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Творчість наших читачів

Моя Україна
Там, де степ, ліси і гори,
Де земля родюча,
Народився в давню пору
Наш народ співучий.
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«Свою Україну
				 любіть!» -

Довгий час його душили
Іноземні гади,
Скільки люду положили
Користі заради.
Кров’ю пращурів политий
Довгий шлях до волі.
Панство
Речі Посполитой,
Турки та монголи Всі хотіли нам надіти
Ярма та кайдани.
Та звелись Богдана діти,
Загоївши рани.

Тараса святий заповіт
Для мільйонів людей усього світу місто Канів назавжди
поєдналося з ім’ям великого
сина українського народу Тараса Шевченка, місцем його
вічного спочинку - Чернечою
горою. «Благоговій же до граду
нашого, Україно: в нас покоїться
прах Тараса Шевченка», - сказав
ще 22 травня 1861 року священик Успенського собору Гнат
Мацкевич.
З того часу, як було виконано
заповітну волю Тараса Шевченка
поховати його на Вкраїні милій,
Чернеча гора, перейменована народом на Тарасову, стала святинею
для всіх поколінь українців, одним
із національних центрів єднання
навколо ідеї створення Української
Соборної Держави. Люди, які йдуть
на Чернечу гору в Каневі з часу
навічного повернення Кобзаря
в Україну, плекають у собі чуття
національної приналежності до
української родини, а об’єднує їх у
цьому Тарас Шевченко. Сюди йдуть
сповідатися у своїй щирій любові
до України, тут навіть добровільно
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віддають своє життя в імя світлого
майбутнього. Як це в далекому 1978
році вчинив Герой України Олекса
Гірник (читайте на стор.10).
Національну святиню під опіку
Української держави вперше було
взято ще 1918 року з ініціативи
Симона Петлюри. А 20 серпня
1925 року постановою Ради Народних Комісарів УСРР територію
могили Т.Г.Шевченка було оголошено державним заповідником
«Могила Т.Г.Шевченка»- з метою
охорони меморіалу і поширення
знань про поета. Тепер це - широко
відомий у світі культурно-освітній,
науково- дослідний і туристичний
центр, який вивчає і популяризує
надбання української національної
і світової історико-культурної спадщини, творчість Кобзаря, історію
Тарасової (Чернечої) гори тощо.
Щороку музеї Шевченківського
національного заповідника
відвідують понад сто тисяч
туристів з України та близько сорока зарубіжних країн, для яких
співробітники музею проводять
екскурсії на семи мовах. Стало

стор. 10

традицією вручення нагород переможцям Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості біля
Шевченківського меморіалу. Серед
гостей Тарасової гори - найвище
керівництво держави, члени уряду,
народні депутати України, посли та глави дипломатичних місій
іноземних держав, відомі діячі
культури і мистецтв, письменники,
лідери політичних та громадських
організацій. Біля Тараса присягають на вірність Вітчизні представники козацьких організацій. А головне
– сюди ніколи не заростає народна
дорога, вимощена поразками й
звитягами, але невмирущою вірою
у краще майбутнє нашої рідної
неньки-України.
Тут з’являється почуття, яке додає
нам єдності. Тут по-особливому
звучать безсмертні Шевченкові
заповіти: «А всім нам вкупі на землі
єдиномисліє подай і братолюбіє
пошли», «Свою Україну любіть...»
Прес-служба УРК,
м.Канів,
Черкаська область
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Шаблі, списи нагострили
За Вкраїну-неньку,
Турок, ляхів покрошили
Славні козаченьки!
Довго ще блукала смута
Вовком по Вкраїні.
Скільки сліз
		
Дніпро-Славута
Злив у море синє…
Та збулась Тараса мрія:
В муках, хай повільно,
Але рідна Україна
Дихає вже вільно.
Хай обніме вітер згоди
Всі народи наші,
Щоб від заходу до сходу
Всім жилося краще.
Повернеться в Україну
Мудрість Ярослава.
Слава пращурів не згине!
Україні слава!
Володимир ТОЛСТОЙ,
капітан УРК,
м. Маріуполь

СИЛА
ДУХУ
КО З А Ц Ь КО ГО

стор.16

№5-6 (171-172) березень 2012 р.

2

Моєму мужньому, древньому роду
Найперше - аби Україна була

Україна КОЗАЦЬКА

Козацька рада

Порадившись – до справи

Наприкінці лютого у Донецьку відбулася перша цього року козацька рада Українського Реєстрового Козацтва,в якій
узяли участь очільники більшості товариств УРК, козацька старшина Донецького регіону.
Нині ця найчисленніша, одна з найпотужніших в Україні громадських організацій переживає, як і все суспільство,
нелегкі часи. Напруженим видався минулий рік, що пройшов під знаком реорганізації структури УРК. Козакиреєстровці рішуче взяли курс на якісне оновлення свого складу, тоді як ще донедавна акцент робився на кількісному
показнику. Звичайно ж, при таких кардинальних, але конче необхідних змінах у діяльності УРК не обійшлося і без певних
прорахунків, навіть втрат. Проте головне, що переважна більшість козацьких осередків УРК, їх очільники усвідомили:
координати у подальшій роботі вибрані правильно.

Голова адміністрації Гетьмана УРК
у Донбаському регіоні Віктор Столяр

Саме на цьому наголошував, відкриваючи раду, Гетьман Українського
Реєстрового Козацтва Анатолій Шевченко. Зокрема очільник українських
реєстровців сказав, що, попри всі спроби
опонентів козацького руху внести розлад,
навіть намагання розколоти організацію,
посіяти в її лавах розбрат та зневіру не
вдалося. Більше того, труднощі згуртували козаків, виявили справжніх лідерів,
натомість весь баласт відсіявся. І це
природнє, закономірне явище.
Виникали проблеми і в деяких козацьких організаціях за кордоном, зокрема в Естонії. Але спільними зусиллями Генеральної старшини УРК та
місцевих очільників осередків це питання
було вирішено позитивно, на користь
численної громади УРК та української
діаспори в цій прибалтійській країні.
«Показово, що в усіх непростих
ситуаціях, пов’язаних із внутрішнім
життям нашої організації, ми діяли у межах Статуту УРК, - наголосив Анатолій
Шевченко. – Цим же документом ми
керуємося і в загальноукраїнських масштабах, сприяючи розвиткові духовності
й патріотизму, толерантності у нашому,

офісом у Києві та власним друкованим
органом – загальнонаціональною газетою «Україна козацька». Проте, як
зауважив Гетьман УРК Анатолій Шевченко, слід активізувати роботу козацьких товариств, зокрема, у Луганській,
Запорізькій, Одеській областях. Є свої
проблеми у Закарпатті та Автономній
Республіці Крим, що потребують
зваженого вирішення. З цією метою
готуються відповідні накази Генерального штабу УРК, які стосуються і
подальшої кадрової політики. У зв’язку
з цим, очільник реєстровців України
підкреслив: «На чолі підрозділів УРК
мають бути люди, які вступили до наших лав за позовом серця, а не з корисливими цілями, які чітко усвідомлюють
усю відповідальність перед козацьким
рухом, народом України».
Як позитивний приклад Анатолій
Шевченко виокремив діяльність
товариств Львівської, Харківської,
Донецької областей.
Не обійшов своєю увагою Гетьман
УРК і важливого питання про належне ідеологічне забезпечення сучасного
козацького руху. Це відповідальне завдання покладено на газету «Україна козацька», і, як наголосив Анатолій Шевченко, з цією місією видання, попри
всі труднощі сьогодення, справляється.
Особливо наочно це проявилося в
складний період реорганізації, яку нині
переживає УРК. Нині газета потребує
належної підтримки не на словах, а
на ділі. З метою створення належних
умов для ефективної роботи, впровадження творчих підходів у висвітленні
діяльності УРК очільник реєстровців
виголосив наказ про формування
редакційної колегії газети «Україна
козацька», призначення її керівництва.
Він закликав отаманів та козаківреєстровців підтримати козацький
часопис насамперед передплатою, що,
м’яко кажучи, має бажати кращого.
Грунтовному, часом критичному аналізу
діяльності Донецького товариства УРК за
минулий рік присвятив свій виступ його
отаман, голова Адміністрації Гетьмана УРК,
генерал-лейтенант УРК Віктор Столяр.

