зета регулярно висвітлювала. 
Нині позбавлені можливості 
отримувати «Україну козаць-
ку» і багато навчальних та 
культурно-просвітницьких 
закладів. Та про які школи 
може іти мова, коли козаки 
не спромоглися організувати 
передплати навіть у своїх 
товариствах?!. Що ж вихо-
дить: у тому ж Севастополі 
чи на Закарпатті всього 2-3 
реєстрових козаки?

Як стало відомо, у Генераль-
ному штабі УРК готується 
наказ про звільнення з посад 
голів Адміністрацій Гетьма-

Нещодавно до редакції 
«Україна козацька» зателефо-
нувала Віра Тимофіївна Крас-
нокутська, мешканка села 
Галицинівка Мар’їнського 
району, що на Донеччині, 
з проханням надіслати 
на адресу Галицинівської 
загальноосвітньої школи три 
останніх номери нашої газе-
ти. Пояснила, що газету на 
півроку вона школі перед-
платила, а ось для повної 
підшивки-комплекту не 
вистачає попередніх номерів.

Ні, Віра Тимофіївна – 
не вчителька цієї школи, 
вона колишній інженер, 
нині пенсіонерка і перед-
плату навчальному закла-
ду зробила зі своєї не такої 
вже і великої пенсії. Цей 
благодійний вчинок жінка-
українка пояснює тим, що 
наша газета, яку вона осо-
бисто для себе передплачує 
уже не перший рік, завжди 
може бути у нагоді: як пе-
дагогом української школи, 

на УРК та очільників облас-
них козацьких товариств, які 
недбало відносяться до своїх 
обов’язків. 

Непогано провели пе-
редплатну кампанію у 
Херсонській області (от-
аман Євген Капленко), 
Волинській (отаман Роман 
Карп’юк), АР Крим (голов-
ний отаман Микола Дем-
ченко), Дніпропетровській 
(представник Гетьмана УРК 
Юрій Засядьвовк). 

Хочеться висловити сло-
ва подяки реєстровцям 
Вінничини (отаман Микола 
Крижанівський), які перед-
платили 103 примірники, 
Київщини (головний отаман 
Олександр Карпенко) – 129, 
Харківщини (отаман Віктор 
Посохов) – 138. 

Попереду всіх у перед-
платній кампанії – реєстрові 
козаки Львівської області (от-
аман, генерал армії УРК Ва-
силь Павлечко), які передпла-
тили 623 примірники газети. 

так і учням, бо містить ба-
гато цікавих, пізнавальних 
матеріалів з історії і сього-
дення України, її невід’ємної 
складової  - козацтва.

Ось так би і нашим ко-
закам: не на словах, а на 
ділі - сприяти популяризації, 
зміцненню своєї рідної га-
зети. Але, на жаль, ми не 
відчуваємо міцного козаць-
кого плеча. Невже великий 

Окрема подяка представнику 
Гетьмана УРК на Галичині 
Богдану Прокопишаку, який 
особисто передплатив 519 
примірників газети для шкіл і 
бібліотек регіону. 

Традиційно високі показ-
ники з передплати показали 
реєстровці Донецької області 
(отаман Віктор Столяр) – 577 
примірників. Серед лідерів 
козаки Маріуполя (голова 
Адміністрації Гетьмана УРК 
Олександр Нефьодкін, ота-
ман Маріуполського міського 
товариства УРК Василь Кни-
шенко, отаман ГГАКД Ва-
силь Якименко). Не зрадили 
своїм переконанням козаки 
Волноваського району (ота-
ман Сергій Іващенко), які пе-
редплатили 152 примірники. 

Редакція газети вдячна пе-
редплатникам, які у складний 
час надали газеті підтримку. 
Сподіваємося, що разом ми 
вистоїмо і плідно працюва-
тимемо на духовний розвій 
України.

козацький підрозділ не може 
передплатити газету бодай 
місцевій школі, тим паче 
коли вона ще й рідна?

А ще ж є місцеві бібліотеки, 
інші освітянсько-культурні 
заклади, до яких, правдиве 
друковане слово регулярно 
і своєчасно має надходити у 
першу чергу.   

Редколегія газети «УК».

Із газетою козак поміж нас вже одинак?..

Немає ніякого секрету: чекають в школах на газету!

Беріть за приклад, панове козаки!

№  373/8 
від 10 лютого 2012 року За вісім років свого існування газета «Україна козацька» стала вагомою складовою За вісім років свого існування газета «Україна козацька» стала вагомою складовою 

національного і духовного відродження України, активним пропагандистом козацького руху національного і духовного відродження України, активним пропагандистом козацького руху 
на теренах нашої держави та за її межами. Чергового номеру видання завжди з нетерпінням на теренах нашої держави та за її межами. Чергового номеру видання завжди з нетерпінням 
чекає багато наших співгромадян.чекає багато наших співгромадян.  
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се буде слава добрих діл...           
П.Грабовський

Звертається до вас бать-
ко реєстрового козака 
лейтенанта УРК Сергiя 
Полiванова, який більше 
10 рокiв хворіє на рак 
лiмфосистеми.

Син пройшов 28 курсiв 
хiмiотерапiї, але значно-
го полiпшення здоров’я 
не вібулося. Залишилась 
остання надiя – пересадка 
кiстного мозку. Вартує така 
операцiя 30 тисяч у.о.

Я  i  м о я  д р у ж и н а  – 

Пам’ять
В осередках УРК

До небайдужих

Фотофакт

Вшанували воїнів-афганців

Та й начальника козацько-
го штабу пан Олександр має 
досвідченого - підполковника 
УРК Валерія Пустово-
го, ліквідатора аварії на 
Чорнобильській АЕС. Під 
проводом таких очільників 
згуртувалося і гідне козаць-
ке товариство: колишні 
військові, шахтарі, представ-
ники бізнесу, інтелігенції, що 
не на словах, а на ділі доводить 
доцільність і спроможність 
козацького руху.

На рахунку підрозділу до-
нецьких реєстровців уже 
чимало добрих справ. Так, 
козаки опікуються щойно 
збудованою православною 
церквою у мікрорайоні Ши-
рокий, активно займаються її 
впорядкуванням.

Налагоджуються добрі 
стосунки і з педагогічно-
учнівськими колектива-
ми загальноосвітніх шкіл 
№115 і №90. Нещодавно 
реєстровці завітали сюди зі 
свіжими номерами газети 
«Україна козацька», а ще із 
повідомленням, що перед-
платили це патріотичне ви-
дання для підшефних на-
вчальних закладів до кінця 
року. З часом у школах за 

участю козаків пройде і ряд 
святкових виховних заходів – 
на День рідної мови, на День 
незалежності, на Покрову.

Не забувають реєстровці 
Кіровського районного то-
вариства і про облашту-
вання свого козацького 
«куреня-офісу». Уже знайшли 
відповідне приміщення, на-
креслили план робіт щодо 
його ремонту.

А напередодні Дня захис-
ника Вітчизни делегація това-
риства у складі його отамана, 
начальника штабу, козаків 
Олександра Земелька та Сергія 
Пастухова побувала на Савур-
могилі, овіяній героїчною 
козацькою історією, под-
вигом нашого народу у роки 
останньої війни. Нащадки 

козаків, які майже всі свого 
часу пройшли гарт армійської 
служби, поклали червоні 
гвоздики на білий сніг, до 
підніжжя меморіалу. Як дотик 
вдячності і пам’яті…

Попереду у реєстровців 
нові, важливі справи  в 
ім’я козацтва, майбутнього 
України.

Максим ТОРСЬКИЙ, 
власкор «УК»,

м.Донецьк

У війні в Афганістані бра-
ли участь майже 170 тисяч 
українців. За офіційними дани-
ми загинуло 13 тис. 100 осіб, 
але, за словами «афганців», їх 
набагато більше: адже в перші 
роки війни забороняли навіть 
на надгробках писати, що лю-
дина загинула під час виконання 
інтернаціонального обов’язку. 
Дожити до сьогодні пощастило 
не всім - навіть тим, хто тоді по-
вернувся додому.

15 лютого у Львові пройш-
ли заходи з нагоди Дня вша-
нування учасників бойо-
вих дій на територіях інших 
держав та відзначення 23-ї 
річниці виводу військ колиш-
нього СРСР із Республіки 
Афганістан.

Кілька сотень «афганців» 
зібралося на площі Євгена 
Петрушевича, звідки тради-
ційно розпочалася піша хода 
до пам’ятного знаку “Грома-
дянам Львівщини, полеглим в 
Афганістані в 1979-1989 роках”. 

«Ми зібралися, щоб вкло-
нитися тим, хто, виконуючи 
свій військовий обов’язок, 
не повернувся додому. А та-
кож ми зібралися, щоб вла-
да почула живих ветеранів 
і зрозуміла їх сьогоднішній 
стан», – зазначив керуючий 
справами Львівської обласної 

ради Євген Захаревич.
«Ми насамперед повинні 

пам’ятати і шанувати воїнів-
українців», – додав заступ-
ник міського голови Львова з 
гуманітарних питань Василь 
Косів.

«3360 наших співвітчиз-
ників не повернулись з війни. 
Війна скалічила життя ба-
гатьох українців, які чесно 

виконували свій військовий 
обов’язок, залишилися вірни-
ми присязі. Українці показали 
себе як хоробрі мужні воїни з 
козацького роду, – наголосив  
Василь Савчак від імені голо-
ви Західноукраїнської спілки 

промисловців і підприємців 
Володимира Кожана.

Участь в урочистому 
покладанні квітів також взя-
ли реєстрові козаки: отаман 
Львівського обласного то-
вариства УРК, генерал армії 
УРК Василь Павлечко, на-
чальник штабу Львівського 
обласного товариства УРК, 
полковник УРК Андрій Ко-

стишин, козацька старшина.
Ввечері біля пам’ятника 

було запалено свічки у 
вигляді хреста.

Роман КОЛОДІЙ
майор УРК, 

м.Львів

Червоні квіти – 
на  білому снігу

Шановні брати-козаки, сестри-берегині!

Реєстровці на Богуславщині

Реквiзити для 
перерахування:

Отримувач: «Приватбанк»
Установа банку: «При-

ватбанк»
Н о м е р  р а х у н к у : 

29244825509100
МФО:  305299 
ОКПО: 14360570
П р и з н а ч е н н я  п л а -

тежу: Полiванов Євген 
Анатолiйович

IНН 1763100190
К а р т к о в и й  р а х у н о к 

№4405885813216626

Д б й

№4405885813216626

Фотофакт

Голова спілки воїнів-афганців Львівщини Лев Магеровський, 
генерал армії УРК Василь Павлечко, начальник штабу 
Львівського обласного товариства УРК Андрій Костишин.

Козаки-реєстровці з Донецька на легендарній Савур-могилі.

Конкретними справами розпочали нинішній рік 
козаки Кіровського районного осередку Донець-
кого міського товариства УРК, яким ось уже п’ять 
років успішно керує полковник УРК Олександр Во-
лосяник. Це і не дивно, адже за плечима козацького 
очільника, під орудою якого сьогодні знаходиться 
близько сорока реєстровців, командування аварійно-
рятувальним загоном спецпризначення управління 
МНС по Донецькій області, до складу якого входило 
300 висококваліфікованих спеціалістів – водолазів, 
пожежників, саперів, мінерів. Цей специфічний 
підрозділ під командуванням підполковника 
МВС О.Волосяника виконував найважчі завдан-
ня у найекстремальніших ситуаціях. Отож досвіду 
керівництва колективом, лідерських здібностей 
нинішньому козацькому отаману реєстровців 
Кіровського району Донецька не позичати.

пенсiонери, отримуємо 
відповідно 790 і  840 грн 
на місяць. Заплатити за 
операцiю не маємо змоги.

З в е р т а є м о с я  д о 
ус iх  читачiв  «України 
козацької», небайдужих 
до людського горя з про-
ханням надати нам, по 
можливостi ,  посильну 
матерiальну допомогу.

Євген ПОЛIВАНОВ 
тел. (099) 458 65 75

м. Донецьк

На козацькій мапі Київщи-
ни з’явився ще один козаць-
кий осередок. На фініші 
минулого року   відбулася 
презентація Богу-славського 

районного козацького това-
риства Київського обласного 
товариства УРК. 

З цієї нагоди проведена 
посвята козаків та берегинь 

Богуславщини. Ця урочиста 
церемонія відбувалася у кра-
сивому храмі села Мисайлівка, 
що неподалік Богуслава.  В 
урочистостях  взяла участь об-
ласна старшина реєстровців 
на чолі з головним отаманом 
Київського обласного товари-
ства УРК, генерал-полковни-
ком УРК Олександром Кар-
пенком, заступником       голови 
Рокитнянської         районної 
державної адміністрації, ота-
маном Рокитнянського ра-
йонного товариства ВГО УРК 
В.О.Гудзенком, отаманом Бо-
гуславського районного това-
риства УРК,  полковником за-
пасу О.В. Максимчуком. 

Прес-служба УРК
Київська область

Реєстровці Богуславського району серед гостей і земляків.
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У статті немає бодай якого-
небудь позитиву, а від початку 
до кінця – суцільний негатив. 
Мало того, підзаголовок статті 
інформує: «Сучасне українське 
козацтво перетворилося на 
злодійське збіговисько ряд-
жених генералів», під яким 
розміщені дві світлини з ре-
маркою «Дрогобицькі козаки, 
яких бачите на знімках, як і 
дружина Цезаря, наразі поза 
всякою підозрою».

П о д і б н е  р о з м і щ е н н я 
світлин на тлі вкрай нега-
тивного матеріалу заслуговує 
на осуд, викликає обурення, 
більше того, кидає тінь на 
отаманів Прикарпатського 
міжрайонного товариства 
Українського Реєстрового 
Козацтва, фотографії яких 
розміщені на газетних шпаль-
тах. І пересічний читач цілком 
логічно вважатиме, що всі 
козацькі організації «одного 
поля ягоди». 

Якраз напередодні пуб-
лікації цієї «розгромної» ста-
тейки нами надано редактору 
два позитивні матеріали, під 
назвами: «Гетьмана Петра 
Сагайдачного зачислили до 
лику святих» та «Духовність і 
патріотизм не на словах, а на 
ділі», які відображають липневі 
штрихи з життєдіяльності 
Українського Реєстрового 
Козацтва на теренах Дрого-
биччини і Самбірщини.

Без  позитиву  в  засо-
бах масової інформації ми 
не виховаємо гідне молоде 
покоління України. Немає 
ліку тим патріотичним і ду-
ховним заходам, що провели 
реєстрові козаки на території 
Прикарпаття. Вони систе-
матично висвітлювалися і 
висвітлюються на сторінках 
всеукраїнського часопису 
«Україна козацька». У цьому 
легко переконатись, завітавши 
до офісу нашого козацько-
го об’єднання за адресою: 
м.Дрогобич, вул. Данила Га-
лицького,1, де зберігається 
підшивка вищезгаданої газети. 
Нагадаємо деякі матеріали: 
«Вискочив, як козак з маку» 
(№15-16, серпень-вересень, 
2008). «У Кульчиці, на козаць-
ке свято» (№19-20, жовтень, 
2009), «Під знаменами геть-
мана Петра Сагайдачного» 
(№ 9-10, травень-червень, 

2009), «Линуть пісні солов’їні 
козацької берегині» (№ 19-20, 
жовтень-листопад, 2011). І це, 
не враховуючи публікацій в 
інших засобах масової інфор-
мації, зокрема на сайті УРК. 

В Україні дійсно зареєст-
ровано понад півсотні громад-
ських козацьких організацій. 
Чимало з них відіграють роль 
«п’ятої колони» на теренах 
нашої держави, особливо в 
Криму та на півдні і сході 
України, які 80 років тому ма-
сово були заселені вихідцями 
з РСФСР після страшного 
Голодомору 1933 року. Ось ці 
нащадки так званого Всеве-
ликого війська Донського або 
Донського козачого війська 
насправді «перетворилися на 
злодійське збіговисько ряд-
жених генералів», про яких 
цілком справедливо пише ав-
тор статті «Заслані козачки». 