Козацька старшина Донбаського регіону під час козацької ради

діяльність у навчальних закладах регіону.
Це, в першу чергу, стосується козацьких
осередків Ясинуватої, Авдіївки, Єнакієвого,
Димитрового. До речі, представники останнього не забувають і про матеріальне забезпечення підлеглих. Так реєстровці разом
із райдержадміністрацією подарували
вихованцям місцевої школи-інтернату сто
комплектів козацьких одностроїв!

кампанію, що, до речі, триває й нині.
Також він закликав активізувати роботу
Донецького та Докучаєвського міських
козацьких осередків УРК, які ще донедавна були зразком для інших козацьких товариств регіону. На завершення
очільник реєстровців Донеччини нагадав,
що нинішній рік для УРК ювілейний і
його слід відзначити не лише святковими

Доповідає отаман Маріупольського міського товариства УРК
Василь Книшенко

Делегація Гетьманської Грецької Азовської козацької дивізії
Святого Ігнатія Маріупольського

поки що багатополюсному, суспільстві».
Із більш ніж п’ятдесяти козацьких
організацій в Україні на сьогодні змогли
офіційно підтвердити свій статус тільки
17. Серед них УРК – найбільш структурована й організована, з центральним

«Одним із основних напрямків нашої
роботи було і залишається патріотичне
виховання молоді на козацьких засадах,
високих моральних принципах. – сказав
Віктор Столяр. – За звітний період козаки Донеччини помітно активізували

Сьогодні реєстровці Донеччини
без перебільшення є основними
помічниками міліції у забезпеченні
правоохоронних заходів у містах і
селах області. Тут безумовні лідери –
реєстровці Маріупольського міського
товариства УРК та козаки Гетьманської
Грецької Азовської козацької дивізії
Святого Ігнатія Маріупольського.
Велику увагу козаки області приділяють
упорядкуванню старих та зведенню нових православних храмів, виявленню і
популяризації місць регіону, пов’язаних зі
славною козацькою минувшиною, подвигами українського народу в останній
війні. Так реєстровці Слов’янщини
пропонують змістовний відпочинок в
історичній «Козацькій пристані» на місці
колишнього зимівника запорожців, а
єнакіївські козаки доглядають могили
загиблих воїнів-фронтовиків.
Віктор Столяр закликав отаманів навести належний лад у козацьких реєстрах,
свідомо позбавляючись від зайвого баласту. А козакам обласного центру нагадав
про незадовільно проведену передплатну

заходами, але й копіткою роботою, конкретними справами.
А потім про роботу на місцях відзвітували отамани міських та районних
осередків УРК Донеччини. Так отаман
Новосілківського районного осередку
УРК Олександр Кондаленко наголосив
на відповідальності кожного козака
за рекомендованого до лав УРК новобранця, бо, на його думку, саме від цього
багато в чому залежить життєдіяльність,
спроможність до конкретної роботи
всього козацького колективу. Він також
проінформував, що цього літа завдяки
козакам 30 місцевих школярів мали змогу
побувати на легендарній Хортиці. У планах реєстровців – організувати змістовне
дозвілля дітей у власному районі.
Надзвичайно змістовним, багатим на
конкретні факти був виступ отамана
Маріупольського міського товариства УРК Василя Книшенка. У цього
підрозділу налагоджені тісні зв’язки
з тамтешньою владою. За ініціативи
та безпосередньою участю козаків
традиційно проводяться мистецькі
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Й не буде віками йому переводу.
Були ми. І будем. І несть нам числа.
С.Барабаш
фестивалі, відзначаються православні
свята. У своїй роботі вони намагаються
охопити якомога більше навчальних
закладів міста. Козацький очільник
поділився досвідом участі реєстровців
Маріуполя у відродженні діяльності
добровільних народних дружин, за що
вони й мають заслужені подяки не лише
від правоохоронців, а й від місцевого
населення.
«У дев’яти приазовських селах сьогодні
активно діють козацькі підрозділи
Гетьманської Грецької Азовської
козацької дивізії УРК Святого Ігнатія
Маріупольського, ще кілька таких
осередків планується найближчим часом
організувати у сусідніх Володарському та
Волноваському районах», - проінформував
учасників козацького зібрання отаман
цього передового підрозділу УРК, генералмайор УРК Василь Якименко. Він наголосив, що козаки не збираються географічно
обмежуватися теренами Донеччини –
у найближчих планах створення подібних
осередків в Одесі, Львові та інших місцях
компактного проживання українських
греків. Отож лави дивізії повняться! До
речі, стати реєстровим козаком виявив
бажання і генеральний консул Греції в
Україні.
Багатим досвідом діяльності
козаків Приазов’я поділився голова
Адміністрації Гетьмана УРК у Приазовському регіоні Олександр Нефьодкін.
Він не став виділяти кращий козацький
підрозділ регіону, бо вважає, що всі осередки реєстровців працюють активно і,
головне, – результативно.
Питання козацької дисципліни підняв
у своєму виступі представник реєстровців
півночі Донеччини – заступник начальника служби безпеки УРК, генерал-полковник УРК Олексій Мирошніченко зі
Слов’янська. Як він повідомив, у його
підрозділі з порушниками козацької
етики не церемоняться – їх виключають
із лав УРК, незважаючи на високі звання
і попередні заслуги. Так лише останнім
часом козацьких погонів позбулися двоє
порушників Статуту УРК.
У слов’янських організаціях взяли курс на омолодження козацького
реєстру.
Земляка доповнив радник Гетьмана УРК з економічних питань Іван
Білоконов. Він, зокрема, проінформував,
що в результаті якісного відбору і відсіву
лави слов’янських реєстровців скоротилися майже на третину. Але від
цього місцеві осередки стали лише
згуртованішими. Належна увага у курортному краї останнім часом приділяється
фізичному, спортивному гарту молодих
козаків.
Після виступів отаманів козацьких
осередків голова Адміністрації Гетьмана УРК у Донбаському регіоні Віктор
Столяр представив новопризначених
директора інституту радників гетьмана УРК, генерал-майора УРК Юрія
Щербакова та отамана Ясинуватського
міського товариства УРК, майора УРК
Володимира Дорофієнка.
.
Надзвичайно доречною була насичена інформація заступника Гетьмана
УРК, генерал-полковника УРК Ігоря
Козловського про стан козацького руху
за межами нашої країни. На раді були
присутніми і виступили представник
Гетьмана УРК в Японії, барон Йошіхіко
Окабе та козак-реєстровець із Латвії
Ігор Напханько.
На раді було презентовано ювілейну
відзнаку «10 років Українському
Реєстровому Козацтву», розроблену і виготовлену за сприяння барона
Йошіхіко Окабе та безпосередньою
участю Ігоря Козловського.
Порадившись, реєстровці Донеччини
сповнилися рішучості наповнювати
свої будні конкретними справами,
активізувати і згуртувати козацький рух
в Україні.
Максим ТОРСЬКИЙ,
м. Донецьк
Фото Антона БОБИРЯ

Козацтво без кордонів
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Японія відкриває
для себе Україну