Вбивства, шахрайства, не-
законні оборудки, кримінальні 
історії, факти здирництва 
притаманні «казакам-раз-
бойникам», які вдають з себе 
даішників, міліціонерів, пра-
воохоронців, - усі ці факти, 
наведені автором резонансної 
публікації, аж ніяк не сто-
с у ю т ь с я  У к р а ї н с ь к о г о 
Реєстрового Козацтва,  а 
пройдисвітів-перевертнів з 
Вольного казачества Укра-
ины. У поле зору автора по-
трапили «казакі» Донецька, 
Дніпропетровщини, Криму, 
Житомира, Закарпаття, яких, 
зрештою, не бракує в будь-
якому іншому регіоні України. 

Як відомо, нині розпущено 
Раду Українського козацтва 

при главі держави, як консуль-
тативно-дорадчий орган, го-
ловною метою діяльності якої 
було «забезпечення реалізації 
потенціалу козацької ідеї для 
консолідації українського 
суспільства, залучення козаць-
ких громадських організацій до 
охорони культурної спадщини, 
фізкультурно-спортивної робо-
ти, військово-патріотичного ви-
ховання молоді». Створення цієї 
Ради було оформлено Указом по-
переднього гаранта Конституції 
України від 4 червня 2005 року за 
№ 916. І ця Рада мала право на 

існування. Проте заангажова-
ний автор вищезгаданої статті 
виправдовує рішення про роз-
пуск Ради тим, що нібито при-
пинився потік російських «ру-
блей» до «казачьих» організацій. 
Отаман Євген Король, голова 
генеральної канцелярії ВГО 
«Соборне гетьманське козацт-
во» інформує: «Політика держа-
ви стала такою проросійською, 
що навіть у Кремля відпала 
потреба фінансувати численні 
українофобські козацькі това-
риства в Криму».

Якраз з точністю до на-
впаки, нині активізувалися 
антиукраїнські козацькі фор-
мування і їх відверто про-
типравна і  кримінальна 
діяльність,  тоді  як Рада 
Українського козацтва при 
Президентові України пе-
редбачала участь козацьких 
громадських організацій в 
забезпеченні охорони гро-
м а д с ь к о г о  п р а в о п о р я д -
ку і державного кордону, 
запобіганні та припиненні 
адміністративних правопору-
шень і злочинів, захист життя 
та здоров’я громадян України, 
інтересів держави від проти-
правних посягань.

Видно, історія нас нічого 
не навчила, хоча ми вже це 
проходили… Імператриця 
Катерина, якій в незалежній 
Україні в Одесі відновили 
пам’ятник, видала указ від 
10 грудня 1764 року про ска-
сування гетьманського уряду 
в Україні. Так припинилося 
самостійне життя в козацькій 
державі. І вже зовсім погас-
ли надії українців на бажа-
ну волю і кращу долю після 

зруйнування Запорозької Січі 
в 1775 році, знову ж таки за 
указом Катерини ІІ. Відтоді 
наші землі перетворилися у 
звичайні московські провінції, 
на чолі яких стояв «великорос» 
генерал-губернатор. А у нас 
досі керівників обласних дер-
жавних адміністрацій в Україні 
за старою пам’яттю називають 
губернаторами. 

Як відзначає преамбу-
ла до Статуту Українського 
Р е є с т р о в о г о  К о з а ц т в а : 
«Відносини України і Росії 
були основним фактором, 
що впливав на розвиток 
реєстрового козацтва. Пере-
дача Росією Правобережної 
України Польщі в 1667 році 
призвела до знищення право-
бережного козацтва. У 1735 
році козацький реєстр на 
Лівобережній Україні був об-
межений 20 тисячами вибор-
них козаків, а на Слобідській 
Україні в 1700 році лишило-
ся лише 4200 козаків. Після 
ліквідації в Україні в 1782 році 
полково-сотенного устрою 
реєстрове козацтво було ска-
соване остаточно». 

Як бачимо, колесо історії 
починає крутитися назад. Сла-
ва Богу, не скасовано Ука-
зу «Про День Українського 
козацтва», який щорічно 
в і д з н а ч а ю т ь  г р о м а д я н и 
України на свято Покрови 
Пречистої Богородиці, покро-
вительки та берегині козацько-
го війська й усіх українських 
збройних формувань.

З а с т у п н и к  д и р е к т о -
ра інституту історії НАНУ 
Станіслав Кульчицький пише: 
«Певна річ, сучасні козаки 

Очільники реєстрових козаків Львівської області.

Крокують козаки-реєстровці Львівщини.

Слово козацьке —Слово козацьке —  
тверде, наче криця тверде, наче криця 

Позиція

У серпні минулого року, в газеті «Галицька зоря» була передрукована 
тенденційна й упереджена стаття, спрямована проти сучасного 
українського козацтва, під назвою «Заслані козачки», що вперше 
побачила світ у часописі «Український тиждень» за підписом Андрія 
Ткача. У нас немає жодного сумніву, що цей матеріал має замовний 
характер і переслідує одну мету: знеславити ідею відродження 
козацтва в незалежній Україні, що з кожним роком набуває потужної 
сили і масово поширюється по обидва боки Дніпра. 
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Реєстрові козаки Львівщини із козачатами біля пам’ятника 
гетьману України Петру Конашевичу-Сагайдачному.

Духовне виховання молоді — в центрі уваги реєстровців Галичини.

не мають жодного стосунку 
до козаків історичних. Після 
повалення Гетьманату Скоро-
падського українське козацтво 
фактично зникло, бо для його 
розвитку в ті часи не було жод-
них історичних причин. Те саме 
можна сказати про козацтво, 
що виникло наприкінці 1980-х 
років серед так званих нефор-
мальних організацій, дозвіл на 
створення яких давали партко-
ми КПРС і відповідні відділи 
КДБ».

Такий огульний, далеко 
не історичний і академічний 
підхід до створення козаць-
ких організацій в Україні 
м і г  п у б л і ч н о  в и с л о в и т и 
лише той псевдонауковець, 
який у березні 1988 року 
на сторінках «Українського 
історичного журналу» пи-
сав, що голод 1933 року був 
за наслідками значно мен-
шим від голоду 1921 року. 
За  підрахунками профе-
сора, доктора історичних 
наук Кульчицького втра-
ти населення від голоду в 
УССР становили біля 5 млн. 
осіб, тоді як сам «вождь усіх 
народів і часів» Сталін виз-
нав кількість жертв у 10 млн. 
чоловік. Цього історика-
партократа  заплескали і 
зігнали з трибуни вигуками 
«ганьба» на міжнародному 
симпозіумі «Голодомор-33», 
який відбувся з 5 по 7 вересня 
1990 року в столиці України.  

Посилання на облудли-
вого історика Кульчицько-
го, зроблена дописувачем 
«Українського тижня» Андрієм 
Ткачем, ще раз переконує нас 
у тому, що стаття «Заслані 
козачки», яка превалює винят-
ково негативною інформацією 
про інородних та іномовних 
«казаків», має на меті згань-
бити і знеславити увесь ко-
зацький рух в Україні. Як 
кажуть, де борошно, там і 
порошно. Аби не доводити 
справу до суду, ми вимагаємо 
опублікувати нашу статтю про 
сучасне Українське Реєстрове 
Козацтво в позитивному ключі 
і розмістити дві світлини на 
наш вибір, надавши нам цілу 
газетну сторінку, як це було 
зроблено в компрометуючому 
нас матеріалі самим фактом 
появи світлин отаманів дро-
гобицьких реєстрових коза-
ків на тлі суцільного негативу 
про козаків в Україні, а та-
кож вбивчого напису: «Су-
часне українське козацтво 
перетворилося на злодійське 
з б і г о в и с ь к о  р я д ж е н и х 

генералів». 
У додатках до «Основних 

документів, що регламен-
тують роботу Українського 
Р е є с т р о в о г о  К о з а ц т в а » 
висвітлені деякі факти біографії 
Гетьмана УРК Анатолія Шев-
ченка. І тут чорним по-білому 
написано: «Анатолій Шев-
ченко понад двадцять років 
перебував на дійсній військовій 
службі в органах КДБ (СБУ)… 
Звільнений у запас у званні 
підполковника. У 2003 році на-

казом голови Служби безпеки 
України  Анатолію Івановичу 
Шевченку присвоєно чергове 
військове звання – полков-
ник». Але мало хто знає, що 
коли відставний полковник 
заснував Всеукраїнську гро-
мадську козацьку організацію, 
яка навідріз відмовилася від 
пропозицій і намагань перетво-
рити її на «верное казачество» 
Кремля, то навіки втратив 
доньку Еллу, 1974 року народ-
ження. Не важко здогадатися, 
чиїх рук ця справа і хто за цим 
стоїть.  Цей факт з біографії 
теперішнього Гетьмана УРК 
перекликається з біографією 
опального історичного геть-
мана Мазепи, якого моско-
вини назвали «изменником 
Родины», чи то пак «Отече-
ства», але це не значить, що він 
був «зрадником народу».  Як 
і Мазепа, який відмовився за 
сприятливих умов від «царської 
ласки» Петра І, так і Анатолій 
Шевченко в  незалежній 
Україні не пішов на співпрацю 
з колишніми роботодавцями.   

Ми не заперечуємо, що 
козацький рух в Україні недо-
статньо впорядкований. Є тут 
суто ворожі інтересам України 
проросійськи налаштовані 
«казачьи» організації, як-от: 
«Об’єднання козаків Кри-
му», «Союз атаманов Кры-
ма», «Международный союз 
казаков Тавриды», «Верное 
казачество», «Международный 
союз казаков», «Прикордонна 
козацька охорона» тощо.

Українські реєстрові коза-
ки проводять велику і дієву 
національно-освітню роботу 
в гущі народу, фактично за-
ступаючи місцеві осередки 
«Просвіти», відтворюють у 
пам’яті молодого покоління 
героїчні сторінки Козацької 
доби, виховують підростаючу 
молодь на зразках доблесті, 
лицарства і героїзму. 

Як і в будь-якій організації, 
створеній на громадських заса-
дах, до нас приходять не тільки 
щирі і свідомі українці, патріоти 

краю, але й випадкові люди, 
які шукають особистої вигоди 
і легкої слави. Як писав пись-
менник, публіцист і лікар УПА 
Юрій Липа, «є Люди, а є люди». 
І в середовищі Українського 
Реєстрового Козацтва пору-
шувалися питання не стільки 
торгівлі званнями, продажу 
орденів і медалей та видачі 
різних посвідчень, що апріорі 
в нас неможливо, оскільки 
вони мають відповідати за-
слугам того чи іншого козака 
перед Україною, її народом і 
Українським Реєстровим Ко-
зацтвом. 

На нашу думку, дехто на-
правду не вартує тих висо-
ких звань і відзнак, які були 
вручені на початку або в 
період становлення козацької 
організації, про що, до речі, 
неодноразово заявляв Гетьман 
УРК Анатолій Шевченко. На-
приклад, є в нас такий собі 
«ряджений отаман», який має 
звання генерал-лейтенанта, 
але за рік свого отамування 
не зорганізував хоча б одного 
козацького заходу, не прийняв 
до лав реєстрового козацтва 
жодного козака, нічого не 
зробив для патріотичного 
виховання молоді. Зо два 
десятки козацької старшини 
письмово висловилися проти 
перебування такого «отамана» 
на керівній посаді, оскільки 
він не мав що сказати на 
річному звіті в першій декаді 
червня минулого року. По-
вна бездіяльність на посаді 
керівника козацького осе-
редку, відсутність будь-якої 

роботи в довіреному козаць-
кому формуванні, невико-
нання статутних завдань і 
рішень, обов’язків, покладе-
них на нього, спонукало нас 
наприкінці весни висловити 
йому недовір’я і письмово 
просити Гетьмана призначи-
ти наказом іншого керівника 
на його місце. До цього нас 
зобов’язував чинний Статут 
ВГО УРК та основні докумен-
ти, що регламентують роботу 
Українського Реєстрового 
Козацтва. Адже в Статуті 
зазначено: «Міський (район-
ний) отаман призначається 
наказом Гетьмана УРК за 
рішенням відповідних рад 
з  числа дійсних козаків, 
які показали себе мудрими 
організаторами чи добре пра-
цюють на посадах міської 
(районної) старшини». На 

жаль, ми вже зачекалися му-
дрого і виваженого рішення 
від пана Гетьмана. Як бачимо, 
ми самокритичні і нами керує 
здоровий дух самоочищення.

Переважна більшість сучас-
них реєстрових козаків свято 
шанують козацьку справу і 
віддають увесь запал своєї 
душі задля тріумфу ідеї ли-
царського козацтва в Україні. 
Вони беруть активну участь у 
науково-дослідній, пошуково-
краєзнавчій, громадській 
роботі, виявляючи нові об’єкти 
з історії козацтва, публікують 
історичні документи козацької 
доби, матеріали про роботу 
сучасних козацьких товариств 
у загальнонаціональній газеті 
«Україна козацька».

Українські реєстрові ко-
з а к и  з д і й с н ю ю т ь  о б л і к 
пам’яток культурної спад-
щини, пов’язаних із історією 
українського козацтва, за-
лучаються до відновлення 
колишніх січей та паланок, 
піклуються про збережен-
ня природних історичних 
ландшафтів, де відбувалися 
козацькі битви, сприяють утво-
ренню і становленню козаць-
ких мистецьких самодіяльних 
к о л е к т и в і в ,  і н і ц і ю ю т ь 
фестивалі козацької творчості, 
проводять змагання із козаць-
ких бойових мистецтв, на-
дають науково-методичну до-
помогу музеям і заповідникам 
у пропаганді історії, культури 
і традицій українського ко-
зацтва, ініціюють створення 
документальних і художніх 
фільмів, присвячених історії 

українського козацтва та 
подіям Козацької доби, про-
кладають кінні і туристичні 
маршрути до історичних місць 
та об’єктів, що відображають 
історію і традиції українського 
козацтва. 

Українські реєстрові ко-
заки беруть активну участь у 
проведенні важливих заходів 
із військово-патріотичного ви-
ховання допризовної молоді, 
сприяють інформаційно-
пропагандистській роботі з 
особовим складом військових 
ч а с т и н  п о  в і д з н а ч е н н ю 
в а ж л и в и х  і с т о р и ч н и х 
подій в Україні, проводять 
культурно-просвітницьку ро-
боту серед учнівської молоді 
та освітян, надають допомогу 
в організації дитячо-юнаць-
ких ігор в загальноосвітніх 
школах та проведенні фіз-

к у л ь т у р н о - о з д о р о в ч и х 
патріотичних заходів, сприя-
ють реалізації заходів, спря-
мованих на подолання дитячої 
безпритульності, ініціюють 
відновлення історичних назв 
населених пунктів, місце-
востей, пов’язаних з історією 
українського козацтва. 

Українські реєстрові ко-
заки готують та  вносять 
пропозиції щодо присвоєння 
окремим частинам Зброй-
них сил України та іншим 
військовим формуванням, 
утвореним відповідно до 
законів України, почесних 
найменувань, пов’язаних 
з  і м е н а м и  в и д а т н и х 
у к р а ї н с ь к и х  г е т ь м а н і в , 
к о з а ц ь к и х  п о л к о - в о д ц і в 
та  отаманів,  випускають 
сувенірну продукцію до зна-
менних дат в історії України 
та ювілеїв, пов’язаних з жит-
тям та діяльністю її видатних 
діячів, виявляють місця по-
ховань українських гетьманів 
та козацьких полководців 
як на Батьківщині, так і в 
інших державах, сприяють 
їх перепохованню, знаходять 
предмети і документи з історії 
козацтва, сприяють їх повер-
ненню в Україну. 

Єдині наші привілеї і права – 
відновити вольності козацтва, 
відрізнятися від пересічних 
громадян своєю освіченістю 
та дисциплінованістю, завжди 
бути рушійною силою за волю 
та незалежність України як 
самостійної козацької дер-
жави. Бо нині ніхто не за-
перечить, що реєстрові козаки 
часто брали участь у козаць-
ко-селянських повстаннях 
та в національно-визвольній 
боротьбі українського на-
роду. Саме з лав історичного 
реєстрового козацтва вийшли 
видатні козацькі полководці: 
гетьман Петро Сагайдачний, 
який зі своїми полками стояв 
під стінами Москви; гетьман 
Богдан Хмельницький, який 
захопив у полон польського 
короля і якому був відкритий 
шлях на Варшаву; вождь 
козацької голоти – отаман 
Северин Наливайко, який 
громив панські маєтки, хо-
див походами на татарські 
міста; гетьман Іван Виговсь-
кий, який розгромив царські 
війська Московії під Коно-
топом, гетьман Іван Мазепа, 
який вітав як визволителя 
шведського короля Карла ХІІ 
і зважився боронити рідний 
край від московської орди, 
гетьман Петро Дорошенко, 
який розгромив поляків біля 
села Печери, над Бугом, і 
робив відчайдушні спроби 
возз’єднати Україну під одною 
булавою та інші достойники 
українського козацтва.

 Отже, ми, прямі їх нащадки, 
виховані на героїчних козацьких 
традиціях і звичаях, завжди 
стояли і будемо стояти на дер-
жавницьких позиціях, борони-
ли і будемо боронити зброєю і 
словом козацькі гідність і честь. 

Богдан ПРОКОПИШАК,  
генерал-полковник УРК,

В’ячеслав ЦВЄТКОВ, 
полковник УРК, 

від імені козаків Львівського 
обласного товариства УРК. 
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Путь вибирає чесних.
М.Яривчик

Д о к т о р у  е к он о м і ч н и х 
наук, професору кафедри ме-
неджменту в невиробничій 
сфері Донецького державно-
го університету управління, 
академіку Академії еконо-
мічних наук України, за-
служеному лікарю України, 
відміннику охорони здоров’я 
СРСР, відміннику освіти 
України, члену Національної 
спілки журналістів України, 
генерал-майору УРК Михайлу 
Михайловичу Шутову цими 
днями виповнюється сімдесят. 
Коло його фахових інтересів 
вельми широке. І на якій би 
ниві він не працював, завжди 
його супроводжував успіх. Із 
55 років загального стажу – 45 
років  лікував людей, останні 
15 – присвятив педагогічній 
діяльності. Михайло Михай-
лович – людина унікальна. 
Він єдиний у країні заслу-
жений лікар України, який 
має вчений ступінь доктора 
економічних наук. 
З піснею – з дитинства 

А почалося все з 1942-го, 
коли його рідна Костянтинівка, 
що на Донеччині, була окупо-
вана фашистами. Хлопчикові, 
якого назвали на честь батька, 
так і не пощастило відчути 
мужню татову руку, почути 
його мудре слово. Михайло-
старший загинув на війні під 
час форсування Дніпра... 

„Шутови родом із Чернігова, 
де була відома на всю Україну 
школа бандуристів, очолю-
вана Іваном Шутом. Тому 
тамтешній люд учнів музич-
ного закладу, за козацьким 
звичаєм, називав Шутовими”, 
- розповідає про походження 
свого прізвища Михайло Ми-
хайлович.

Своїм становленням, ви-
хованням та й, зрештою, всім 
набутим у житті, він завдячує 
маминим батькам – дідусеві 
Івану й бабусі Марфі Безу-
глим. Саме вони заклали йому 
життєві й моральні принципи. 

„Дід Іван – із ямпільських 
козаків – воював на фонтах 
Першої світової, потрапив під 
газову атаку. У громадянську 
командував кавалерійським 

загоном. Саме 
від цього старого 
воїна-козака я на-
вчився військової 
д и с ц и п л і н и 
і  п о р я д к у.  З 
приємністю зга-
д у ю ,  к о л и  д о 
нашої хати при-
ходили ще два 
дідових брати і 
в о н и  с п і в а л и 
українські пісні. 

Бабуся Мар-
фа Іллінічна - із 
помісних дво-
рян, випускниця 

світської школи 
фрейліни М.Дашкової, людина 
освічена й інтелігентна, прище-
пила мені любов до пізнання і 
самовдосконалення. „На цьому 
світі за все потрібно платити. 
Якщо не вмієш робити сам – до-
ведеться платити іншим», - гово-
рила вона.

«Будеш знати – будеш уміти, 
а отже – не будеш платити”, - ці 
слова стали моїм життєвим кредо. 

Бабуся займалася моєю 
освітою, прищепила любов до 
читання. А першим моїм „бук-
варем” була книжка … „Война 
і мир” Льва Толстого.  Попри 
те, що дідусь був переконаним 
комуністом-атеїстом, а бабуся 
– православною вірянкою, 
вони мали мудрість знаходити 
спільну мову між собою, даючи 
приклад створення родинного 
затишку. У присутності дітей 
чи онуків між ними ніколи 
не виникало непорозумінь. 
Більше того, завжди зверта-
лися одне до одного по імені 
й по-батькові. Всьому цьому я 
намагався наслідувати і в своїй 
родині...

Маленький «зрадник 
Вітчизни»

„До школи, що знаходилася 
у розгромленому приміщенні, 
водив дідусь. Не вистачало па-
перу, тому доводилося писати на 
газетах. Оскільки під час війни 
ми перебували на окупованій 
території, то ровесники дражни-
ли мене „зрадником Вітчизни”. 
Це була подвійна образа, адже 
нам, на відміну від евакуйо-
ваних, довелося зазнати лиха 
від німців та ще й потім вис-
луховувати образи від людей, 
які, м’яко кажучи, пороху не 
нюхали, - згадує дитинство пан 
Михайло. – Жили бідно, але 
дружно. Війна, а потім відбудова 
господарства об’єднали  людей. 
Була довіра навіть до чужих, - 
двері нашої хати завжди були 
відчиненими. На жаль, зараз 
телевізор та комп’ютер вкрали у 
сучасників живі, людяні форми 
спілкування, через те і авторитетів 
суспільство має не тих».

Після закінчення школи, 
у 1959-му енергійний юнак 
подався до «трудармії» - два 
роки в Новосибірській області, 

в селищі з відповідною на-
звою – Тайга, працював на 
будівництві залізниці. Потім 
3,5 року – в армії, служив у тан-
кових військах на Харківщині.  
Після демобілізації, молодий, 
але вже загартований Михайло 
Шутов почав сходження до 
вершини своєї мрії.

Хотів бути найкращим
«Я завжди у всьому намагав-

ся бути найкращим, добивати-
ся найвищих цілей.  Поставив 
за мету  стати високоосвіченою, 
інтелігентною людиною – 
розповідає пан Михайло. –  
Тож 1965 року вступив на 
лікувальний факультет До-
нецького медінституту, який 
закінчив з відзнакою. Навчан-
ня поєднував із роботою фель-
дшера в обласній лікарні проф-
захворювань. Потім 10 років 
працював лікарем-хірургом 
вищої категорії міської лікарні 
№ 21 міста Донецька”.

Довелося практикувати й за 
кордоном. З 1978 по 1981 рік 
працював хірургом шпиталю 
міста Ситіф, що в Алжирі. 
По поверненню кілька років 
очолював міську лікарню      
№ 23, звідки був переведе-
ний на посаду заступника 
керівника міського відділу 

охорони здоров’я Донецька. 
З 1986 по 1997 рік Михайло 
Шутов був головним лікарем 
Донецької обласної клінічної 
лікарні ім.Калініна. 1994 року 
йому було присвоєне звання 
«Заслужений лікар України». 
1998 року успішно захистив 
кандидатську дисертацію, став 
доцентом кафедри організації 
вищої освіти та управління 
охорони здоров’я ДонНМУ. 
У 2005 році здобув ступінь 
доктора економічних наук, 
і невдовзі Михайло Шутов 
отримав вчене звання про-
фесора кафедри менеджменту 
у невиробничій сфері. У 2007-
му його обирають академіком 
Академії економічних наук 
України. 

Наукова стезя
За часи науково-педаго-

гічної роботи академіком 
Шутовим була створена пер-

ша в Україні школа з менед-
жерського управління охорони 
здоров’я, діяльність якої була 
спрямована на підвищення 
рівня кваліфікації керівників 
лікувальних закладів,  магіст-
рантів та аспірантів. Серед його 
учнів  п’ять кандидатів наук, 
а наукові розробки вченого 
входять до програм розвитку 
та реформування системи 
охорони здоров’я Донецького 
регіону. Він автор 163 науко-
вих робіт з актуальних питань 
менеджерського управління 
медичною допомогою в умовах 
обмежених ресурсів в країні, 
п’яти монографій, чотирьох 
підручників, якими послуго-
вуються студенти медичних 
вузів України. 

Варто зазначити, що з-під 
пера талановитого лікаря й пе-
дагога вийшло кілька художніх 
творів. Багатогранність та-
ланту нашого героя можна 
поцінувати, прочитавши його 
повість „Червонец хомута с бо-
родой”, у якій автор розповідає 
про долю людини безпідставно 
звинуваченої в антирадянській 
пропаганді і засланої до ГУЛАГу. 

Держава та громадськість 
відзначили Михайла Шутова 
нагородами, зокрема, орде-

нами «Пирогова» I ступе-
ня, «Шахтарська слава» III 
ступеня, медалі „За доблес-
ну працю”. Він – кавалер 
орденів УРК – «Бронзового 
козацького хреста» III ступеня 
і «Срібного козацького хреста 
II» ступеня.

  У душі – козак
Михайло Михайлович ще 

застав часи, коли традиції 
козацтва ще жили в побуті, 
спілкувався з людьми, у яких 
ще перебував дух козацьких 
звитяг, непоборності. Тож 
коли в Україні почало активно 
відроджуватися козацтво, він 
підтримав цей рух з особливим 
ентузіазмом. 

„Перш за все у козацтві 
я  в б а ч а ю  г р о м а д с ь к і 
добровільні організації, які 
можуть і повинні забезпе-
чувати порядок у країні, 

-  розповідає генерал-ма-
йор УРК Михайло Шутов. 
– Мені дивно спостерігати, 
коли, скажімо, той чи інший 
об’єкт охороняє капітан 
чи майор міліції. Цю місію 
мають виконувати козаки, 
а правоохоронці – займа-
тися правопорушниками. 
Добровільні козацькі фор-
мування також можуть нести 
варту на державному кордоні. 
Приміром, козаки на конях 
оберігають кордон – і краси-
во виглядає, і дисциплінує. 

До того ж козацтво, за 
відсутності чіткої системи 
підготовки кадрів, на зра-
зок ОСОУ, може взяти на 
себе функцію підготовки ре-
зерву армії і флоту країни. 
Упевнений, що знайдуться 
професіонали й патріоти, які 
змогли б зорганізувати цю 
надважливу для країни справу. 
Тоді б і молодь активно до-
лучалася до козацького руху. 
Сучасним молодим людям як 
ніколи потрібні моральні ав-
торитети. На мою думку, саме 
козацтво має розробити і впро-
вадити в суспільство нову си-
стему виховання молоді, осно-
вану на найкращих традиціях 
українського народу. 

Родина – опора козака
Мені ніколи ніхто й копійки 

не дав, - зізнається пан Ми-
хайло. – Всього досяг у житті 
завдяки своїй наполегливості. 
Однак найціннішим над-
банням вважаю свою ро-
дину, де завжди відчуваю 
себе по-справжньому щас-
ливим. З дружиною Ната-
лею Олександрівною вихо-
вали двох доньок. Старша 
Світлана – лікар гінеколог-
е н д о к р и н о л о г - і м у н о л о г, 
кандидат економічних наук, 
молодша Юлія – економіст-
менеджер. Як бачите, обидві 
пішли моїми стезями – одна 
медицинською, інша – менед-
жерською. Це приємно, хоча 
на вибір професії дітей я не 
впливав. Радію, що відбулися 
як особистості, знайшли себе 
у житті. Отримую величезне 
задоволення від спілкування 
з трьома внучками: Танею, 
Настею і Катериною. 

На завершення розмови 
господар згадав, що все ж 
одна людина гроші йому да-
вала. „Це було кілька разів: в 
день народження (21 лютого) 
і на день Радянської Армії. І 
неодмінно 25 карбованців. То 
була мама”, - тихо промовив 
мій співрозмовник, і у сиво-
чолого чоловіка, очевидно, від 
ніжних споминів про найдо-
рожчу людину, заблищали очі...  

Дмитро ГРИГОРЕНКО, 
власний кореспондент „УК”,

м.Донецьк
фото з архіву Михайла Шутова

У родинному колі за святковим столом.

Академік АЕНУ Михайло Шутов.

Гордість УРК

Академік-козак, 
нащадок кобзарів
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До Міжнародного дня рідної мови

У слові рідному душа 
захищена

Адже мова – це не тільки 
і не стільки система і струк-
тура, що виявляє потреби 
комунікації, мова – це ос-
нова основ національної та 
індивідуальної самобутності 
і  б у т т є в о с т і  л ю д и н и  я к 
індивідуальності і нації як 
компонента загальнолюдської 
цивілізації. Та й загалом людсь-
ка особистість на дев’яносто 
відсотків складається з мови 
(Сергій Довлатов). Крім того, 
що рідна мова – це дух народу, 
колективний продукт посту-
пу творчості народу, це та-
кож унікальний колективний 
витвір мистецтва, невіддільна 
частина культури народу, орган 
самовираження і самопізнання 
національної культури. За-
вдяки мові, у мові та через 
мову  виражається народна 
мисленнєвість, побут народу, 
мораль та історія народу (за 
Федором Буслаєвим). Людсь-
ке Я з його світом свідомості 
та об’єктивна реальність 
співвіднесені і взаємодіють 
тільки завдяки мові,  що 
витворює   “проміжний світ”, 
певну “третю реальність”, що 
опосередковує для людини 
вплив зовнішнього світу на 
внутрішній духовний світ лю-
дини. Українська мова таїть у 
собі таку глибочінь сприйняття 
та усвідомлення об’єктивного 
світу через національно-мовне 
духовне коло, запізнання якої 
можливе тільки  шляхом гли-
бинного пізнання духовних 
витоків кожного слова, його 
значеннєвого різнобарв’я. 
Розуміння рідного слова, 
сприйняття його усіх відтінків 
і робить особистість доскона-
лою, бо мова, мати і Вітчизна – 
воєдино злиті духовні сутності: 

Мати, мова, Батьківщина - 
От і вся моя родина.

Батьківщина, мати, мова - 
Три цілющих, вічних слова.

Батьківщина, мова, мати - 
Нас повік не роз’єднати.

(М.Сингаївський).

У змагах слова – 
духовності злет

Д л я  п о в н о ц і н н о г о 
національно-мовного єднання 
на рівні свідомості необхідною 
умовою постають ті чи ті 
об’єднавчі чинники, сприй-
няття яких усіма є адекватним. 
Саме таку роль з-поміж інших 
чинників протягом останніх 
дванадцяти років відіграє 
Міжнародний конкурс із 
української мови імені відомого 
мецената Петра Яцика (влас-

Рідна мова — мати єдності,
батько громадянства і сторож держави.

М.Даукша

І СЛОВО РІДНЕ ЄДНАЄ НАС

На конкурсі української мови імені Петра Яцика.

не, Петро Яцик і заснував цей 
конкурс, надавши відповідну 
фінансову підтримку для його 
проведення). 

Цей вагомий у науковому 
житті країни захід, безпереч-
но, посідає одне з чільних 
місць з-поміж усіх мовних 
конкурсів, що поглиблюють 
роль і значення українського 
слова серед школярів та сту-
дентства. За дванадцять  років 
свого існування конкурс здо-
був мільйони прихильників і 
шанувальників, його перебіг 
висвітлюється у провідних 
засобах масової інформації, 
а його відкриття є честю для 
тієї чи тієї області, того чи 
іншого регіону України. ХІІ 

Міжнародний конкурс розпо-
чав свою ходу із Закарпаття. 
Звичайно, розвій і розбудова 
конкурсу уможливилася за-
вдяки активній підтримці всіх 
етапів його проведення уч-
нями і студентами, активній 
роботі Ліги меценатів. Участь 
у конкурсі є честю для кож-
ного його учасника. Цьогоріч 
ХІІ Міжнародний конкурс з 
української мови імені Петра 
Яцика відбувся за підтримки 
Міністерства освіти й науки, 
молоді та спорту України. 