Представник гетьмана УРК в Японії барон Йошіхіко Окабе вже вчетверте
відвідав Україну. За словами японського гостя, кожний наступний
приїзд відкриває йому нові горизонти співробітництва, а працелюбний,
щирий і гостинний український народ викликає у нього захоплення
і повагу. Зі свого напруженого графіка перебування в Донецьку пан
Окабе з притаманною всім японцям вихованістю погодився зустрітися з
кореспондентами «України козацької» і відповісти на хвилюючі нас питання.
- Пане Окабе, Ви щорічно буваєте в нашій
країні і як економіст, педагог, посол миру,
і як очільник Українського Реєстрового Козацтва в Японії. Які зміни, на Ваш погляд,
відбулися за останній рік в Україні?
- На відміну від Японії, Україна - молода держава, і я розумію, що її розбудова,
зокрема економічних інституцій, триває.
Як фахівець з економіки скажу, що це
дуже непростий для народу період. Але
українці мають багату землю і великий
промисловий, людський і творчий
потенціал. Тому впевнений, що зростання і добробут вашого народу попереду.
Разом із тим, не може не тішити той
факт, що попри порівняно невисокі
статки більшість українців є щирими,
мають добре серце і чисту відкриту
душу. Я бачу у культурі й ментальності
наших двох народів багато спільного,
наприклад, ввічливість, традиційну
гостинність тощо.
Щодо позитивних змін, то їх, звичайно, видно неозброєним оком. Я це
помітив ще на донецькому летовищі.
За минулий рік збудовано термінал
міжнародного класу, йде до завершення
зведення містечка в аеропорту. Не може
не вражати те, що буквально за рік у
центрі Києва виріс красень-стадіон. Ще
минулої весни з вікон готелю «Русь» я
спостерігав майже голий буд майданчик.
А тепер очам своїм не повірив – на тому
місці чудова велетенська спортивна
споруда. Тож українці вміють будувати
якісно й швидко, а такі проекти, як
Євро-2012, лише стимулюють їх до
цього. Багато різних народів, та в кож-

ного шлях до процвітання один – через
працю і терпіння.
- Раніше у світі Україну або взагалі не
знали, або асоціювали з Росією. Чи так
є тепер?
- Особисто я вашу країну відкрив для
себе, коли навчався у Москві. Вже тепер
у мене в Україні багато друзів, я захопився
її культурою, історією, зокрема козацтвом.
Дуже цікава, потенційно сильна держава
з талановитим народом. Так, у світі мало
знають Україну і ще й досі асоціюють її з
Росією. Тому я свою місію вбачаю і в тому,
щоб розповідати за кордоном про те, що
Україна унікальна країна, яка має власні
історію, мову, традиції, що це – монокультурний народ. Якраз саме тут козацтво
має зіграти свою позитивну роль, бо є
унікальним явищем світової культури.
Символічно, що перед моєю поїздкою
в Японії демонструвався документальний фільм «Невідома держава Україна».
Зізнаюся, що багато моїх земляків зробили для себе справді відкриття. Ваша країна
цікава і перспективна в усіх відношеннях.
- Рік тому Ви були в Україні разом зі
своєю дружиною. Яке враження залишилося в неї від відвідин?
- Уже з першого візиту моїй дружині
сподобалися українці, вона зауважила
багато спільного в культурі наших народів.
А оскільки вона людина мистецтва, то
помітила у ваших людей витончений
художній смак і прекрасне відчуття такту
– риси, які притаманні й японцям.
- Пане бароне, скажіть кілька слів про
Вашу сім’ю.
- Я маю дружину і майже півторарічну

Представник Гетьмана УРК, отаман УРК
в Японії барон Йошіхіко Окабе.

доньку. Моя мама проживає неподалік,
тож бачимося з нею часто. Користуємося
здобутками цивілізації: спілкуємося з
нею через скайп, що дуже зручно. Моя
мама, як і мама дружини із задоволенням
прилучаються до виховання нашої доньки. Це дуже мило, коли бабусі співають
дитині пісні, розповідають казки тощо.
Барон Йошіхіко Окабе належить
до тих людей, для яких територіальні
кордони поняття абстрактне, адже не
зважаючи на молодість, він є людиною
високоосвіченою, йому вдалося побувати у багатьох країнах світу, він знає
потреби багатьох народів, більше того,
як вчений-економіст має дієві рецепти
економічного зростання, покращення
рівня життя людей у світі.
Генерал-полковник Українського
Реєстрового Козацтва Йошіхіко Окабе,
прилучившись до козацького руху як
складової української культури вбачає
свою роль у пропагуванні лицарського
духу, який був завше притаманний і його
пращурам – самураям, і нашим – запорозьким козакам.

Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
м. Донецьк
Фото автора

Зближують, об’єднують
козацькі ідея та дух
На козацьку раду у Донецьк спеціально прибув представник українських реєстрових козаків із братньої Латвії
Ігор Напханько, який подолав 2000 кілометрів на власній
автівці, щоб поділитися з товариством своїми поглядами
на сучасне та майбутнє козацького руху як в Україні, так і в
прибалтійських країнах, зокрема в Латвійській республіці.

Представник Українського Реєстрового
Козацтва з Латвії Ігор Напханько.

- Я народився у Прибалтиці, розповідає пан Ігор. – Мій батько,
колишній військовослужбовець, родом із України, з Дніпропетровщини,
де й нині живуть мої родичі. Звичайно,
гени козацького роду дають про себе
знати, адже невипадково захотілося
не на словах, а на ділі прилучитися до

розвитку козацького руху не лише у
себе на Батьківщині, а й у світі.
За специфікою роботи мені довелося
багато подорожувати, бувати в багатьох країнах світу – від Америки й до
Японії, отож маю великий життєвий
досвід. Зізнаюся, що не знайшов
більш прийнятного і дієвого способу
послужити людям, Україні як через
Українське Реєстрове Козацтво.
До лав УРК вступив минулої осені.
Символічно, що на вірність козацтву
і Господу Богу присягався в греко-католицькому соборі, в Талліні.
Наша країна нині переживає не
найкращі часи. Зокрема, не може не
хвилювати від’їзд молодих людей,
спеціалістів за кордон. Тож ця сфера
потребує, на мій погляд, турботи саме
з боку таких громадських організацій,
як Українське Реєстрове Козацтво,
пріоритетним в діяльності якого є духовне і патріотичне виховання, чого так

бракує у нашому глобалізованому світі.
Реєстровці Латвії згуртовані і вже
готові до дії, проте у нас лишаються
проблеми організаційного плану.
Нам би хотілося створити козацький
осередок з центром у Ризі, який би
підпорядковувався безпосередньо
Головному штабу УРК в Києві.
Сподіваємося з допомогою
генеральної старшини й особисто
Гетьмана УРК Анатолія Шевченка
позитивно вирішити це питання, хоча
й розуміємо, що до таких справ слід
підходити зважено.
Впевнений, що нас, українців, як на
Батьківщині, так і за її межами мають
зміцнювати і єднати козацька ідея та
козацький дух. Заради спільної мети процвітання народів наших країн.

Ірина КУДІНОВА,
власний кореспондент «УК»,
м. Донецьк

Любить свій край - це для народу жити,
Боротися за юне, за нове.
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Справи козацькі

         В.Сосюра

Реєстровці з Донеччини Не оминули
на історичнім Херсонесі жодної школи
Майже весь лютневий тиждень у Севастополі проходило
велике церковно-духовне свято до 180-ліття заснування
одного з найкрасивіших храмів Кримського півострова,
розташованого на овіяному християнством мисі Херсонес.
Участь у цьому величному героя, козацьких організацій,
заході на березі історичного жителі і гості півострова.
Чорного моря взяли представСеред запрошених на
ники влади республіки, міста- урочистості козаками Кри-

Біля Володимирівського собору реєстрові козаки: Сергій Юрченко,
Сергій Іващенко, Ігор Кривенко, Володимир Санжаревський,
Костянтин Дибок

му гостей була і делегація
УРК, очолювана отаманом
Волноваської козацької
дивізії імені Петра Калнишевського, генерал-полковником УРК Сергієм
Іващенком. Під час заходу українські реєстровці в
місті Бахчисарай, у Свято-Успенському монастирі
вклонилися могилі Святого
Ігнатія Маріупольського.
Вони передали подарунки місцевим монахам від
служителів МиколоВасилівського монастиря,
що у Волноваському районі
на Донеччині. Реєстровців
із Донбасу супроводжував
голова козацьких організацій
Криму Сергій Юрченко,
інші козацькі очільники
півострова.
У Севастополі на братську могилу захисників міста
героя було покладено вінок
від Українського Реєстрового
Козацтва.
Прес-служба УРК,
м. Севастополь

Козацька педагогіка

Готові поділитися досвідом
Уже майже чотири роки в
Авдіївці, що на Донеччині, активно діє міська організація
Українського Реєстрового
Козацтва – полк імені Петра
Калнишевського, який очолює
генерал-майор УРК Володимир
Плєшков. На сьогодні у реєстрі
цього товариства нараховується
близько 70 козаків.
У своїй роботі авдіївські
реєстровці велику увaгу
приділяють вихованню
учнівської молоді, залученню її
до козацького руху. Так нещодавно в авдіївській загальноосвітній
школі №6 за участю очільників
козацького полку імені Петра