На Донеччині  перший 
його етап з-поміж студент-
ства відбувся традиційно 9 
листопада в День української 
писемності. Цьому переду-
вала значна організаційна 
робота, внаслідок чого усі 
вищі навчальні заклади І-ІІ та 
ІІІ-ІV рівнів акредитації взяли 
участь у ньому, виконуючи 
різноманітні творчі і науково-
прикладні завдання. Другий 
(обласний) етап відбувся 24 
грудня 2011 року. Після ретель-
ного відбору надісланих робіт 
сто тридцять чотири конкур-
санти були визначені кращи-
ми. Учасники з 37 вищих на-
вчальних закладів – серед яких 
студенти п’ятнадцяти вишів 

ІІІ-ІV рівнів акредитації та сту-
денти двадцяти двох ВНЗ – І-ІІ 
рівнів акредитації – за доброю 
традицією зібралися у стінах 
найстарішої будівлі Донецько-
го національного університету 
– на філологічному факульте-
ті, який увібрав у себе дух 
літературної Донеччини ХХ 
століття. Адже в його аудито-
ріях навчалися легендарні 
Василь Стус, Іван Дзюба, Ва-
силь Голобородько  та інші, тут 
відбувався ІV Міжнародний 
конгрес україністів, а стіни 
філологічного факультету всо-
тали глибинну таїну і мелодику 
рідного слова. 

У  с в я т к о в о - у р о ч и с т і й 
атмосфері талановиту сту-

дентську молодь, яка гідно 
п р о й ш л а  в и п р о б у в а н -
ня першим етапом кон-
курсу, привітали прорек-
тор із навчальної роботи 
університету Павло Прав-
дивцев, а також декан філо-
логічного факультету, профе-
сор, доктор філологічних наук 
Євген Отін і завідувач кафедри 
української мови та прикладної 
лінгвістики, професор, доктор 
філологічних наук Анатолій  
Загнітко. Щирі слова й на-
станови з вуст досвідчених 
дослідників слова донесли 
в душу кожного учасника 
цінну пораду. Незважаючи 
на напрями своєї підготовки, 
на власну фахову підготовку 
(гуманітарний, природни-
чий, технічний вимір), у 
сприйнятті   українського 
слова, його естетики кожен 
усвідомив, що знання рідної 
мови є у будь-якому випад-
ку найнеобхіднішою умо-
вою і передумовою розвит-
ку повноцінної особистості,  
здатної до творчого мислення, 
не закутої у шаблонність дум-
ки та вільної у виборі мов-
них засобів, якими так багата 
українська мова. І окрилені 
почутим, переконані у своїх 

знаннях, 134 студенти виру-
шили демонструвати свою 
мовну обізнаність, грамотність 
і вправність у творенні мовних 
конструкцій, бо 

Велична, щедра і 

                        прекрасна мова. 
Прозора й чиста, 
                        як гірська вода, 
Це України мова барвінкова, 
Така багата й вічно молода.

(Ю.Косінська)

Живу у слові                 
та живу у слово

За результатами виконання 
різноманітних творчо-пошу-
кових завдань, з-поміж яких і 
потрібно віднайти правильну 
словоформу, і відредагувати 
текст, і написати твір на одну із 
запропонованих тем (для при-
кладу такі теми: “Не позичай 
вогню у сусідів, а вмій запалити 
своє вогнище” (Василь Зем-
ляк); “Тільки Слово — пам’яті 
спасенність” (Ліна Костенко) 
або ж: “Як нерозумно випрошу-
вати те, чого можеш досягти 
сам” (Григорій Сковорода)) 
було визначено переможців 
с е р е д  н е с п е ц і а л ь н и х  т а 
спеціальних фахових напрямів 
І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації 
різних форм власності ви-
щих навчальних закладів 
Донеччини. Так, з-поміж 
неспеціальних факультетів 
призові місця вибороли Кате-
рина Єрохіна –  І місце (До-
нецький інститут туристич-
ного бізнесу), Юрій Ловкий 
– ІІ місце (Маріупольський 
державний університет), Ганна 
Сімакова – ІІІ місце (Донець-
кий національний університет 
економіки і торгівлі ім. М. Ту-
ган-Барановського). Грунтовні 
знання з української мови та-
кож виявили: Юлія Романюк 
(Донецький національний 
технічний університет) , 
Інна Коваль (Горлівський 
державний педагогічний 
інститут іноземних мов), 
особливе  вміння твори-
ти і кристалізувати власну 
думку у словах властивим 
було для Катерини Гришко 
(Донецький національний 
технічний університет) , 
Ірини Калініченко, Крістіни 
Базуєвої (Горлівський дер-
жавний педагогічний інститут 
іноземних мов), Юлії Горош-
ко (Донецький інститут ту-
ристичного бізнесу), Олесі 
Болтабаєвої (Донецький юри-
дичний інститут), Олександра 
Пономарьова (Донецький 
державний інститут здоров’я, 
фізичного виховання і спорту).

На загальному тлі  ви-
р і з н я л и с я  в п р а в н і с т ю  і 
досконалістю думки, оперуван-
ням словом роботи переможців-
словесників, де найбільш 
гідними виявилися: Ірина Гар-
бера (І місце – Донецький 
національний університет),  
Інна Сахарук (ІІ місце – Донець-

кий національний університет), 
Ірина Чубарова (ІІІ місце – 
Маріупольський державний 
університет). Неординарний 
творчий політ характерний 
був для робіт Лілії Тищенко 
(Донецький національний 
університет), Юлії Коробки 
(Слов’янський державний 
педагогічний університет), 
Юлії Жиліної та Надії Новик 
(Маріупольський державний 
університет).

Не менш знаковими були 
результати творчих над-
бань студентів педагогічних 
коледжів, де майстерно впо-
ралися  і з  поставленими 
завданнями: Надія Благо-
даренко (Макіївське п е д -
училище), Галина Д’яченко 
(Шахтарське педучилище), 
Віорика Бірсану (Макіївське 
педучилище). До здобутків 
треба зарахувати і виконання 
творчих завдань студентами 
технікумів і неспеціальних 
коледжів: Романом Сухомозом 
(Маріупольський будівельний 
коледж), Владиславом Бу-
р я ч е н к о м  ( Го р л і в с ь к и й 
машинобудівний коледж), 
Ольгою Новіковою (Харцизь-
кий металургійний технікум). 
Кмітливими у розпізнанні 
мовних явищ та написанні 
творчих робіт  на кшталт “І 
яка вона є, сама природа под-
вигу?”; “Бо ти на землі лю-
дина” (Василь Симоненко) 
були студенти неспеціального 
фаху І-ІІ рівнів акредитації: 
Діана Бойко (Горлівський 
машинобудівний коледж), 
Ольга Садовська (Донецьке 
музучилище), Олена Бурку 
(Маріупольське муз-училище). 
Сьогорічний перебіг кон-
курсу засвідчив наявність 
творчих особистостей, лю-
дей, які не байдужі до рідного 
національно-державного 
українського слова. В одному 
з творів читаємо: “Мова – це 
наче вода: її не помічаєш, бо 
природа наділила нас нею, але 
як тільки щось загрожує мові, 
відчуваєш біль і щем, готовий 
боронити рідне слово, бо за 
ним відлуння тисячоліть”.    

ХІІ Міжнародний кон-
курс з  української  мови 
триває, попереду ще загаль-
нодержавний рівень, але уже 
можна ствердно говорити – 
він виявив небайдужість до 
рідного українського сло-
в а ,  з а ц і к а в л е н і с т ь  й о г о 
шанувальників і поборників 
у розбудові українськості 
в  Ук р а ї н с ь к і й  Д е р ж а в і . 
Адже повнокровне звучан-
ня українсько-державного 
засвідчуватимете повноцінну 
її “умонтованість” у світовий 
цивілізаційний простір.

Анатолій ЗАГНІТКО, 
доктор філологічних наук, 

профессор, 
член Національної спілки 

письменників України. 

Рідна мова, безперечно, є запорукою національної єдності, визначальним 
об’єднавчим чинником, вирізненням власного особистісного Я як гармонійної 
цілісності і неповторності, самодостатності, адже мова з самого дитинства 
входить у нашу свідомість і виступає єдиним чинником сприйняття та ос-
мислення інформації, визначення її значущості для себе. 



C Y K

Київської Русі ІХ-ХІІІ століття. Кали-
на – як символ України, дубове листя– 
як символ сили й могутності знайшли 
своє відображення у вишивці окре-
мих елементів козацьких одностроїв. 
Орнамент на погонах усіх чотирьох 
рангів різний за формою. Наприклад, 
на погонах вищих козацьких рангів 
відображено складну дорогу до ви-
сот знань, досвідченості й мудрості, 
а рівнокінцеві хрести – це символ 
запорожців, символ українського 
лицарства.

Керуючись прийнятим світовим 
правилом, зовнішній вигляд одностроїв 
відповідає інтелекту нації. Погони, на 
яких нанесено державні символи і зна-
ки розрізнення, - це штандарт держа-
ви. Особи, яким надано право носити 
однострої, представляють не себе, а 
державу. Так будемо ж достойні рідної 
держави, гідно і гордо представляючи 
її своїм зовнішнім виглядом!

Надумана проблема
І на останок щодо заборони вико-

ристання колористики «камуфляж». 
Вважаємо, для того, щоб не виникало 
ніяких непорозумінь, бажано нанести 
на камуфляжну тканину абревіатуру 
ЗСУ – і надумана проблема буде 
знята. Фабрики, які випускають дану 
тканину, легко внесуть цю поправку, 
і така тканина буде йти тільки на 
пошиття форми для Збройних сил. 
Демобілізувати ж воїнів ЗСУ бажано 
буде у святковому парадному одязі, 
а не у «камуфляжі». У такий спосіб 
тканина з колористикою «камуфляж», 
але без абревіатури ЗСУ буде спокійно 
реалізовуватися у торговельній 
мережі, адже вона недорога, прак-
тична і зручна у використанні. 

Михайло БЕДРИЛО, 
генерал-осавул Українського козацтва.
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Думка фахівця

З приводу законопроекту
Хочу висловитися з приводу за-

конопроекту № 4585 від 19.11.2010р. 
«Про внесення змін до деяких 
законів України, щодо носіння фор-
меного одягу, використання знаків 
розрізнення та символіки», при-
йнятого за основу 8 вересня 2011 
року. У ньому йдеться про заборону 
одностроїв українського козацтва, і 
мотивується це тим, що українське 
козацтво використовує військові по-
гони, шеврони та звання. 

Авторитетно заявляю, що однострої 
українського козацтва не мають нічого 
спільного з одностроями Збройних 
сил України та інших військових фор-
мувань, служб МВС, МЗСУ, органів 
виконавчої та судової влади тощо. 
Наше козацтво має свій український 
однострій, розроблений на основі 
історичних матеріалів із урахуванням 
спадкоємності національних і дер-
жавних символів та вимог сучасності. 
В українських козацьких одностроях 
не використано жодного елементу 
одягу будь-яких військових служб 
України чи інших держав світу. Ми 
добре розуміємо: будь-який плагіат - 
це порушення чинного законодавства 
інших держав світу і велика неповага 
до своєї держави. Натомість про одяг 
наших військових та інших служб 
того не можна сказати, за винятком 
використання малого державного 
герба - тризуба.

В українському козацтві майже 
80% колишніх військових, науковців, 
фахівців у багатьох сферах діяльності - 
це велика, потужна сила, яка готова 
підставити своє потужне плече для 
розвою рідної держави. Козаки не 
уявляють свого життя без одностроїв.

Оскільки українське козацт-
во  -  національно-патріотична 
і оборонно-спортивна громадська 
організація, спадкоємець і продо-
вжувач ідейних, духовних і моральних 
засад українських козаків, їх духовних, 
культурних, організаційних, військово-
патріотичних і господарських традицій, 
то, згідно статуту, воно повинно мати 
свою атрибутику і символіку: пра-
пори, бунчук, клейноди, емблеми, 
а також членський квиток єдиного 
зразка, однострої єдиного зразка, єдині 
козацькі військові звання, козацькі 
відзнаки та нагороди, марш.

Тож я, фахівець з 52-річним стажем 
моделювання одягу, разом із одно-
думцями, професійним модельєром 
Валентиною Якименко та дизай-
нером Діною Раєвською написали 
книгу «Військові козацькі однострої 
України», в якій простежується 
історія формування українського 

військового одягу з IX століття до 
сьогодні і  подаються зразки су-
часних одностроїв, створених для 
українського козацтва на основі 
об’ємних історичних матеріалів. 
Під час цієї роботи ми вивчили й 
проаналізували військовий одяг со-
рока армій світу з тим, щоб ні в якому 
разі не переступити меж моралі і не 
використати елементів військового 
одягу інших держав. Ми маємо свою 
історію, традиції і сучасні потреби.

Для того, щоб українські козаки 
носили однострої за єдиним взірцем 
і в перспективі можна було б виготов-
ляти цей одяг великими партіями, ми 
отримали чотири патенти на промис-
ловий зразок українських козацьких 
одностроїв. Також видано каталог 
українських козацьких одностроїв, 
примірники якого розповсюджено у 
всіх козацьких товариствах у нашій 
країні та в українській діаспорі.

Маємо власну історію
В український козацький одяг  

закладено стратегію на майбутнє: 
одягнути з часом українське військо 
в українські однострої. Бо у нашому 
військовому одязі є багато елементів 

МВС, вишиті канительною косою, - 
російського взірця. 

Наш народ має свою героїчну історію, 
ми є спадкоємцями українського ко-
зацтва, українських військовиків, які 
багато століть відстоювали і захищали 
свою землю і свій народ від непро-
шених гостей. Наші пращури, сини 
і дочки, діти і батьки великої нації 
стояли до останнього в українських 
цивільних і військових одностроях 
разом і вмирали за свою землю, свій 
народ, свою державу.

У наших козацьких одностроях 
засвідчено історичні традиції, культу-
ру, інтелект, могутність, освіченість, 
відданість, гордість, любов і шану до 
своєї держави.

Державний герб-тризуб споконвіку 
був у наших пращурів символом 
триєдиності всесвіту (земля, вода, 
повітря), – грізним і немилосердним 
до всього недоброго і ворожого та до-
брим і чарівним до тих, хто був під його 
охороною.

Козацькі головні убори також ма-
ють історичну основу. Так, у головних 
уборах: мазепинці, кашкеті та пілотці 
козаків і берегинь зосереджено еле-
менти гетьманського та карпатського 

Михайло Бедрило знайомить Роберта Стешенка зі зразками козацького одягу.

Михайло Бедрило.

Одяг лише доповнює людину,
а красить її образ, душа.

М.Бедрило

Козацькі однострої: Козацькі однострої: 
від історії — до сучасностівід історії — до сучасності

На хвилі національного піднесення кращі представники нашої країни почали 
відроджувати українське козацтво, як символ незнищенності нашої нації, як символ сили, 
яка буде стояти на сторожі нашої державності, як символ духу, що не вмирає і живе у 
кожному із нас. На початках, коли українські козаки з більшості областей приїжджали в 
столицю України й збиралися в коло, було радісно спостерігати, що нарешті в нас проки-
нувся генетичний код громадянина, козака, готового покласти на вівтар своєї незалежної 
держави часточку свого серця і нічого не взяти натомість.

з військових одностроїв інших дер-
жав. Приміром, якщо поставити в 
одну шеренгу без державного прапора 
матросів України і Росії, то буде важко 
розрізнити: де – хто? Безкозирки та 
сорочки з відлеглим коміром належать 
виключно Росії. Парадні золоті погони, 
широкі й довгі, на парадних мундирах 
генералів Збройних сил України - це 
погони царської Росії. Погони з од-
ним, двома просвітами в МВС, МНС - 
російські; погони прокуратури, широкі 
й довгі, - також. Коміри генералів 

старовинного хутряного головних 
уборів. Елементи у самій його формі 
повторюються і стилізуються, не по-
рушуючи основного принципу: два 
гострих кути на чільному боці голов-
ного убору спрямовані вгору, тобто в 
космос, і наповнюються позитивною 
енергією.

В оздобленні козацьких одностроїв 
використано національну символіку, а 
на рукавах і козирку вишито орнамент, 
що складається зі стилізованих часто-
чок пластинчастої броні вершників 

(Початок на стор.1)
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Та щоб були ті жупани сріблом заткані.
З народної пісні

Парадні та повсякденні головні убори: пілотки, кашкети, шапки-мазепинки та папаха. Сорочки для українського козацтва.