народу, козацькими звитягами. У середній ланці діти
розширюють свої знання з народного побуту, військових досягнень реєстрових козаків, їх
сучасної діяльності на теренах
національного відродження.
Старшокласники основну
увагу приділяють козацьким
змагам, фізичному гарту.
За словами вчителів школи,
в цьому, як і в підготовчому
процесі до уроків педагогам дуже допомагає газета
«Україна козацька», що регулярно на своїх сторінках
розміщує цікаві, пізнавальні
матеріали з історії козаччини,

А нещодавно у школі за
участю освітян і їх маленьких вихованців – лель та
джур – відбувся черговий
козацький захід з урахуванням сучасних технологій.
Останнім часом у ЗОШ №
6 велика увага приділяється
інноваційним, інформаційнокомунікативним механізмам
навчання дітей: отож вони
наочно і дохідливо презентували присутнім урок «Як козаки рахували», адаптувавши
історичні джерела до вимог
сьогодення, бо рахувати маленьким нащадкам славних
козаків довелося і на пальцях, і
на комп’ютері.
Ур о к
так
приємно вразив місцевих
працівників
освіти і реєстрових козаків
Авдіївки, що
вони вирішили
провести його
і в інших навчальних закладах міста.
А його учасники, козачата
ЗОШ № 6, отримали від поважних гостей
не лише щирі
слова подяки,
а й подарунки,
солодощі тощо.
Урок на тему : «Як козаки рахували» проводить учитель Авдіївської ЗОШ №6,
Ось так цікаво
майор УРК Наталя Варшавська.
і змістовно жиКалнишевського присягнули на національного відродження, вуть і навчаються кмітливі
вірність українському народові народознавства, етнографії, лелі та джури індустріальної
та Реєстровому Козацтву тре- топоніміки, повертає із забуття Авдіївки. Вони та їх наставнитьокласники цього навчального імена наших співвітчизників, ки завжди готові поділитися
закладу.
які в різні часи прославили своїм досвідом з усіма бажаСлід зазначити, що дитячий українство, розповідає про ючими. Звертайтеся - завжди
козацький осередок, що ство- митців України, знайомить допоможемо!
рено в ЗОШ № 6 уже має у із їх творчою спадщиною,
своєму активі чимало добрих інформує про сучасне життя
Костянтин КОШТА,
справ, корисних заходів. З по- УРК тощо. Особливу увагу
директор ЗОШ № 6,
чаткових класів учнів знайом- ми звертаємо на дописи, що
м.Авдіївка,
лять із історією рідного краю, з’являються під рубрикою
Донецька область
славною минувшиною нашого «Козацька педагогіка».

Козаки-реєстровці Єнакієвого, що на Донеччині, як і
все УРК, переживають нині непрості часи структурної
реорганізації і якісної «фільтрації» своїх лав.Сьогодні козацьке
товариство цього індустріального міста нараховує у своєму
реєстрі близько 30-ти дієвих членів. Основу організації
складають мужні чоловіки, що пройшли чорнобильське
пекло, як і їх отаман, капітан УРК Олександр Мамченко.

У редакції «УК» капітан УРК О. Мамченко, лейтенант УРК М. Богатирьов, старший лейтенант УРК М. Зінченко та лейтенант УРК
І. Воскобойников.

На рахунку єнакіївських
козаків чимало добрих справ на
ниві національного відродження,
духовно-патріотичного виховання молоді у рідному місті, збереження пам’яті про своїх земляків,
що загинули на фронтах минулої
війни.
А нещодавно реєстровці
зробили просто-таки козацький подарунок, передплативши газету «Україна козацька»
для всіх 34 шкіл Єнакієвого та
інших навчальних і виховних
закладів, включно з центральною
бібліотекою. Чим не приклад для
інших осередків Українського
Реєстрового Козацтва?

А ще єнакіївські козаки планують відкрити у своєму місці
корпункт «України козацької»,
щоби оперативно інформувати
через нашу газету всіх
реєстровців України про свої
здобутки, проблеми, плани. А
це – конкретна допомога не
лише нашому виданню. Адже
мета козаків-реєстровців – допомагати землякам-городянам
вирішувати їх життєві нагальні
проблеми.
Є в цієї ініціативної організації й інші цікаві задумки
на найближче майбутнє.
Пресс-служба УРК

Козацька рада –
у школі-інтернаті

Козацькі очільники Юрій Щербаков, Василь Якименко та Леонід
Головешко у товаристві юних земляків

Наприкінці минулого року у
вихованців школи-інтернату
№2 міста Маріуполя з’явилися
нові надійні друзі – шефство над
цим навчальним закладом взяли
місцеві козаки-реєстровці, які
виявили бажання виховувати
дітей на козацьких традиціях,
використовуючи при цьому багатющу народну педагогіку. Тоді
ж намітили і план подальшої
спільної з вихователями та учнями роботи.
Насамперед діти за активною участю очільників
Маріупольського полку УРК
заснували свій клас-курінь
імені Богдана Хмельницького,
вибрали ватажків. Учасники
заходу провели цікаву зустрічконференцію із врученням
козацьких відзнак.
А нещодавно козачкиінтернатівці знову зустрілися зі
своїми шефами, які завіталина

їхню козацьку раду на чолі
із генерал-майором УРК
Юрієм Щербаковим. Ішлося
про організацію і проведення подальших спільних
заходів. Піднімалися і питання
успішності підшефних, їхньої
поведінки, ставлення до форми,
виконання козачатами своїх
обов’язків. Діти висловили свої
побажання, уважно поставилися до зауважень, прислухаючись
до реєстровців – наставників.
А закінчилася козацька рада
у школі-інтернаті чаюванням із
солодощами, врученням дітям
подарунків, серед яких були
настільні ігри і пазли.
Козачата з нетерпінням чекають на наступну зустріч зі
своїми шефами, проведення разом із ними чергового цікавого
заходу.
Прес-служба УРК,
м. Маріуполь

Дні вічності, немов солдати,
Ідуть завжди, і виключно вперед.
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Слава – загиблим, увага – живим!
У лютому минуло 68 років, як радянські воїни звільнили Софіївку
від німецько-фашистських загарбників. Представники Українського
Реєстрового Козацтва Софіївщини вирішили вшанувати ветеранів
Великої Вітчизняної війни, солдатських вдів. Генерал-майор УРК Анатолій
Лісний, отаман Софіївського районного осередку УРК, полковник УРК
Анатолій Качан, його заступники Володимир Овдієнко та Петро Даценко,
а також радник отамана Юрій Ногас відвідали своїх сивочолих земляків.
ДІДУСЬ КАЧАН
РАДО ЗУСТРІЧАВ
Радості у Василя Макаровича
Качана, до якого завітали козаки, не було меж. Він гостинно
зустрів гостей, повідав про
свою нелегку юність, обпалену
війною. Було йому 16 років,
коли звільнили Софіївку.
Німці евакуювали людей, а
він ховався в степу в скиртах
соломи. Побачив двох радянських солдат, які прибули
у Софіївку. То були радянські
розвідники. Ледве вмовив,
аби ті забрали його з собою.
Перемогу Василь Макарович
зустрів у Чехословаччині.
Козаки привітали зі святом ветерана, подякували
йому за те, що ще дитиною
нарівні з дорослими захищав
Батьківщину.
Гостям-козакам рада була і
Зінаїда Никифорівна Карпова. 21 червня 1941 року вона
була мобілізована на передову разом з іншими молодими
медсестрами. Пригадує, як
їхали на фронт, як всі танцювали, раділи, не знаючи, в яке
пекло прямує потяг… Фронтові
дороги незвідані. 23 березня
1942 року зустріла свого батька, якого теж забрали на війну.
– Дуже важко було, – не
приховує своїх хвилювань
жінка. – І страшно. Ніколи не
забуду нічного неба, що палало

Реєстровці Софіївського району допомагають ветеранам

тисячами вогнів. Здавалося,
ще мить, - і земля згорить. Поранених надходило все більше,
на руках помирали солдати, і
душа боліла, бо нічим не могла
допомогти. Від фізичного та
морального виснаження ноги
підкошувалися, руки пухли. А
коли випадала можливість короткого перепочинку, заснути
не могла – боліло все тіло.
Якось до госпіталю привезли пораненого юнака.
Доглядаючи за ним, Зіна й незчулася, як закохалася. Дійшли
до перемоги обоє живими!..
Козаки щиро привітали
Зінаїду Никифорівну, яка після
війни пропрацювала медсестрою 45 років у Софіївській

лікарні, вручили подарунки,
сфотографувалися на пам'ять.
ЖИВЕ ХАЙ У ЩАСТІ
РОДИНА ШИШАЦЬКИХ
Наступна адреса – село
Відрубок. Саме тут живуть Іван
Якович і Варвара Марківна
Шишацькі. Іванові ледве виповнилося вісімнадцять, коли
його мобілізували на війну.
Пригадує ветеран, як
перед Новим роком стояли поблизу села Варварівка
Кіровоградської області.
Зима. Холоднеча. Командир
заохочує: «Візьмете Варварівку,
там і погрієтесь». Бій за це село
був дуже жорстокий. З 72 бійців
уціліли тільки шістнадцять…

Опісля брав участь у КорсуньШевченківській операції, визволяв Одеську область, Молдавію,
Румунію, Польщу. А ще скільки
річок довелося подолати Дністер, Прут, Вісла, Одер…
На війні Іван Якович був поранений. Пуля зайшла в груди.
Тільки влітку 1948 року приїхав
додому, де й знайшов свою другу
половинку - Варвару Солоху,
якій також довелося побувати
на фронті. Розповіла й вона козакам, як зносили убитих солдатів,
тягали ящики з патронами…
Сім’я Шишацьких була дуже
вдячна козакам за відвідини, за
подарунки.
ВИЗВОЛИТЕЛЬ
РІДНОЇ СОФІЇВКИ
Далі реєстровці завітали
до ветерана Івана Йосиповича Озеряна. До війни він
закінчив восьмирічку, поїхав
до Дніпропетровська в школу
ФЗН.
Коли почалася війна, старших учнів забирали до армії,
а менші копали протитанкові
окопи на підході до Дніпра.
Пригадує ветеран-піхотинець як звільняв рідну Софіївку. Не йшли, а бігли - під
ногами землі не чули!.. Потім
було звільнення Кривого Рогу.
Двічі був поранений, контужений. Брав участь у ВіслоОдерській операції.
Після війни Іван Якович
повернувся до Софіївки, одружився. Виростив сина, який
став військовим, служив на
Сахаліні в морській авіації, там
трагічно і загинув...
Наостанок сім’я Озерян
висловила вдячність коза-

кам за пам'ять про страшні
сторінки нашої історії, творцями якої були вони…
ВІЙНА – ЦІНОЮ У ЖИТТЯ
Завітали козаки до Ганни Кузьмівни Байдак, яка в
роки війни була медичним
працівником, та до солдатської
вдови Надії Іванівни Глоби.
Наші ветерани… Щороку їх
стає все менше і менше – час
невблаганний. У кожного з
них своя доля, свої фронтові
дороги. Але є одне спільне для
всіх: війна навчила їх цінувати
життя, яким би воно не було,
любити свою Батьківщину.
Спитайте їх, що таке щастя?
Для них воно не в грошах чи
у визнанні, воно - у мирному
небі над головою і радісних
обличчях рідних людей.
БУДЬМО ВДЯЧНИМИ
Ніякі десятиліття не зітруть
з пам’яті величі героїзму нашого солдата, який вистояв і
переміг ворога, під яким була
вся Європа! Вічна пам'ять усім
загиблим і вічна слава живим!
Хочемо, аби в кожній родині
пам’ятали своїх рідних, які
брали участь у тій страшній
війні, згадували їх з подякою
за мирне небо, за те, що на
наших полях росте хліб, що
посміхаються на вулиці діти і
квітнуть сади. Будьмо вдячними нащадками!..

Петро ДАЦЕНКО,
заступник отамана
Софіївського районного
товариства УРК,
Дніпропетровська область

Зустрілися історія й cучасність
68 років тому зі славної козацької Лисянщини, що на Черкащині, було вигнано
останнього фашистського загарбника. Саме на теренах цього краю відбувалися чи не
найжорстокіші бої Корсунь-Шевченківської битви. У ці дні лисяни з глибокою повагою
згадують тих, хто виборов нашу свободу, визволяючи рідний край від коричневої чуми.
Свідченням про кровопролитні бої на території району є 45 братських
могил, у яких поховано близько десяти тисяч воїнів різних національностей.
Споруджено 29 обелісків, на яких викарбувані імена 3400 односельчан, що не
повернулися з фронтів. На місцях боїв встановлено 12 меморіальних знаків, 7
меморіалів Корсунь-Шевченківської битви, в райцентрі закладено алею Героїв.
З метою увічнення їх пам’яті у районі з ініціативи та за безпосередньою участю
реєстрових козаків Лисянського районного товариства УРК відбулася низка заходів.
А реєстровці Лисянського з і ш в и д к и х ш а х і в . Й о г о
ЯК ВЗИМКУ 44-ГО…
Поблизу районного центру районного товариства УРК на організаторами стали районпротягом двох днів трива- чолі з отаманом, полковни- не козацьке товариство УРК,
ло відтворення подій 1944 ком УРК Василем Коряком відділ у справах молоді та
року – прориву фашистів із здійснили автопробіг. В одному спорту райдержадміністрації,
Корсунь-Шевченківського з сіл, біля мовчазного обеліска Лисянська селищна рада, шакільця. Члени молодіжної козаки і зустріли втомлених ховий клуб «Олімпія», ПАТ
г р о м а д с ь к о ї о р г а н і з а ц і ї учасників реконструкції бою. «Дашуківські бентоніти» за
«Київський клуб «Черво- Разом до підніжжя монумента інформаційної підтримки гана Зірка» та Черкаського вони поклали вінок і сфото- зет «Україна козацька», «Поо б л а с н о г о о с е р е д к у В ГО графувалися на пам’ять. Ніби над Тікичем» та Інтернет сайту
«Закінчимо війну» у бута- відбулася зустріч людей двох www.kozak.сk.ua.
форному обмундируванні історичних епох, об’єднаних
Позмагатися за головний
червоноармійців і гітлерівців любов’ю до Батьківщини.
приз турніру прибули поКозаки роздали всім учас- над 80 кращих шахістів із
зі зброєю часів Другої світової
вирішили наочно показати никам імпровізованого бою Л и с я н с ь к о г о , З в е н и г о краянам, особливо молоді, календарі районного това- родського, Тальнівського,
риства УРК та запросили до Катеринопільського, Коргероїчні сторінки історії.
Німецький підрозділ майже співпраці.
сунського, Жашківського,
«Наш обов’язок – шану- Монастирищенського районів
цілу ніч пробирався від села
Шендирівка до лисянського вати пам’ять загиблих у тій Черкащини, міст Ватутіного та
лісу. В умовах, максимально страшній війні і піклуватися Черкас, а також Таращанськонаближених до зими 1944 року, про живих ветеранів», - сказав го, Тетіївського, Богуславсьхлопці здійснили складний отаман Лисянського район- кого, Бориспільського, Камарш-кидок по глибокому ного осередку УРК Василь гарлицького районів, міста
снігу у повному бойовому Коряк.
Ржищева Київської області та
спорядженні. У ході військовоКиєва.
історичної реконструкції ви- БОЇ... НА ШАХІВНИЦЯХ
Активну участь у турнірі
користовувалася піротехніка
А в цей час у приміщені взяли козаки-реєстровці.
та зброя з холостими набоями. шахового клубу «Олімпія» Вагомості турніру надала
Словом – захід видався видо- в і д б у в а в с я с п о р т и в н и й участь у ньому міжнародного
вищним.
захід – міжобласний турнір майстра, чемпіона України

Учасники імпровізованого бою з козаками Лисянщини

з шахів 2010 року Володимира Якименка. Шахістів
привітали голова Лисянської
районної федерації шахів
Іван Довгань, радник отамана Черкаського обласного
товариства УРК Олександр
Гаврилюк, заступник голови
райдержадміністрації Наталя
Коровіна, селищний голова
Лисянки Тамара Гнатенко.
Переможцем турніру заслужено став Володимир Якименко із Черкас, який з рук
полковника УРК Олександра
Гаврилюка отримав «Козацький кубок» та грошовий приз.
Від імені організаторів турніру
він же вручив нагороди призерам турніру - М.Міленському
та А.Тарасову із Ватутіного.