Повсякденні та парадні однострої українського козацтва літнього та осіннього варіантів: пісочного, білого, темно-синього кольорів.

Повсякденні та парадні однострої українського козацтва осіннього, демісезонного та зимового варіантів.

Парадні однострої українського козацтва. Погони військової старшини.

Погони молодшої старшини.

Погони генеральної старшини.

Погони підстаршин.

Краватки до одностроїв.

Зразки єдиного однострою для всіх товариств Зразки єдиного однострою для всіх товариств 
та формувань українського козацтвата формувань українського козацтва
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(Закінчення. Початок у 
№№3-4, 7-18, 21-24 за 2011-й  та 

№№1-2 за 2012 роки).
Для власне січової церк-

ви Межигірський монастир 
щорічно, переважно у вересні, 
присилав двох ієромонахів, 
диякона та одного чи двох 
уставників; окрім них у січовій 
церкві були й паламарі, як 
видно із синодика Нехво-
рощанського Заорільського 
монастиря 1714 р., на одній 
зі сторінок якого є запис: 
«Род паламаря січового Івана 
Гаркуші». Всі духовні особи, 
прислані з Межигірського 
монастиря у Січ, крім ченців, 
відряджених у Самарський 
монастир, могли залишити-
ся, як і світська старшина, на 
своїх місцях лише протягом 
року. Винятки з цього загаль-
ного правила робили лише 
для дуже небагатьох особливо 
гідних осіб, та й то « с войско-
вой ласки», а не за бажанням 
київського начальства. 

Такі часті заміни духовен-
ства у Січі робили, очевидно, 
з тим, щоб не давати йому 
можливості глибоко пускати 
коріння в землі запорізьких 
козаків і цим гарантувати 
суспільну свободу від посягань 
духовної влади; тому духовні 
особи не мали жодної урядової 
влади серед козаків, « а навпа-
ки, самі військовій старшині 
зобов’язані бували й робили 
все за повелінням їхнім», і 
взагалі не сміли втручатися 
у будь-які світські справи, 
за винятком заступництва за 
злочинців і присутності при 
покаранні в церкві, коли хтось 
із козаків вчинить незначне 
правопорушення. 

Що ж до білого духо-
венства, яке призначили у 
парафіяльні церкви вольно-
стей запорізьких, то воно спо-
чатку з’являлося до начальни-
ка запорізьких церков, потім 
складало присягу на вірність 
Кошеві й лише після цього от-
римувало певні парафії та па-
ству. Від духовних осіб, котрих 
присилали в Січ, насамперед 
вимагалася безшлюбність, 
тому Межигірський мона-
стир завжди призначав до 
січових козаків ченців, крім 
парафіяльних церков, куди 
можна було посилати і сімейне 
духовенство. Далі від них ви-
магали начитаності у слові 
Божому, красномовності, 
голосистості, особливо від 
дияконів, і тверезості. 

Сам начальних запорізьких 
церков повинен був кожної 
неділі й свята виголошу-
вати проповіді, неодмінно 
напам’ять, українською мо-
вою; тих, хто не задовольняв 
цих вимог, запорізькі козаки 

Релігія і духовність

відразу виряджали з Січі, а 
хто задовольняв – залишали 
у себе, виявляючи до них ве-
лику повагу.

У важливих церковних 
питаннях, наприклад, при 
будівництві нових церков, 
запорізький Кіш, наскільки 
видно з багатьох документів 
XVIII ст., обов’язково звер-
тався за благословенням без-
посередньо до київського 
митрополита, на що останній 
відповідав січовому товари-
ству духовними грамотами. 

П і с л я  з а п р о в а д ж е н -
ня у Запоріжжі так звано-
го намісницького правління 
(близько 1760 р.) стосунки 
Коша з митрополитом дещо 
ускладнилися: крім Коша, 
митрополитові писало й духов-
не правління за підписом «хре-

стового намісника». Очевид-
но, цю процедуру вигадали для 
того, щоб поставити запорізьку 
ц е р к в у  в  б е з п о с е р е д н ю 
залежність від російського 
престолу, до чого московський 
уряд прагнув уже із середини 
XVIII ст., коли особливим 
указом запорізьким козакам 
«крепчайше» наказувалося, 
«аби вони надалі без дозволу 
єпархіального свого архієрея 
ніколи до священнослужіння 
не допускати не важилися».

У запорізьких козаків XVI-
XVIII  ст. загальноприйнято 
було перед смертю давати 
частину свого майна у церкву 
«на помин козацької душі», так 
само прийнято було після по-
вернення з військових походів 
ділити свою здобич на три 
частини й першу частину 

«від кожного меча й весла» 
віддавати монастирям і церк-
вам свого й чужих країв, як 
співається у козацьких думах:

«Срібло, злото 
      на три частки паювали:
Першу часть брали, 
             на церкви покладали,
На святого 
          Межигорського Спаса,
На Трехтемировський 
                                монастир,
На святую січовую 
                    Покрову давали,-
Которі давнім козацьким 
                   скарбом будували.
Щоб за їх, 
             вставаючи і лягаючи,
Милосердного Бога 
                               благали,

Срібло, злото на три часті поювали:
першу часть брали, на церкви покладали.

З козацької думи

А другу часть 
     поміж собою пайовали,
А третю часть брали, 
                  очеретами сідали,
Пили та гуляли».
Крім повсякденної служби, 

у запорожців завжди служили 
соборні панахиди і спеціальні 
сорокоусти по померлих 
воїнах як у січовій, так і в 
парафіяльних церквах; крім 
того, школярі окремо читали 
по них псалтир і дзвонили у 
дзвони. На вічну пам’ять імена 
вбитих козаків записували в 
синодик або на особливу та-
бличку у вигляді подовгастої 
дерев’яної лопаточки, котру 
диякон тримав перед престо-
лом, вичитуючи з неї імена 
полеглих захисників віри.

Не можна  не відзначити 
щ е  о д н і є ї  о с о б л и в о с т і 
Запоріжжя: у козаків, як 
людей військових,  певні 
святі і свята користували-
ся особливою повагою, а 
саме: Покрова Богородиці, 
Архістратиг Михаїл, та Ми-
кола-Чудотворець. 

Н а  ч е с т ь  П о к р о в и 
Пресвятої Богородиці завжди 
влаштовували церкву в Січі; 
це свято мало для козаків 
подвійне значення: під По-
кровом Богоматері запорожці 
не  боялися ні  ворожого 
вогню, ні грізної стихії, ні 
морської бурі; під Покровом 
Пріснодіви вони залишалися 
нежонатими і свято викону-
вали головний девіз свого 
життя – захист православної 
віри. Архістратиг Михаїл, 
найголовніший «з безплот-
них сил воїн», був невиди-
мим керівником запорожців 
на війні, сповіщав їм своєю 
сурмою про перемогу і давав 
знак до відступу. Святитель 
і великий чудотворець Ми-
кола, який здавна користу-
вався у козаків славою по-
кровителя всіх, хто «плаває, 
мандрує й подорожує», не-
зримо супроводжував козаків 
у їхніх морських походах, 
підбадьорював і втішав під 
час страшних бур на Чор-
ному морі, котре так часто 
несло їх чайки то до Синопа 
й Трапезонта, то до Акермана 
й самого Царгорода. 

В е л и к и м  в в а ж а л о с я  у 
запорожців і свято на честь 
апостола Андрія Первозван-
ного як першого поширюва-
ча у придніпровських кра-
ях істинної православної 
Христової віри. Запорозькі 
козаки хоробро боролися 
за святість віри, чистоту 
церкви, свободу і єдність 
українського народу.

Запорожці. Малюнок С. Якутовича. 2006 р.

Дмитро ЯВОРНИЦЬКИЙ.

Церковний ладЦерковний лад  
у запорозьких козаківу запорозьких козаків
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снага козацька і козацька сила
А.Рекубрацький

(Закінчення. Початок в №№ 17-
24 за 2011 рік та 1-2 за 2012 рік).

П р о  в и р і ш а л ь н у  р о л ь 
у к р а ї н с ь к и х  к о з а к і в  у 
Хотинській битві свідчать 
численні турецькі й польські 
тогочасні джерела, зокрема 
твердження учасників війни. 
Навіть представники польсь-
кого табору визнавали, що 
козаки не тільки винесли 
на своїх плечах тягар війни 
і забезпечили перемогу, а й 
взагалі врятували Річ Поспо-
литу від загибелі. Сеймовий 
комісар польської армії, маг-
нат Якуб Собеський заявив: 
«Справжніми переможцями 
під Хотином і рятувальниками 
Польщі були козаки». Очеви-
дець - вірменський хроніст 
Авксент писав: «Якби не ко-
заки, польське військо було б 
розбите за 3-4 дні. Перемога 
сталася лише завдяки Богові і 
запорозьким козакам».

Молдавський літописець 
Костін так оцінював козаків 
та їх керівника Сагайдачного 
під Хотином: «Козаки зі своїм 
гетьманом, який був справж-
ньою людиною і  воїном, 
трималися дуже стійко». У 
Західній Європі, де з великим 
напруженням та інтересом 
стежили за розвитком подій 
під Хотином, від яких мог-
ла залежати доля багатьох 
європейських народів, також 
утвердилася загальна думка 
про те, що основна заслуга у 
відсічі турецько-татарським 
полчищам, у провалі заво-
йовницького походу Османа 
на Україну і Польщу належить 
запорозькому козацтву. Таку 
думку висловлює французький 
історик Бодьє у розвідці, яку 
він видав у 1631 р. в Парижі.

Отевіль (Гаспар де Тандр) за-
хоплено пише у книзі, що вийш-
ла в Кельні 1697 р. німецькою 
мовою, про високі військові 
якості козаків, виявлені ними 
у Хотинській битві. «Словом, 
під час цього походу козаки 
творили справжні чудеса». 
Цікаві його спостереження про 
витривалість козаків: «Вони такі 
міцні від природи, що голод, 
спрагу, вітер, дощ, холод і всі 
інші злигодні переносять наба-
гато легше, ніж усі інші народи».

При вирішальній ролі ко-
зацтва у Хотинській війні її 
успішний хід забезпечувався 
спільними діями всіх тих, 
хто боровся в лавах військ 
Речі Посполитої: українців, 
поляків, білорусів, росіян, 
а  також німців і  угорців 
— найманих професійних 
воїнів .  Взаємовиручку  і 
взаємопідтримку проявляли 
у боях ці інтернаціональні 
військові сили. Спільна бо-
ротьба польських воїнів і 
козаків проти турецько-та-
тарських загарбників під 
Хотином увійшла до кра-
щих традицій польсько-
українського братерства. Ко-
зацький полководець Петро 
Конашевич Сагайдачний став 
з того часу спільним героєм 
обох країн, України і  Польщі.

Безперечно, заслуга у загаль-
ному керівництві Хотинською 
кампанією належить польському 
головнокомандуючому Яну Ка-
релу Ходкевичу, випробуваному, 
досвідченому полководцю. Однак 
обмежений заданою концепцією 

ЗАПОРОЗЬКІ  КОЗАКИ 
В  ХОТИНСЬКІЙ  ВІЙНІ

До 390-ї річниці Хотинської битви

Порівняно з Ходкевичем 
козацький гетьман Петро Ко-
нашевич Сагайдачний, що 
впроваджував у Хотинській 
війні активну, наступальну, 
ініціативну стратегію і тактику, 
був виразником більш про-
гресивного, новаторського 
військового мистецтва.

У  б о я х  з а п о р о ж ц і в 
підтримувала так звана обозна 
челядь, що комплектувалася з 
українських і польських селян-
кріпаків і призначалася лише 
для допоміжної служби. В той 
час, як шляхтичі ухилялися 
від ополчення, часто тікали з 
табору, їхня обозна обслуга, 
польська військова челядь, 
билася пліч-о-пліч з запорож-
цями. Собеський описував 
один з таких епізодів: «Обозна 
челядь, більш звична до гри і 
жартів, ніж до битв, на цей раз 
вирішила долю битви і довер-
шила нашу перемогу, бо, коли 
лицарство за даним гаслом 
почало відступати до табору, 
ця юрба черні своїм натиском 
і криком навела такий жах на 
турецьке військо, що склада-
лося більш ніж зі ста хоругов, 
що воно змішало своє шику-
вання і в безладді шукало по-
рятунку у найближчому лісі».

З н а ч н а  з а с л у г а  в 
забезпеченні належної відсічі 
ворогові належить місцевому 
українському населенню, яке 
постачало продовольство ко-
закам і полякам, виловлю-
вало татар, що вештались на 
Поділлі, знищувало ворожі 
загони, які з’являлися поблизу 
Кам’янця та інших міст.

Х о т и н с ь к а  к а м п а н і я 
висвітлила багато негативних 
сторін польської державності: 
анархія  політичної  вла-
ди, злиденність державного 
скарбу, організаційне без-
ладдя, недисциплінованість 
ш л я х е т с ь к и х  в і й с ь к  т а 
цілковиту непідготовленість 
королівського уряду до війни. 
Велике історичне значен-
ня Хотинської  перемоги 
усвідомили вже сучасники. 
Пісні про цю історичну подію 
співав український народ.

Польські поети складали 
поеми про події під Хотином, 
якими зачитувалися сучас-
ники. Бояновський, Бартош 
Зіморович, Напольський, 
Рудоміна, Твардовський, Паш-
ковський, Сарбєвський, По-
тоцький і багато анонімних 

об’єктивного щоденника Якуб 
Собеський зробив з нього 
пізніше історичну працю.

Звістка про перемогу швидко 
розійшлася широким відлунням 
по Європі. На берегах Адріатики 
про подвиг українських і польсь-
ких воїнів писав хорватський 
поет Іван Гундулич. В країнах 
Заходу, особливо в Німеччині, 
були відомі також писані лати-
ною і живими мовами польські 

хроніки й монографії, повністю чи 
частково присвячені Хотинській 
війні, зокрема хроніки Єрмича, 
Пясецького та ін. У цій переважно 
апологетичній літературі щодо 
Польщі відзначалася і видатна 
роль українського козацтва у 
Хотинській війні і полководниць-
ке мистецтво їх керманича Петра 
Конашевича Сагайдачного.

Хотинська битва, яка знаме-
нувала собою крах султанських 
планів уярмлення Польщі та 
України, мала також величезне 
міжнародне значення. Пере-
мога над Польщею за далеко-
сяжними планами Османа II 
мала відкрити Туреччині шлях 
на Північ — через Німеччину 
до Балтики, а потім і до інших 
країн Західної Європи. Ця пер-
ша велика перемога на суші 
над турецькою армією, а може, 

ли кризу турецької держави, за-
гострили внутрішні протиріччя. 
В зв’язку з посиленням гно-
блення турецьких трудящих мас 
і збільшенням податків, а також 
внаслідок військової поразки 
вибухнуло народне повстання. 
Яничари, які почали заколот, 
приєдналися до повстання, ви-
користавши його у своїх цілях. 
20 травня 1622 р. вони вбили 
Османа, а на султанський пре-

стол посадили недоумкувато-
го Мустафу. Однак політична 
криза не вичерпувала всіх 
наслідків розгрому турецьких 
збройних сил, навіть для самої 
Оттоманської Порти. Різко по-
глибився розклад її військово-
ленної системи, що раніш за-
безпечувала воєнну могутність 
султанської Туреччини. Поси-
лились сепаратистські тенденції 
у бейлербеїв та васалів. Кримсь-
кий хан робить спробу доби-
тися незалежності. Хотинсь-
ка перемога над турецькою 
військовою силою вплинула на 
зростання визвольної боротьби 
балканських слов’ян, кавказь-
ких та арабських народів, над 
якими тяжіло іго турецьких 
колонізаторів.

Про це майже через три 
с т о л і т т я  п и с а в  в е л и к и й 

Іван Франко зробив висновок: 
«Туреччина, здобувши перший 
рішучий погром під Хотином 
1621 p., почала хилитися з 
зеніту своєї величі і сили».

Хотинська битва відбилася в 
українській народнопоетичній 
творчості. До нас дійшла в ру-
кописному співанику середини 
XVII ст. одна з найдавніших 
зафіксованих українських 
народних пісень: «Ой Хоти-
не, гроде давній, на всю зем-
лю вельми славний». Харак-
тер висвітлення в ній подій під 
стінами Хотина у 1621 р. хоча, 
може, дещо гіперболізований, 
однак дає підставу твердити, що 
ця пісня була створена на полях 
боїв і, можливо, їх учасником. 
Розповідається, як козаки давали 
відсіч турецьким силам «шаблями 
і стрільбами», а також про великі 
втрати ворожого війська: «...не 
всіх земля і здержала, многих в 
собі поховала». І там, де колосся 
колись буяло, тільки кості ворожі 
біліють. Тяжкою і трагічною була 
Хотинська битва і для козаків: 
«Сім-де неділь для тої слави о бій 
людом був кривавий». Вичер-
палися сили і у козаків, і у турок 
Баші: «На примир’я намовляють 
молодого царя».

Варіант пісні «Ой Хотине, 
гроде давній» під назвою «Гей, 
на горі женці жнуть», записа-
ний у польському рукописно-
му співанику Домініка Руд-
ницького 1713 p., відтворює 
тяжкий настрій запорозьких 
козаків після Хотинсько-
го миру, умови якого були 
спрямовані проти них, а в 
зв’язку з цим і незадоволення 
Сагайдачним. Тут згадується 
учасник війни — запорозь-
кий старшина — Дорошенко 
і керівник Донського війська 
— Дрогозденко; донці разом 
з Запорозьким Військом по-
верталися з-під Хотина. 

У популярній, загальновідомій 
сьогодні українській народній 
пісні «Ой на горі да женці жнуть» 
дуже змінений текст, вона являє 
собою контамінацію частин 
кількох пісень, внаслідок чого 
подробиці і факти історичного 
характеру загубилися; однак 
історична основа твору й імена 
історичних осіб, пов’язаних з Хо-
тинською битвою, залишилися.

За О.АПАНОВИЧ
підготував до друку 
Олекса ТРАЧУК,

писар ради старійшин 
Українського козацтва.

оборонної позиційної війни, він 
не зміг повністю розкрити свій 
військовий талант. Собеський за-
уважував, що Ходкевич вирішив, 
«що б то не трапилося, триматися 
в оборонній позиції й обережно 
вичікувати воєнного щастя. Вся 
його бойо-ва сила містилася в 
шанцях, з-за яких він розрахову-
вав безпечно обстрілювати про-
тивника, як і з нерівними силами 
витримувати напад».

поетів оспівували героїчні 
діяння запорозьких козаків, 
які, за словами польських 
авторів, «вкрили себе сла-
вою». Скрізь переписувалися, 
перекладалися, друкувалися 
щоденники учасників війни 
Любомирського, Прокопа 
Збігнєвського, Яна Остророга, 
Титлевського, а також листи 
Замойського і Збаразького. 
Автор найбільш ґрунтовного і 

і найбільша поразка за всю 
історію султанської Туреччи-
ни, була переломним момен-
том у багатовіковій боротьбі 
Європи проти «розбійницької 
держави». Був покладений 
край її безупинній нестримній 
експансії, і Османська імперія 
примушена була з цього часу 
перейти до оборони, її військова 
могутність почала занепадати.

Наслідки Хотинської війни 
відбилися і на становищі самої 
Оттоманської Порти, поглиби-

український поет і вчений Іван 
Франко: «Почуття народної 
самосвідомості сильно пробуд-
жувалось у широких народних 
мас, головним чином, під впли-
вом частих героїчних походів 
козаків у Крим, Малу Азію, 
Стамбул з метою боротьби з 
турками і татарами і звільнення 
християнських полонених, 
під впливом таких героїчних 
справ, як Хотинська війна». 
Говорячи про історичне зна-
чення Хотинської перемоги, 

Пам’ятник гетьману П. Сагайдачному на місці історичної події.



Україна КОЗАЦЬКА12
№3-4 (169-170) лютий  2012  р. 

Ось деякі уривки 
з листів В. Лещенка:  

5 серпня 2008 року.
«Знаю, що журналісту завж-

ди мандрівочка пахне… Со-
ловки – це цікаво! Соловки 
вам варто побачити, вони на-
гадають про жахіття, які чини-
лися там не одне десятиріччя, 
а цілі століття. Однак і там є 
приємне диво: у відкритому 
ґрунті визріває городина і садо-
вина. І це за Полярним колом!

А я оце зараз отримав 
черговий номер «України 
козацької». На мою пораду 
відгукнулися опублікуванням 
листа генерала. Він, козацький 
генерал, але йому не подоба-
ються бандерівці. Зрозуміло, 
лист демагогічний, і добре, що 
на нього досить аргументова-
но відповіли галичани.  Вва-
жаю, що патріотів у нашому 
суспільстві не 10-15 процентів, 
а значно більше! Політична 
нестабільність в Україні існує 
завдяки політичним зайдам. 
Історичні факти, наведені 
у статті дійсно мали місце. 
Проте витлумачені вони в 
комуно-імперському дусі. 
В  умовах  свободи варто 
публікувати і пасквілянтів, 
але з редакційним коментарем. 
А для цього треба користува-
тися послугами патріотично 
налаштованих фахівців. Для 
«України козацької» надішлю 
свій відгук. Добре, що вона мої 
замітки час від часу публікує».

6 квітня 2009 року.
«У моїх обставинах радісні 

дні – рідкість. Однак сьогодні 
завітав до мене бажаний 
гість. Рідновіри ставляться 
до мене по-рідному. Я живу 
як немічний самітник, а вони 
живуть повноцінно – хо-
дять, їздять, бачать і чують 
багатьох і різноманітне. До-
мовилися, що завтра мене по-
везуть у Неаполь (кримський 
– Ред.) Це для мене важливо, 
бо якраз зайнявся скіфським 
питанням. Тепер відомо нам 
і про трипільців. Зрозуміло, 
вони теж «наші». Але власне 
наша історія розпочата саме 
скіфами. Тільки шкода, що 
серед наших попередників не 

Українці

знайшлося того, хто нарощу-
вав би скіфський історичний 
ланцюг. Навпаки, скіфів нам 
добрі сусіди допомогли за-
бути. Свій історичний шлях 
скіфи закінчили в Криму. 
Чому саме в Криму - мені 
зрозуміло, не знаю тільки, 
яка сила їх виштовхала з при-
чорноморських рівнин? Як 
кримчанину мені це небайду-
же. Сімферополь засновано 
не росіянами і не кримськими 
татарами, а скіфами за спри-
яння таврів. Якби мені трішки 
здоров’я, то, опрацювавши 
відповідну літературу, я по-
старався б знайти відповідь на 
свої ж запитання». 

13 квітня 2009 року.
«Похвально, що ви взя-

лися за кримськотатарську 
тематику. Вашу точку зору я 
повністю поділяю. Працюй-
те над цим питанням і далі, 
беручи інтерв’ю в істориків, 
а ваші колеги з «Кримської 
світлиці»  -  у  старожилів 
півострова та у пересічних 
кримчан. Самі ж татари на 
відвертість не підуть… через 
нашу сучасну невизначеність, 
а отже і слабкість. Те, що ми, 
українці, вперті – це добре. 
Жахливо те, що ми себелюби 
і недооцінюємо значення 
громади. Звертаємося до то-
вариства лише тоді, коли 
дуже припече…»

21 квітня 2009 року.
«Природа взагалі, а життя 

зокрема – це такий клубок 
тонкощів, що його розплу-
тати (в результаті «розумної» 
д і я л ь н о с т і  л ю д е й )  в а ж -
ко навіть Богові. Хай мені 
буде прощено таке зухвале 
порівняння. Я недостат-
ньо обізнаний з ідеологією 
італійських фашистів, а от 
щодо німецьких точно знаю, 
якого значення вони надавали 
язичництву. Релігії, як такі, 
сформували ще наші пращури 
наддніпрянського походження. 
Маю на увазі світові, сучасні. 
Комунізм – це християнство 
у дуже спотвореному вигляді. 
Буддизм – спосіб життя, сфор-
мований нашими поглядами, 
звичками, уподобаннями, але… 

в чужих краях. У цьому його 
сила і слабкість. Довести все 
це на основі археологічних 
даних міг би академік Толочко. 
Але він того не робить і не дає 
можливості зробити іншим…»

26 вересня 2009 року.
« Я  н е  м а в  о с о б л и в и х 

задатків, як і не маю великих 
претензій. Оглядаючись назад, 
аналізую пройдений шлях. До-
бре, що завжди був байдужим 
до матеріального благополуччя, 
бо народився у бідній родині. 
Виростав без батька, який 
був репресований невідомо 
за що. Коротше, сповна за-
знав «щасливого дитинства»… 
Коли служив у армії, мене 
вразила грубість (із викори-
станням нецензурної лексики) 
до нацменів, у тому числі і до 
«тупих хохлів». Зрозуміло, що 
не міг не замислитися тоді над 
тим, до якої нації належу. Пра-
вильно зорієнтуватися допо-
могли обставини, коли поїхав 
на навчання до Львова. А до 
цього у своїй родині я не чув 
розмов на цю тему. Зате добре 
пам’ятаю, що українська пісня і 
слово Шевченка були улюблені 
на Донбасі. Ще спрацьовувала 
генетична пам’ять? Можливо. 
Але суржик був уже тоді, писали 
батько і мати лише російською. 
Чому я так цікавлюся закар-
патськими русинами? Їхня 
мова (чи діалект) найкраще 
зберегла особливості розмовної 
мови Київської Русі..»

18 грудня 2009 року.
«Вашу донбасівську стат-

тю не міг не читати, адже 
сам звідти. З Донбасом, як 
і з Кримом, буде ще бага-
то клопоту, бо він перепо-
внений зайдами. З русинами 
інакше, вони культурніші, 
вихованіші, це видно з їхньої 
преси, яку я вже всю повністю 
роздав, бо ніде тримати. У 
кімнаті порядкує обслуга, яка 
керується не стільки моїми по-
бажаннями, скільки вимогами 
адміністрації». 

18 лютого 2010 року.
«Росіянам для власного ж 

блага треба дбати про стан 
справ у власній федерації, 
а не втручатися у справи 

сусідів. Росія знаходиться на 
роздоріжжі… Невизначеність і 
у білорусів. До речі, чи не мог-
ли б ви дати якісь білоруські 
координати? Потрібен само-
учитель білоруської мови. 
У мене здоров’я продовжує 
гіршати, що цілком природно. 
Старість - не радість… Та – 
будьмо! Цей козацький заклик 
має підбадьорювати нас усіх».

17 квітня 2010 року.
«Пугу, пугу – козак з Лугу! 

Вітаючи вас, Сергію, цим ко-
зацьким відгуком, продовжую 
розмову над вашим останнім 
листом до мене. Мої предки 
були слобідськими козака-
ми, а я народився на землі 
луганського козацтва, вихідці 
з якого тепер неодностайні. 
Одні з них вважають себе 
прямими нащадками запо-
розьких січовиків, інші… 
«донским казачеством». Нині 
в Україні десятки козацьких 
об’єднань. Таки забагато… 
Навіщо аеродрому кілька 
маяків? Щоб важче було 
потрапляти на посадочну 
смугу? Прийнято пишатися 
козацькою винахідливістю, 
мужністю, витривалістю, ко-
ротше кажучи – духом. Але 
щось той дух у нинішніх умо-
вах рідко проявляється. Чому 
б, скажімо, козацтву не опа-
нувати Товариство сприяння 
обороні України (колишній 
ДОСААФ), або цивільну обо-
рону? Чи не доцільно і МНС 
віддати під опіку козаків? 
Але, зрозуміло, з державним 
фінансуванням. Адже існує 
слушна думка, що Україна 
має стати козацькою держа-
вою. Тому треба послідовно 
рухатися в цьому напрямку…»

7 липня 2010 року.
«Питання походження 

українського козацтва гли-
боко дослідив історик із 
світовим ім’ям Омелян Пріцак. 
Комуністична історіографія 
відносила початок зародження 
козацтва до другої половини 
15-го століття. Фактично ж, 
це явище почалося до відомого 
Великого переселення народів. 
Нинішнє відродження козац-
тва засвідчує, що його історія 
ще не закінчилась».

Післямова-реквієм
Потім листи стали надходи-

ти рідше, зате голос Володими-
ра Миколайовича  я регулярно 
чув по мобільному телефону. 
Він пояснював зміну способу 
зв’язку тим, що писати стало 
важче…Згодом і дзвінки стали 
великою рідкістю, і тепер я 
докоряю собі, що міг би й сам 
наполегливіше телефонува-
ти самотньому кримчанину. 
Може, йому конче потрібне 
було це щире спілкування? 
Ми починаємо краще розуміти 
старість, коли вона впритул 
наблизиться до нас самих, а 
до того… Виявилося, що козак 
родом із слобідської Луган-
щини відійшов у вічність в 
червні 2011 року. За щасливим 
збігом обставин, побратими-
українці навідалися до будинку 
престарілих наступного ж дня 
після смерті Володимира Ле-
щенка. Тож було кому поховати 
і сказати прощальне слово над 
могилою кримчанина з козаць-
кою душею. А могло ж бути й 
по-іншому… Відхід у засвіти 
одного з півмільйонної громади 
кримських українців є пока-
зовим. Друзі так і не знайшли 
папки з філософськими за-
писами Володимира Мико-
лайовича, а там напевне було 
чимало цінного. Володимир 
Лещенко заслужив, щоб в 
останню путь його провели з 
почестями. А ще можна було б 
дати залп із козацьких гармат… 
З нього так і не вийшло ви-
кладача історії для радянської 
школи, бо мав власну точку 
зору і не міг кривити душею. 
Але він по-справжньому жив 
Україною! А вийшло так, що 
згадали побратима лише неве-
личкою публікацією, та й то че-
рез півроку. Ні, таки нам варто 
бути уважнішими, добрішими 
одне до одного. Це особливо 
стосується людей старшого 
віку, адже в першу чергу вони є 
носіями історичної пам’яті. Ми 
скрізь повинні жити як єдина 
родина, а Криму, Донбасу це 
стосується й поготів.

Сергій ЛАЩЕНКО,
власний кореспондент 

газети «Україна козацька»,
м.Львів-Крим-Донецьк.

...Але  що я маю робити, хіба я винен,
що я уродився не кацапом або французом?

Т.Шевченко

Він жив Україною

Одна з останніх прижиттєвих світлин Володимира Лещенка.

Як погано ми часом знаємо своїх людей! Ось пішов із життя чоловік, кримчанин, який 
доживав віку в будинку для престарілих. Невисокий, інтелігентний, з тихим голосом і 
без особливих претензій та амбіцій. Формувався в робітничому Донбасі, але пам’ятав, 
що діди-прадіди зі Слобожанщини. Одним словом, був східняком до мозку кісток, але 
вболівав за Україну не гірше від галичанина. Надсилав короткі, але цікаві дописи в нашу 
газету. Після одного з них я вирішив із ним познайомитися. Листування дозволило 
взнати Володимира ЛЕЩЕНКА глибше – виявилося, що він фаховий історик, але через 
свою патріотичну позицію жодного дня не викладав у школі. Був людиною з міцним 
ідейним стрижнем, цікавився світовими релігіями, прихильно ставився до українського 
рідновірства. Поважав і мусульман, у кримських татарах бачив потенційних друзів. 
Навіть із закарпатськими русинами листувався, намагався розібратися в цій проблемі. 
Прикро, що серед старшого покоління кримчан, донбасівців таких ідейних українців не-
багато, та й ті потроху відходять... Але сподіваюся, що думки інтелігента, викладені 
на папері, вже не загинуть. Вони бодай трішки поповнять нашу духовну скарбницю. 
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Козацькі поселення

 Тут стояв
 козацький кіш

«Река Соленая, особенно 
устье, - место впадения её в 
Волчью, изъ давних леть, во 
всей подробности, была па-
мятна и знакома запорожско-
му казачеству. Вь  тальникахь 
и камышахь реки Солёной, 
вь балкахь и оврагахь при ней 
всегда скрывались и сидели 
целыя ватаги запорожска-
го Сечевого товариства, по 
наказу Коша, внимательно 
сторожили и наблюдали за 
движениями и перелазами та-
тар, турок и ногайцев, не редко 
били и поражали  их здесь, от-
нимали  у них ясырь и брали в 
плен их самих…», - так записа-
ли пізніше від козаків місцеві 
священики про ті далекі часи.