Переможці змагань також
отримали від реєстровців
медалі, грамоти Лисянської
райдержадміністрації, 10 грошових призів. Двадцятьом
найкращим шахістам подарували книгу почесного жителя
Лисянки, письменника Василя Шкляра «Чорний ворон».
А директор Лисянського агроліцею В.В.Попадюк
подбав про те, щоб усі учасники змагань покуштували
смачної юшки та козацької
каші.
Олександр ГАВРИЛЮК,
полковник УРК,
смт. Лисянка,
Черкаська область

Народ, що встає, мов Антей,
народить великих людей.
				
М.Луків
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Батько Тараса – Григорій
Іванович Шевченко-Грушівський – походив з низових
козаків, мати – Катерина
Якимівна (у дівоцтві Бойко)
– з вільних селян. Проте вони
вже були кріпаками великого землевласника, поміщика
Василя Енгельгардта…
Тож не дивно, що в усі
періоди творчості Шевченка ми бачимо не просто
його зацікавленість історією
України, а зображення краси
і величі козацької звитяги.
Герої поем «Іван Підкова»,
«Гамалія», «Тарасова ніч»,
«Гайдамаки» борються за
волю проти ворогів і перемагають, бо Шевченко пишався
героїчним минулим свого
народу, вірив, що козацька

Шевченкове свято

Не поляжем,
А РОЗКАЖЕМ

«Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!» – писав Тарас Григорович Шевченко, якого увесь прогресивний
світ вшановує навесні, а Новоград-Волинці – особливо, бо ж описав він наші
землі у повісті «Варнак» всім на диво, побувавши тут у складі Археографічної
комісії в 1845 році. «Прикметний факт: козацький дух потужно спалахнув
тут навіть на початку ХХ століття. 1917 року саме на Звенигородщині було
організовано і звідти поширилося на всю Центральну Україну Вільне Козацтво – основна збройна сила Української Народної Республіки», - стверджує
науковець Василь Пахаренко.

«слава не вмре, не поляже, а
розкаже, що діялось на світі,
чия правда, чия кривда і чиї
ми діти».

У поезії «До Основ’яненка»
гостро відчувається туга за
козацькою вольницею – за
звитягою запорожців, за всім,
що уособлює українську старовину. І от козацтва, яке було
нездоланним заслоном на
шляху могутніх орд зі сходу до
півдня й врятувало Європу, не
стало. Ось чому автор сумує за
преславними козаками. Повернення їхнє можливе, але
тільки як вороття ідеї:
Не вернуться сподівані,
не вернеться воля,
Не вернуться запорожці,
не встануть гетьмани,
Не покриють Україну
червоні жупани!
Поезія «До Основ’яненка»
пройнята духом запорозької
минувшини, але спроектована
у сучасність: автор промовляє
до національної свідомості
українців, до їхньої честі і
гідності. Нація, яка має такі
пісенні скарби, не може загинути. Українці, пишайтеся:
Наша дума,наша пісня
не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
слава України!
За рік до написання цієї
поезії Тарас Шевченко склав
невелику поему «Тарасова
ніч». В основу поеми покладена історична подія – перемога козаків над військом
польської шляхти у 1630 році.
Кобзар оспівує минулі перемоги козаків над москалями,
татарами, турками і ляхами, і
почуття гордості за звитяжну

Реєстровці Житомирського обласного товариства УРК біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

славу предків переплітається
з журбою:
Була колись гетьманщина,
та вже не вернеться.
Було колись – панували,
та більше не будем!
Тії слави козацької
повік не забудем!
Шевченко у своєму творі
закликає українців «тії слави козацької» повік не забувати і гартувати себе до
боротьби проти сучасних орд
колонізаторів, що запанували
над «козацькими дітьми»…
Все йде, все минає –
і краю немає,

Куди ж воно ділось?
Відкіля взялось? –
ставить він питання в поемі
«Гайдамаки», порівнюючи
героїзм козаків із рабською
покорою їх нащадків, своїх
сучасників. У творі він показує
козацько-селянське повстання
1768 року.
Ватажки гайдамацького руху
Максим Залізняк та Іван Гонта постають перед нами як
справжні національні герої,
возвеличені народом і оспівані
ним у піснях.
Герою поеми «Гайдамаки»
Яремі Галайді притаманні всі

риси справжнього козака:
мужність, хоробрість, відданість справі, волелюбність,
ненависть до ворогів та вірність у коханні. Саме такими
сильними, відважними і духовно красивими людьми бачив
Шевченко борців за справу
свого народу.
А як оптимістично звучать
рядки поеми «Годі журитися»,
кличуть до лав нових лицарів
національно-визвольної боротьби.
Автор щиро радіє перемозі
запорожців, називає гетьмана сизим орлом. Але Кобзар

обливається «гіркими сльозами», тому що Україна стоптана
ворогами:
Була колись козацька
І слава, і воля,
Слава сяє, а воленьку
Спіткала недоля.
Оспівав поет і сміливого отамана Івана Підкову, який не
раз очолював походи супроти
Туреччини. У поемі, названій
його іменем, цей козарлюга змальований справедливим і мужнім за що побратими його дуже шанують.
Сміливість притаманна кожному із запорожців, розбурхана стихія лише звеселяє
їхні серця, піднімає козацький дух. Оспівуючи славні
перемоги козаків, Шевченко
використовує рефрен «було
колись»:
Було колись –
в Україні ревіли гармати;
Було колись –
запорожці вміли панувати.
Панували, добувши
і славу, і волю;
Минулося: осталися
могили по полю.
Могили ті – і свідки гучної
слави, і нагадування сучасникам, що втрачене можна
відновити, що такі люди, як
Іван Підкова, і зараз, напевне,
є, бо дух народу незнищенний, і ми повинні назавжди
запам’ятати роки козацької
слави.
Шевченкові твори вчать
козацькій волелюбності,
громадській мужності та
людській гідності. Задля цього
функціонує в Україні потужна
громадська організація, що
має свій часопис «Україна козацька», прогресивних діячів
країни у своїх рядах, які захищають словом і ділом існуючу
державність, а не руйнують
її. Це - Українське Реєстрове
Козацтво. «До міцної держави
через патріотизм і духовність
кожної людини», – такий
девіз нашої організації, що
його ми своїми справами
втілюємо у життя кожен на
своєму робочому місці повсякчас, а вчить усіх цьому
своїм життєвим прикладом
безсмертний Кобзар.
Неля ШОСТАК-ТЮФАНОВА,
вчитель НВК «Гімназія
імені Лесі Українки»,
лейтенант УРК,
м. Житомир

До козацької читальні

«Моя справжня
Батьківщина - Україна»

Композитор Сергій Прокоф’єв

Нещодавно у «Східному
видавничому домі», що в Донецьку, побачила світ книга
«Постаті», до якої увійшли
близько тридцяти нарисів

про видатних людей
Донбасу, які жили
і працювали тут у
XIX-XXI століттях.
Це люди різних сфер
діяльності – письменники й науковці,
діячі мистецтва, геологи й економісти,
політики, правозахисники, журналісти,
спортсмени.
Більшість із героїв
книжки – українці
за походженням.
Серед них відомі на
увесь світ наші славні
співвітчизники –
Михайло Петренко,
Олексій Алчевський, Микола
Чернявський, Микита Шаповал, Володимир Сосюра, Микола Руденко, Олекса Тихий,
Емма Андієвська, Іван Дзю-