 Згадки про козацькі по-
селення «в овраге Лозовом» 
відносяться до 1696, 1704, 1750 
– 1765 років. Там же існувала 
і церковна капличка з іконою 
Архістратига Михаїла. При ній 
був і ієромонах від Самарського 
монастиря. Сучасні історики 
чомусь ігнорують  той факт, 
що саме в цій місцевості – 
урочищі, яке до сьогодні жителі 
називають Гостра Могила, пев-
ний час перебував запорозький 
кіш. Там, у яру, і нині б’є не-
звичне джерело, що вважається 
цілющим. Сама місцевість 
дуже зручна у стратегічному 
відношенні. Старожили прига-
дують про існування залишків  
укріплень та підземних ходів аж 
до річки Солоної. Кіш стояв на 
узвишші. А з сусідніх прадавніх 
скіфо-сарматських курганів 
було видно далеко в степ…аж 
до Азовського моря. 

Задовго до будівництва так 
званої  Української укріпленої 
лінії і південніше запорожці ут-
ворили подібну лінію зимівників 
і сторожових постів  вишками 
– фігурами-смолоскипами, 
наглядали і контролювали за 
рухом татарської орди. Цьому 
сприяла і кряжиста місцевість, 
яка двома лініями-бар’єрами 
проходила аж до східних 
кордонів Запорожжя.

Серед гаїв 
і байраків

П і д  м а й б у т н і м  с е л о м 
Слов’янкою 1660 року, де був 
зимівник запорожця Гонча-
ра, останній із невеличкою 
ватагою вступив у нерівний 
бій з татарами і загинув. «С 
того времени балка Гончара  и 
могила Гончара….всегда были 
для запорожцев местами завет-
ными, священными и благо-
говейно-приснопамятными». 
1707 року тут уже згадується 
обжите запорозьке поселен-
ня. А згодом тут оселилися 
повстанці Омеляна Пугачова.

У 30-х роках ХVII ст. у 

боротьбі з татарами на все За-
порожжя уславився відставний 
cічовик Микола Петрович Рудь 
( рідко чиє ім’я та по батькові 
доживало до наших часів!). 
Як виняток, за бойові заслуги 
за клопотанням Миргородсь-
кого полковника Капніста, 
йому було даровано у власність 
маєтність від запорожців  і 
право осадити слободу. Сюди 
перебралися рідні та свояки 
славного запорожця із Коно-
топа. Село до сьогодні зветься 

Миколаївка-Рудева (нині - 
Синельниківський район). 
Назву ще одного села в цих 
«Самарських» краях Гриши-
ного зоставив козак Гриша, 
який служив у Донському 
курені Січі Запорозької (зараз 
це Красноармійський район 
Донеччини).

1673 року славний кошовий 
Іван Сірко з місцевими козака-
ми успішно розгромили татар, 
які вертали з України, і відбили 
полонених на переправі біля 
річки Вовчої. Було то на свято 
Покрови Богородиці!  Село 
на тім місці згодом назвали 
Покровкою (Покровський 
район). А можливо, це пре-
красний, хоч і випадковий збіг.

Неподалік,  у  красивій 
лісистій місцевості, де люди 
мешкали завжди, в минулі 
десятиліття тут перебувала 
козацька сторожа, на рубежі 
1770-х з’явився запорозький 
старшина Гаврило Блакит-
ний з братами. Вони осадили 
ряд сіл. Після 1775 року тут 
зафіксовано військову слобо-
ду Гаврилівку. Згадується  там 
церковна капличка Мико-
ли Чудотворця. Ще вище по 
Вовчій серед тернів та груше-

вих гаїв причаїлося сільце Бла-
годать. А напередодні падіння 
Січі відставний старшина Чи-
гиринець забажав з товари-
шами оселитися в цих місцях, 
понад балкою Широкою. Та 
коли налетіли татари, довелося 
рятуватися по сусідніх глибо-
ких ярах. Як відомо, востаннє 
татари понищили наші краї, 
розорили зимівники, попали-
ли ліси в 1768 - 1769 роках, під 
час російсько-турецької війни. 
Село відбудувалося вже ближ-

че до річки і згодом увійшло до 
реєстру як військове поселен-
ня Іванівка. В ньому було збу-
довано двохпрестольну церкву.

Після зруйнування Січі
Трагічна доля Запорозької 

Січі переплелася з новими 
царсько-адміністративними 
пертурбаціями в краї: плануван-
ням, початком будівництва та 
перенесенням в інші місця «го-
рода» Слав’янська (тепер село 
Слов’янка ), Маріуполя (коло 
впадіння р.Солоної у р.Вовчу) 
та Павловська (зосталися села 
Підгородня та Новопавлівка).
Тепер це місто Павлоград.

Треба відзначити, що історію 
козацьких сіл і зимівників 
з особливою ретельністю і 
шанобливістю збирали і збе-
регли священики усієї Ка-
теринославщини на чолі з 
Феодосієм Макаревським, 
хоча, як видно, офіційна влада 
їх і не зобов’язувала це робити.  

Наступна хвиля «наїзників» 
до цього краю поміщиків-
осадників, а за ними переселенців 
– селян із  Полтавщини, 
Харківщини, Чернігівщини та 
аж з Росії, не змогла ні похитну-
ти, ані стерти засади козацько-

Споконвіку так було:
Де джерело – там і село.

О.Ковальчук

Давній хрест на Іванівському цвинтарі.

хліборобського життя. Січі не 
стало - січовики зосталися!

Тим більше ці місця  завжди 
залишалися вдалині від влад-
них бюрократичних центрів. 
Головним правилом завж-
ди було – пристосуватися 
до нових умов …і вижити! 
Хліборобство, стародавнє об-
щинне співжиття, спільні з 
прибульцями традиції, пра-
вославна віра, свобода від 
кріпацтва, приміром, пре-
стижна служба у війську (з ко-
нем і власною зброєю) та інші 
чинники  на довгі роки визна-
чили  особливості психології 
наших земляків...

І сьогодні, як правило, не 
плутають: отой Баша, Кукало, 
Стародуб чи Сокіл - із села 
Іванівки, а Давиденки, Діденки, 
Міщанини, Іванисенки, Пан-
ченки, Прядки,Тарани, Редьки, 
Чорняки – з Новопавлівки. Точ-
но так і слов’янці, гавриляни… 
Тільки сьогодні вже дещо при-
забулися сусідські прізвиська: 
Ворочки, Зінці, Мелешки…

Нові поселення
Упродовж цілого століття 

ішов процес розселення і ут-
ворення нових сіл. Гавриляни 
заснували села Богданівку, Де-
мурене, Володимирівку й ін., 
іванівці  - Тарасівку, Антонівку, 
Федорівку,  слов’янці - хутір 
Славний, Новослов’янку, Но-
волозоватку. З села Троїцького 
(Петропавлівського району) 
до нас підселилися колишні 
прибульці з Росії. Є такий 
куток і в Новопавлівці: так зва-
ний «Руський край»: Терехови, 
Гнілови, Палехіни, Меліхови… 
Останні є далекими родичами 
дончака Михайла Шолохова. 
Свого часу наші новопавлівці 
рятувалися на Дону від холери. 
Кажуть, там і поріднилися.

Нашу Колону – Межову 
на початку ХХ ст. заснували 
австрійці-колоністи. Жили 
собі тихо-мирно, багатіли. 
Будинки – як намальовані. 
По вулиці струмок обсадили 
парком, скрізь квіти. Як засну-
вали  колгосп  «Роте фане», всіх 
голів колгоспу, голів сільради – 
німців-комуністів пустили «під 
ніж», репресували, а останніх 
вивезли (30-і – 40-і роки). 
Через сталінську тоталітарну 
систему  згинули в наших 

краях німці-австрійці – «про-
пали яко обри». Сьогодні 
тільки один мешканець має 
німецьке прізвище. Коли їдеш 
селом, плакати хочеться. Ста-
ра кірха, а пізніше школа роз-
трощена – туди зносять сміття. 
Новіший, вже радянський, 
клуб розбитий до  фундамен-
ту. В Межовій, на базарі, ще 
торгує дядько, що крутив у 
тому клубі кіно.

Останній межівський 
опришок

 У пам’яті народній збе-
реглися і живуть свої ку-
мири і герої,  переслідувані 
більшовицьким режимом. 
У загальній масі обивателів 
відбите своєрідне переплетіння 
антиподів: однаково шану-
ються і борці проти царизму – 
новопавлівець Бойко, матрос 
з броненосця «Потьомкін», 
і герої Громадянської війни 
більшовик Позняков, нас-
правді Пізняк зі Слов’янки, 
анархіст-махновець Чорно-
книжний з Новопавлівки, 
невловимий розвідник Не-
стора Махна Омелько Кука-
ло з Іванівки і багато інших. 
Односельці не видали Махнові 
солдатського депутата Пе-
троградських з’їздів Павла 
Міщанина, учителя Опанаса 
Іванисенка, хоча  махновці 
тричі прочісували село. Не 
видали вони  1920-го року  і 
самих  повстанців, які роз-
громили загін начпрода армії 
Будьоного-Миронова.  Остан-
нього  межівського опришка 
Зінченка  дуже довго не могли 
спіймати місцеві чекісти. Коли 
той став грабувати вдів та без-
захисних сиріт, його здали 
павлоградському слідчому 
Й.Ландирю. Подібна ситуація 
склалася і в Іванівці. Місцеві 
недавні махновці надумають 
пограбувати крамницю, а там 
– уже Ландирь із засадою. 
Село жило своїм загадковим 
для московської влади життям. 
Старалося часом заручитися 
підтримкою нових вождів, але 
головне - намагалося зберегти 
свої сусідські вікові відносини.

Петро БАБЕЦЬ, 
історик-краєзнавець,

Дніпропетровщина,
фото автора.

(далі буде).

Від села і до селаВід села і до села  
наша доля пролягланаша доля пролягла

Історія сіл нашого степового краю засвідчена документально вже за часів 
Богдана Хмельницького. Хліборобська душа осадників-запорожців, роз-
ведення прудконогих козацьких скакунів, територія на межі двох паланок 
Лівобережжя: Самарської  та Кальміуської, а поряд кочівницькі простори – 
ось головні чинники,  що характеризують перших заселенців, їх небезпечне 
життя,  відчайдушність, господарську діяльність. Тут пролягав секретний 
запорозький шлях із Самари до Кальміусу і далі на Дон. Повноводною річкою 
Вовчою запорожці ходили на Азов і Чорне море… Отож на межі з небезпечним  
татарським світом, коло благодатних  річок Вовчої, Солоної, Кам’янки, Бика 
та Бичка зароджувались і виборювали право на існування козацькі зимівники 
та слободи, лоцманські станції, сторожові охоронні пости.

Козацький сторожовий курган Макітра.
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Попри зайнятість пан Олекса 
знайшов час завітати на гостини 
до нашої газети. За філіжанкою 
кави відбулася наша відверта, три-
вала бесіда, уривки з якої сьогодні й 
пропонуємо нашим читачам.

А Олексу Різникова щиро 
вітаємо з ювілеєм. Козацького 
здоров’я Вам, нових творчих 
здобутків!

- Я надзвичайно радий з того, що на схилі 
віку відвідав свою батьківщину – Донеч-
чину. Тут, у робітничому Єнакієвому, 
я народився далекого і жорстокого 
1937 року, тут ще школярем склав свій 
перший вірш, вперше відчув рідне небо 
України, ті душі, що літали наді мною. 
Вже опісля я написав біографічну 
поезію, що закінчувалася такими за-
питально-риторичними рядками:

Чию верстаю далі долю
Із 37-го того?..
Спадковість полум’я і болю
Народу їхнього… мого…
І це були пророчо-правдиві слова. 

Адже маю за плечима дві судимості, 
дві відсидки у концтаборах імперської 
системи за антирадянську діяльність. 
Певне, то душі безвинно розстріляних у 
рік мого народження вселилися в мене, 
то така випала доля. Оця спадковість 
полум’я і болю мене переслідує все 
життя. Але Бог якось мене хранив, і я 
дожив до сьогоднішніх днів.

- Чи часто у своєму довгому, бурем-
ному житті згадували родинне гніздо?

- Я ніколи не забував Донбасу, 
Єнакієвого, батьківської Різниківки – 
козацького села, про назву якого 
оповідала мені легенду моя старша се-
стра, - що її почула від матері, а та – від 
діда. Із цієї давньої історії довідався, що 
рід наш – зі славного роду Полуботків. 
А вже Петро І після взяття Азова на-
казав відтоді зватися моїм нащадкам 
Різниковими, бо вони, мої пращури– 
козаки, вирізавши охорону фортеці, 
посприяли її взяттю під час штурму. 
Отака родинна легенда, в якій, на мою 
думку, є зерна правди, прямий натяк 
на спадковість роду. Адже недарма ж я 
сьогодні маю козацьке звання генерал-
хорунжого!..

Приблизно тридцять років тому я 
побував у рідній Різниківці, що знахо-
диться поруч із річкою Бахмуткою. Це 
чималеньке, мальовниче степове село. 
Мав теплі зустрічі і розмови з близьки-
ми і далекими родичами, знайомими. 
Сумно було дивитися на колись краси-
ву, а на той час вже напівзруйновану, за-
нехаяну церкву. Саме після тих відвідин 
зродилися щирі рядки:

відродження і діяльності на сучасному 
етапі?

- Ми були, є і будемо козаками 
в душі. Ви подивіться лише: тільки 
щось значиме відбувається в Україні, 
відразу даються взнаки козацькі гени, 
відразу відчуваємо і усвідомлюємо 
чиї ми нащадки. Згадаймо 1850 рік, 
війну з Туреччиною, початок ство-
рення козацьких загонів, що пішли 
на південь по Бугу, по Дніпру. А як 
піднялося наше козацтво у першій 
чверті минулого століття. Як стрімко 
відродилося! Який опір чинило оку-
пантам. Згадаймо бодай Холодний 
Яр. А боротьба УПА – хіба ж це не 
спадкоємність, не козацька звитя-
га. А героїчний спротив імперській 
системі українських політв’язнів 
радянських концтаборів. А сучасне 
відродження українського козацтва, 
що передувало проголошенню нашої 
незалежності і стало невід’ємною 
складовою у її розбудові.

Козаки – це майбутнє України, я в 
цьому переконаний. І не хвилюйтеся, 
хай хвилюються інші: козацтво, та 
й ваша газета, буде набирати сили. 
Звичайно,  у нас є люди, які скеп-
тично ставляться до козацького руху 
на сучасному етапі. Я – не з таких, 
бо прожив довге, сповнене всіляких 
подій життя, яке дає мені можливість 
і право на відстані часу констатува-
ти позитивне і негативне у нашому 
бутті, конструктивне і вороже для 
незалежної України. Козацький рух 
– це її невід’ємна складова, що бере 
витоки з історії народу і впевнено 
спрямовує   свою течію у його майбут-
тя. А це – головне!

- Пане Олексо, з яким настроєм 
зустрічаєте свій славний ювілей?

- З козацьким! Вуса не  опускаю, 
багато працюю. Готую до друку черго-
ву поетичну збірку, де, певне, будуть і 
вірші, написані від вражень моїх відвідин 
рідної Донеччини, Єнакієвого. Редагую 
видання Всеукраїнського товариства 
політв’язнів і репресованих «Зона». 
Завершую справу всього мого жит-
тя – укладання унікального словника 
української мови. Роботи багато і заду-
мок - теж. Отож, як з козацьким гумором 
відповідають недругам, - не дочекаєтесь! 
А всім нам, українцям, – будьмо!

Розмову вів Юрій ДОЦЕНКО,
член Національної спілки 

письменників України, 
власкор «УК».

Різниківка моя, 
                загубилася ти в териконах,
Я до тебе з надією руки простяг,
Ти – надія моя, 
                ти –  опора моя й оборона,
Острівець у розбурханім морі життя.
Знайшов я тоді і батьківську хату, 

з якої рідних, як куркулів, виселили 
у 1929 році і заслали аж за Урал. Оце 
зараз шукаю у Донецькому архіві до-
кументи про те, як розкуркулювали 
мого діда, батька-юнака, всю рідню… 
Помічаю, що останнім часом мене все 
частіше  тягне до своїх витоків, ось і на 
Донеччині побував уже двічі.