ба, Анатолій Солов’яненко,
Василь Голобородько, Сергій
Бубка. Гідне місце у донбаській
плеяді посідають і представники інших національностей
– Микола Корф, Архип
Куїнджі, Георгій Сєдов, Сергій
Прокоф’єв, Віктор Шаталов,
Вадим Писарєв та інші.
Книга «Постаті» цінна ще
й тим, що ширше відкриває
нові імена в історії степового
краю, України. Одне з них –
відомий вчений, державний
діяч Російської імперії Євграф
Ковалевський. Це він виконав
перше наукове стратиграфічне
й геологічне дослідження Донбасу. Йому належить і назва
«Донецький басейн», від чого
згодом було утворено спрощення «Донбас». Для нас,
українців, козаків, знаковим
є те, що рід Ковалевських бере

початок від осавула Війська
Запорозького Івана Ковалевського (близько 1650р.). А
ще, будучи міністром народної
освіти Є.К.Ковалевський
сприяв скасуванню цензурної
заборони творів Тараса Шевченка, після чого слово Кобзаря вільно поширювалося всією
країною.
Багато нового відкриваємо
і в біографії знаного у всьому світі композитора Сергія
Прокоф’єва, який свого часу
однозначно-твердо виголосив
на весь світ: «Моя справжня
Батьківщина - Україна».
Приємно, що серед авторів цього солідного видання, підготовленого доктором
технічних наук, професором,
шеф-редактором аналітичноінформаційного журналу «Схід»
Володимиром Білецьким і

виданого за сприяння
Донецької обласної державної
адміністрації і обласної ради, і творчі працівники, постійні
дописувачі газети «Україна
козацька», - письменники Вадим Оліфіренко, Юрій Доценко, Анатолій Загнітко, правозахисник Василь Овсієнко,
журналіст Світлана Єременко,
літературознавець Оксана
Кузьменко та інші.
Сподіваємося, що книга «Постаті» стане в нагоді
історикам, краєзнавцям, широкому загалу, всім тим, хто
цікавиться історією України.

Сергій АЛЕКСЄЄВ,

член Національної спілки
журналістів України,
полковник УРК
м.Донецьк

З тобою ми пліч-о-пліч у борні
за України вистраждану долю.
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Козацька галерея

Мистецтво - як спосіб життя

Через економічну кризу щороку поновлювана виставка «Україна: від Трипілля до сьогодення» тепер
проводиться лише в Києві - в залах Національної спілки художників України. А у планах організаторів
було виставляти її регулярно, причому, почергово – у найбільших містах України. Кілька років тому
окрім столиці її побачили лише Донецьк і Мукачеве . Нинішня виставка присвячена 1160- річчю
української державності, на ній представлено майже 240 робіт майстрів пензля. Приємно, що на
відкритті, на яке запросив автор ідеї і головний реалізатор проекту, відомий київський художник Олександр Мельник, нахвалював і «Україну козацьку», мовляв, газета патріотична, високодуховна. Йому
це видання цікаве й тим, що постійно пропагує твори українських митців, присвячені козацтву, його
славній минувшині.

Художник Олександр Мельник

Тримаю в руках каталог попередньої
всеукраїнської виставки «Україна: від
Трипілля до сьогодення». Це своєрідний
підсумок - тут зібрані визначні твори
мистецтва, отже сам каталог став і непоганим підручником з історії. Думаю
часом: от якби такий подарувати кожній
українській школі! Бо що знають сучасні

засідку, де на них уже чекали озброєні
побратими. Ворог був розбитий, але
загинув і козак Микита. Його можна
назвати українським Сусаніним, але з
одним застереженням: Іван Сусанін –
вигаданий персонаж, а Микита Галаган
таки особа реальна. Авторами триптиху
«Український лицар Микита Галаган» є
кияни Леоніла Стебловська та Едуард
Ревенко. А ось оригінальне полотно
Михайла Кузіва з Тернополя «Сказання
про Северина Наливайка». Картина
Сергія Споденюка з Одеси «Перемога
при Зборові» відразу привертає увагу…
бо тут герої дуже нагадують акторів з
фільму Єжи Гофмана «Вогнем і мечем»!
Можна тільки дофантазувати,якщо

Стрибок. Картина художниці Анастасії Калюжної, м.Керч

школярі про подвиг Микити Галагана?
Мабуть, нічого... Я й сам до виставки не
знав. А йдеться про козацькі війни під
проводом Богдана Хмельницького, про
першу перемогу над поляками під Корсунем. Козак Микита Галаган, знаючи
що йде на вірну смерть, завів поляків у

досі козацька тема превалювала у
художників з центральної та західної
України, то в Одесі спонукав до козацьких тем показ фільму відомого польського режисера. Принаймні така версія
має право на існування. Оригінальним є
полотно Богдана Ткачика «Хортицький

Мамай», на якому легендарний козак
сидить у заглибині стрімкої скелі, на
острові посеред Дніпра.
Вищезгадані роботи представлені в
минулорічному каталозі.
НЕ ПЕРЕВЕЛИСЯ ЩЕ
ХАРАКТЕРНИКИ!
А тепер повернемося до сьогоднішніх
робіт. Треба сказати, що на виставкових
полотнах відображене не лише козацьке
минуле, але й сьогодення. Ось дивиться
з портрета усміхнений сучасний козак
із Запоріжжя Олександр Притула –
подвижник, який відроджує древнє
козацьке бойове мистецтво – спас. Це
робота київського художника Леоніда
Гопанчука. Коли я запитав митця, що
ж його змусило взятися за пензель, той
відповів: «Коли я побував на Хортиці
і побачив, що роблять ці козаки, то
був просто вражений їхнім умінням!
І шаблею володіють, і на конях гарцюють так, ніби змалку в сідлі…Душа
радіє: не перевелися ще характерники!»
Трішки забігаючи наперед, скажу, що з
Олександром Притулою я відразу після
виставки (дяка художникам за нові
інформаційні можливості!) зміг поговорити по телефону. Домовився, що
навесні по дорозі до Криму неодмінно
заїду на Хортицю.
ОБ’ЄДНУЮЧИ РІЗНІ РЕГІОНИ
Після нашої телефонної розмови пан
Олександр написав ще й електронного
листа: «…Ми відроджуємо і поширюємо
козацький звичай - спас. Це не лише
бойове мистецтво, але й спосіб життя.
Взагалі, на сьогодні найважливішим є
відродження української духовності, все
інше – похідне... Відродження України це справа не одного десятиліття, і до цього треба бути готовими. Ми працюємо
як з дорослими, так і з дітьми. З дітьми,
зрозуміло, - бо це наше майбутнє. Але
і у дорослих намагаємося пробудити

Прошу слова

Святих повиносили?
Батьки добре знають: у той
цікавий період, коли дитинча починає вчитися читати,
краще з ним поблизу міських
парканів не ходити. Бо не в міру
активне маля, намагаючись
показати свою грамотність,
починає по складах голосно
озвучувати надряпане на парканищах. Ця засторога хоча й
застаріла, але актуальна й досі.
Хоча тепер на солідній відстані
від дітлахів(та й дорослих) є
необхідність тримати не тільки
оті паркани, а й … книжки.
Так, так – книги художньої,
вибачте, літератури, зразки
якої цілком легально можна
купити в книгарнях чи взяти
в бібліотеках.
Побувавши якось у приятеля в квартирі, відразу побачив обновку – в кутку стояв
новенький сейф.
- Багатієш? – спробував пожартувати.
- Думкою, - буркнув він. –
Документи з фірми зберігаю, а
жінка книжки…
- Які? Ощадні?
- Де там! Ці, як їх?... Б...
Бібліотечні!
Поки я подумки чухав по-

тилицю, приятель хутко потягнув мене за руку до вікна.
- Читай!
Роздивляюсь згори на
подвір’я. На сірому бетонному паркані, під яким саме

Малюнок Миколи Капусти

вечеряв жовтий кіт, червоніли
величезні літери: «Люда! Сонечко моє, я тебе кохаю!»
- А тепер оце прочитай! – він
поліз до отого металевого ящика,

дістав звідти пару книжок і тицьнув пальцем у сторінку. – І оце! І це
також! І спробуй тільки заперечити, що паркани й книжки чомусь
помінялися місцями!..
Я натомість ще зирнув
на обкладинку, побачив на
обкладинці прізвище досить
«розкрученого» автора і швиденько закрив книгу.
- А як тобі оце подобається?
– не вгавав господар і показав
на штамп «Обласна бібліотека
для юнацтва». – Якщо це для
«до 16 років», то, що тоді після
16-ти? Одне не розумію: їм,
оцим писарчукам, що – нормальних слів не вистачає?.. Чи,
може, клепок в бовдуруватих
головах?
Виявляється, дружина приятеля, яка працює вчителькою,
взяла в бібліотеці з півдесятка
книжок сучасних «модних»
авторів, аби познайомитися з
їхньою творчістю і рекомендувати старшокласникам. Але
коли почала читати, мерщій
згадала про сейф і позачиняла
там книжки. Бо уявила, що
їх може взяти погортати їхня
дитина середнього шкільного
віку.