- Чи знайомі Ви, чи зустрічалися  із 
найвідомішим на сьогодні своїм земля-
ком – Президентом України?

- У травні 2001 року в Івано-
Франківську на Шевченківському 
святі підійшов до мене Станіслав 
Жуковський, керівник Донецького 
відділення Спілки письменників, і за-

пропонував познайомитися з Віктором 
Януковичем, тоді головою Донецької 
облдержадміністрації: «Олексо, ти 
ж родом із Єнакієвого, отже ви з 
Віктором Федоровичем земляки. Він 
приїхав прийняти естафету від Івано-
Франківська, бо наступного року 
Шевченківське свято має бути у нас, у 
Донецьку». І Стас підвів мене до Яну-
ковича, який уважно слухав артиста, 
що читав вірші Тараса Шевченка перед 
п’ятнадцятитисячним натовпом. Ми 
обмінялися візитівками, поговорили 
про наше рідне місто. Віктор Федоро-
вич обіцяв, якщо я приїду на Донеч-
чину, повезти мене в Єнакієве. Та тоді 

поїхати якось не склалося. 
- Більшу частину життя, за ви-

нятком арештантського періоду, Ви 
прожили на півдні України.

- Своєю другою малою батьків-
щиною вважаю Богопілля - місцину 
між річками Буг(Бог) і Синюхою 
на Миколаївщині, куди мої батьки 
переїхали, коли мені виповнилося де-
сять років. Це історичний козацький 
край, що має горду назву Орлик. Тут, до 
речі, біля нашої школи аж до 1970 року 
стояла стара дерев’яна козацька красу-
ня-церква, що мала свою неймовірну  
історію, пов’язану з її переміщенням 
(всього за одну ніч) козаками з одного 
берега річки – турецького, на інший – 
козацький. Віками стояла, а ці нелюди, 
безбожники, безбатченки її знищили… 

Отож у цьому історичному козацькому 
краї в кінці минулого століття офіційно 
і присягнув на вірність козацтву, 
Україні.

- Яким же Вам бачиться сьогоден-
ня України, майбутнє нашої молодої 
незалежної держави?

- Мене часто запитують: що ж це 
таке, що коїться в країні? Я поет і 
відповідаю, як то кажуть, відповідно: 
«Так воно було, так воно є – шулер у 
чесного виграє». Ну а коли серйозно, то 
нам випадає пройти довгий і тернистий 
щлях до по-справжньому незалежної 
України.

- Ваше ставлення до козацтва, його 

Лівіше серця – Україна!
В.Шовкошитний

Напередодні свого 75-річного ювілею до нашої редакції завітав із 
Одеси давній автор і друг газети, відомий український письменник і 
мовознавець, колишній політв’язень Олекса Різників (Різниченко). А ще 
ця поважна, шанована в Україні людина – козак з діда-прадіда, який 
носить сьогодні високе козацьке звання генерал-хорунжого. А ще – він 
наш земляк, бо народився, пішов до української школи на Донбасі, у 
Єнакієвому. Згодом разом із родиною перебрався на Миколаївщину у 
Першотравневе, товаришував і навчався в одній школі з майбутніми 
лауреатами Шевченківської премії поетом Миколою Вінграновським 
та художником Андрієм Антонюком.

Усі ці роки, сповнені творчістю і … арештами, пан Олекса не по-
ривав зв’язку із рідним Донецьким краєм. Лише за останніх два роки 
відвідав рідне Єнакієве, привітавши місцеве літоб’єднання «Чумаць-
кий шлях» із 85-річним ювілеєм, і обласний центр, де взяв участь 
у заходах, приурочених до ювілею свого славетного земляка Олекси 
Тихого, з яким відбував покарання в одному концтаборі.

Наша розмова з письменником Олексою Різниковим  була цікавою і змістовною.

Письменник Олекса Різників – постійний читач «України козацької».

Полум’я і болюПолум’я і болю
    спадкоємець    спадкоємець

На гостину до «УК»
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Народився він у Кривому Розі,  після 
закінчення школи пішов до армії, 
потім була робота в шахті,  опісля – в 
політехнічному технікумі.   

— Пане Ігоре, що привело Вас до та-
кого небезпечного, але цікавого заняття, 
як каскадерство?

– Саме коли я працював у технікумі, 
доля й звела мене з людьми, для яких 
ризик став основою життя, – групою 
криворізьких каскадерів. Оскільки у мене 
була на той час непогана технічна база – 
токарні, фрезерні станки та багато іншого 
обладнання, то каскадери часто зверта-
лися до мене за допомогою. Ремонтував 
їм автомобілі та поступово проймався 
їхньою професійною діяльністю. Чес-
но кажучи, до знайомства з хлопцями 
я автомобілями мало цікавився. А ось 
коли допомагав каскадерам ремонтувати 
машини, то й зблизився і з технікою, і з 
цими мужніми людьми.

Майже два роки я з ними тісно 
співпрацював. Пам’ятаю, як одного разу 
ми йшли з каскадером Віталієм Бонда-
рем  повз місцевий цирк, і я насмілився 
озвучити йому свою давню мрію: чи не 
дозволили б мені взяти участь у виступах. 
Мені не відмовили, але запропонували до 
деталей продумати свій номер. Після цих 
слів я став уважно переглядати трюкові 
фільми, де використовувалася робота 
каскадерів. Поступово народжувалися 
власні ідеї, які й були згодом втілені в 
життя.

Робота з вогнем – моя стихія, бага-
то небезпечних цікавих трюків вико-
ную саме я.  Ці номери затребувані в 
кінорежисурі, й мене часто запрошують 
на вітчизняні та зарубіжні кіностудії у 
поміч акторам. 

– А як часто  у вашій професії тра-
пляються травми?

– У житті як буває: травмуються люди, у 
яких зовсім мирні професії, а у нас, самі ба-
чите, яка робота. Буває всього, але вже два 
десятиліття  смертельних випадків немає, 
і слава Богу. А ризик  постійний. Одного 
разу на ралі машини вилетіли на узбіччя, 
перевернулися, і одна з них упала на мене. 
Мені пощастило тільки в тому, що це був 
не удар, а стойка пройшла за якихось п’ять 
сантиметрів від мене і врізалася в землю, а 
сама машина лягла на мене. Тонна ваги, 
водій хотів вискочити, а я кричу йому: «Не 
ворушися!»  Тут  підбігли хлопці, переки-
нули машину,  все й обійшлось. А то якось 
мене ледве не підвела самовпевненість:  
тягли мене машиною полем, і я, вже,  
зважаючи на свій досвід, розслабився, бо 
робив цей трюк багато разів, на хвильку 
задумався, напевне, і не встиг зманеврувати 
на трасі, сильно травмував ногу, вдарив-
шись об бордюр. Зате, на щастя, голова 
лишилася цілою...

Каскадерська група, що зорганізувалася 
у моєму рідному місті Кривому Розі, 

Крізь полум’я, вогню смертельні терни
іде козак – сучасний характерник. 

Т.Богданів

Особистість

працює з 1987 року. За цей час ми дава-
ли показові виступи у багатьох містах 
України, були в країнах Прибалтики, 
Китаї, Казахстані, Росії.

– Пане Ігоре, справа, якою ви 
займаєтесь, вимагає не тільки людської 
мужності, а й технічних, матеріальних 
ресурсів… За чий рахунок їздите, хто 
дбає про оновлення технічного парку? 

– Їздимо ми власним коштом, бо 
спонсорів у нас немає. Допомагають 
нам лише президент асоціації каскадерів 
«Торнадо» Леонід Іванович Ляшенко та 
Віталій Іванович Бондар, керівник групи. 
Перший завітав до нас років з десять тому 
і підтримав фінансово. На той час техніка 
прийшла вже в такий занепад, що пра-
цювати на ній стало ризиковано. Отже, 
пан Леонід допоміг нам із технікою. Це 
людина, яка безмежно любить  каска-
дерство,  багато працює з нами, до того 

Він виходитьВін виходить  
із полум’я!..із полум’я!..

Черговий трюк козака-каскадера Ігоря Козирєва.

За час своєї співпраці з реєстровим козацтвом Софіївщини, що 
на Дніпропетровщині мені довелося познайомитися з багатьма 
цікавими людьми. Варто відзначити, що між реєстровими 
козаками нашого району та міста Кривого Рогу є плідна 
співпраця. Разом проводиться багато цікавих заходів. На одно-
му із них мені пощастило познайомитися з людиною-легендою. 
Це – заслужений майстер спорту, каскадер Ігор Козирєв. 

ж і сам виконує  каскадерські номери. 
Трюки в нас дуже дорогі, за один виступ 
розбивається та горить декілька машин, 
також треба наймати  трали для переве-
зення техніки, а ще бензин…

– А в яких фільмах ви знімалися? 
– Їх чимало. Зокрема, «Муж собаки 

Баскервиль», «Знойный регион», «Крысы 
или ночная мафия», «По закону джунглей», 
«Пираты Тихого океана», телесеріал «УВД», 
а також на замовлення Державтоінспекції 
України беремо участь у постановках до-
кументального фільму з правил дорожнього 
руху: інсценування аварій, дорожні пригоди – 
то наша робота.

– Чим займаєтеся поза каскадерством?
– Я викладаю в автотранспортному 

ліцеї. Участь в автородео – це улюблена 
справа для душі, а робота є роботою. У 

вільний час люблю хо-
дити на полювання: коли 
друзі запрошують – важ-
ко відмовитися. 

- Що пов’язує Вас із 
козацьким рухом?

До речі, реєстрове 
козацтво, у лавах яко-
го маю честь перебу-
вати, неабияк збага-
тило мене морально, 
духовно. Із задово-
ленням зустрічаюся 
з  р е є с т р о в ц я м и 
Софіївського рай-
о н у,  б а ч у  я к і  ц е 
ініціативні та творчі 
люди. Важливо, що 
вони багато  уваги 
приділяють вихован-
ню підростаючого 
покоління.  Це не-
легка і  часто-густо 
невдячна праця, але 

вкрай потрібна, бо діти 
– це майбутнє і наше, і країни.

Тож,  я щиро бажаю реєстровим ко-
закам України успіхів у цій богоугодній 
справі, а всім читачам газети «України ко-
зацька» – побільше зустрічей з цікавими 
людьми. Будьте щасливими!

Петро ДАЦЕНКО, 
заступник отамана Софіївського 

районного товариства УРК, 
лейтенант УРК, 

Дніпропетровська область.

«Україна козацька» – до ваших послуг«Україна козацька» – до ваших послуг
До редакції звертаються 

читачі, підприємці з прохан-
ням розмістити на шпальтах  
«України козацької» реклам-
не оголошення. У наступному 
числі часопису ви матимете 
таку можливість. 

Зрозуміло, що реклама в пресі – 
найнадійніший гарант вашого успіху, 
який легко аналізується, оцінюється 
і контролюється за різними параме-
трами, що дуже важливо для рекла-
модавця. Цей вид реклами є одним 
із найбільш дієвих. Тепер ви зможете 

подати у нашій газеті блочну рекламу, 
рядкову рекламу, спонсорство рубри-
ки, інтерв’ю та статтю на замовлення. 

До того ж наша газета є якісним 
і цікавим виданням, яке зазвичай 
зберігається, а отже реклама потра-
плятиме на очі ваших потенційних 
клієнтів неодноразово.

Вартість реклами: 5,00 – 12,50 грн 
за один квадратний сантиметр. 

Щодо цін на замовні статті чи спон-
сорування рубрики просимо звертати-
ся до редакції за телефоном

(062) 213-01-98
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Лютневі морозні дні були 
зігріті відкриттям у Донецько-
му художньому музеї виставки  
сімферопольського майстра 
Володимира Денщикова.  
Майже тридцять його робіт 
представлені увазі донеччан 
та гостей міста.

Фахівці називають Володи-
мира Денщикова  засновником 
нового виду іконотворчості. 
«По суті це не іконопис, а 
іконов’яз, - уточнює сам ав-

тор. – Кожна з робіт –  кілька 
мільйонів вузликів, на кожну 
з ікон йде від трьох до шести 
місяців наполегливої праці. 
Проте й ікон таких немає ніде 
в світі». Це так зване «духовне 
макраме». Техніка виконан-
ня ікон унікальна: обличчя і 
руки святих написані олією 
на лляному полотні, а ризи й 
оклади сплетені вручну, без ви-
користання жодних технічних 
засобів, тобто ніяких тобі спиць 
чи гачків. Наприклад, ікона 
«Святий Благовірний князь 
Олександр Невський» зв’язана 
вручну з 9 мільйонів вузликів, 
на її виконання автору зна-
добилося  14 місяців.  Перед 

Що не вузлик – то доля:
із радості й горя.

Ю.Доценко

Народні майстри

лляної нитки (05,-2 мм). Така 
техніка не має аналогів», - 
розповіла заступник директора 
музею Марина Третякова.

Народився Володимир 
Анатолійович Денщиков 
1 липня 1962 року в Києві. 
Закінчивши Київський теа-
тральний інститут імені Кар-
пенка-Карого, понад 30 літ  
працював актором, режисером, 
художником-постановником 
у Кримському академічному 
російському драматичному 
театрі імені М.Горького, з 2007 
року – на викладацькій роботі, 
нині – професор Кримського 
університету культури, мистецт-
ва і туризму. Ще з 70-х років ми-

нулого століття захоплювався 
популярним натоді плетінням 
макраме. У часи тотального 
дефіциту для плетіння кулонів, 
кольє, капелюшків використо-
вував білизняний шнур. Пізніше 
почав робити фантазійні роботи 
у техніці макраме-колаж, а 
згодом з’явилося бажання за 
допомогою простої сірої лляної 
нитки створити ікону. До того 
ж він винайшов і запатентував 
декілька видів «Рукотворної 
тканини».

 Декілька років тому Воло-
димир Анатолійович переніс 
важку хворобу - інсульт, йому 
паралізувало праву руку. На 
жаль, після цього вже не йшло-
ся про сцену. Проте справжні 
чоловіки не коряться долі. Во-
лодимир Денщиков мав силу 
козацького духу, що її ще не 
перевершив жодний народ у 

світі.  На час хвороби вже була 
розпочата робота над іконою 
Миколи Чудотворця, що її він 
пообіцяв подарувати церкві до 
Великодня. У лікарні вирішив 
продовжити роботу, і з допомо-
гою дружини, народної артист-
ки України Наталі Малигіної  
ікона була закінчена. За словами 
пана Володимира, «ніби Бог 
рукою водив»,  - рука почала 
працювати! 

Допомагають майстрові  ко-
хана дружина й племінник 
Данило, яких він вважає своїми 
першими і найкращими учня-
ми, які не «тільки фарбу розти-
рають, а ще й, коли треба плече 
піставляють».

Уже створено близько ста 
ікон, що експонувалися на  
найпрестижніших виставках, 
багато з них знаходиться у при-
ватних колекціях. У травні 
минулого року ікону «Свя-
тий Рівноапостольний князь 
Володимир» принесено в дар 
Блаженнішому Митрополиту 
Київському і всієї України Во-

Ангел-охоронець. Петро і Павло.

Ікона Божої Матері «Умиління».

Триптих.

лодимиру. 
Сам же автор усьому 

завдячує Господу: «Інколи див-
люся на свої роботи і не вірю, 
що це зробив я. Таке відчуття, 
що я – лише інструмент у руках 
Всевишнього…».

Ірина КУДІНОВА,
власкор «УК».

Крим – Донеччина.

Володимир Денщиков із дружиною Наталею Малигіною.

Мільйони вузликівМільйони вузликів  
     до Бога     до Бога

початком роботи над іконою 
майстер отримує благословен-
ня духовного отця, обов’язково 
дотримується посту.

Відкрилася донецька ви-
ставка молебнем, до музею 
завітали поціновувачі творчості 
майстра.  Була висловлена 
думка, що мати таку ікону у 
своєму храмі бажав би кожен 
священик.

«Він єдина в світі людина, 
яка створює ікони з тонкої 
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