Портрет козака Олександра Притули.
Художник Леонід Гопанчук, м.Київ

«козацькість», щоби в душі заграло
щось наше… Неодмінно приїздіть,
побачите багато цікавого!» Цей лист
сучасного козака був конкретним
підтвердженням: виставка ефективно
працює на Україну, об’єднуючи різні
регіони.
КОЗАЦЬКА ІДЕЯ ЖИВЕ!
Ніяк не сподівався, що на виставці
побачу картини кримських художників.
Але є такі! Робота художниці з Керчі
Анастасії Калюжної називається «Стрибок». Відвідувачі звертали на неї увагу,
бо робота справді оригінальна: козацька
лава на повному ходу перестрибує через
Дніпро. Внизу - Хортиця, Січ, а копита
коней ледь торкаються хмар… Одним
словом, символ козацької вольниці.
Якщо такі роботи народжуються вже у самому Криму, значить, козацька ідея живе!

Подібної друкованої
продукції й справді зараз
- хоч греблю гати. Причому, складається враження,
писаки, які вправляються в
ненормативній лексиці, немов хизуються одне поперед
одним власною брутальністю
та цинізмом. І їм, схоже, до
шмиги, що тепер, перш, ніж
занести ці книги до хати, кожна нормальна людина спершу
захоче звідти святих винести.
І мерщій дітей повиводити. Адже, як хтось влучно
підмітив, якщо колись художні
твори писали здебільшого
філологи, то нинішні тексти
здебільшого строчать сексопатологи та проктологи…
Так, безперечно, свобода
слова і творчості та відсутність
цензури і особливо – здорового глузду потребує жертв.
І немалих. Тим більше, що в
погоні за популярністю штампувальники ненормативщини, дуже схоже, на жаль, ще
не нашкрябали свого останнього брутального слова. А
тим часом ці надзусилля вже
оцінили споживачі «модного» жанру. На власні вуха
чув у одному підпилому, але
«інтелектуальному» товаристві
влучне порівняння: «Чого
ти матюкаєшся, немов N?!.»

Сергій ЛАЩЕНКО,
власний кореспондент «УК»

Павло Кущ

Тобто той, хто дорікав, назвав прізвище сучасного автора, який на сторінках своїх
«шедеврів» занадто щедро
пересипає слова добірним
матюччям.
Відчуйте різницю! Колись
у подібних випадках казали:
«Лається, немов биндюжник!»
Тепер - «Лається, як письменник!» Невже саме такої
популярності й прагнули ті,
хто взявся відверто й безперешкодно збиткуватися зі
Слова?
Павло КУЩ,
письменник-гуморист,
голова Донецької обласної
організації Національної
спілки письменників України
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Навіжено мчаться коні:
крізь століття - у віки!
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Гордість УРК

Гей ви коні, мої коні!

У мальовничому куточку Полтавської області, у селищі міського типу Чутове розташований кінноспортивний
комплекс «Чутівський кінний завод «Тракен». Розмістився він на 65 гектарах унікальної природної зони на
берегах річки Коломак, де знаходяться 10 племінних стаєнь, 200 денників, три криті манежі, іподром із
довжиною кола 1800 метрів, конкурні, виїздкові поля, левади, а також міні-зоопарк. Тут утримують 112
коней, які записані у племінну книгу тракенської породи, тестовані за ДНК, мають відповідні свідоцтва і
тавровані Російською асоціацією тракенського конярства. Всім цим специфічним, складним господарством ось уже п’ять років керує досвідчений коняр, генерал-полковник Українського Реєстрового Козацтва
Олександр Алексєєв, підтверджуючи всім життям стару народну мудрість : «Що то за козак, що без коня».
користовувалися лише найкращі
представники тракенської,
української верхової, донської,
алхетинської, вестфальської та
інших порід.
Слід зазначити, що генеральний директор спортивного комплексу «Тракен» О.Б. Алексєєв
став ініціатором впровадження
Міжнародної премії імені І. Ропавки, яку вручають за видатні
досягнення у галузі конярства.

Забіг в історію
Цікава історія виникнення цієї
породи коней. У 1732 році на
хуторі Тракен у Пруссії за наказом
короля Фрідріха Вільгельма ІІ був
побудований конезавод, де мали
виводити особливу, королівську
породу коней. Протягом перших
50 років існування завод постачав
коней лише до придворних стаєнь,
але з часом розпочав роботу з покращення місцевого конярства.
Точкою відліку прийнято вважати
1786 рік, коли граф Георг Лінденау
провів жорстке вибракування коней на заводі «Тракен» і наказав
використовувати тільки найкращих

чистокровних арабських плідників.
У ХІХ столітті ця порода стала
дуже популярною, і зараз вона
одна з найулюбленіших серед
спортсменів усього світу. Тракени,
природно елегантні та гармонійні,
відрізняються особливою грацією
рухів та гарною стрибучістю. За вдачею вони енергійні, але поступливі
та слухняні.
В Україні кінний завод «Тракен»
було засновано 1984 року. Очолив
господарство голова колгоспу,
Герой Соціалістичної Праці Іван
Васильович Ропавка. На той
час це був другий за величиною
комплекс у Європі, зручний та
ретельно розпланований. Із самого початку на конезаводі ви-

Реєстровці Полтавщини покладають квіти до пам’ятника загиблим
козакам в обласному центрі
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№15, відслужив в армії. З юності
мав справжню пристрасть: займався кінним спортом, конкуром,
драйвінгом та кінним туризмом. За
своє життя він організував чимало
кінноспортивних шкіл, де працював тренером. Одним із перших в
Україні став використовувати методику лікування дітей, хворих на
ДЦП за допомогою верхової їзди
(іпотерапії), яку успішно провадить
і нині.

Почесний диплом Олександру Алексєєву вручає представник
поліцейської асоціації Вінницької області Владислав Чорний

До того ж на пам’ять про значний внесок першого директора
господарства у справу становлення галузі конярства проводяться
відкриті змагання з кінного спорту
на кубок Івана Ропавки.
Дорога до мети
Олександр Богданович народився
29 вересня 1961 року в Тернополі.
Закінчив місцеву середню школу

- Ми загалом оздоровили близько 30 дітей з таким діагнозом.
Останнього разу протягом двох
тижнів одразу десятеро хлопчиків
та дівчаток спілкувалися з кіньми,
годували їх, каталися верхи. У цих
тварин цілюща для людей енергетика. Говорять, краща – тільки
у дельфінів. Ми зробили це на
благодійній основі, щоб привернути
увагу не лише до себе, а до реального
шляху вирішення проблеми хворих

Олександр Алексєєв із архієпископом Полтавським і Кременчуцьким
Федором та генерал-лейтенантом УРК Юрієм Пісковацьким
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Як давно колись, ізнову
їх сідлають козаки
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В. Костенко
Олімп несе до перемоги
Нині КСК «Тракен» має статус племінного репродуктора
тракенської породи коней та виконує
загальнодержавну програму селекції
у тваринництві. Мета – виробництво
благородного, гарного, гармонійно
збудованого верхового коня з
універсальною працездатністю у
класичних видах кінного спорту.
Племінна робота ведеться у тісній
співпраці з Всеросійським науководослідним інститутом конярства.
Досягнення у справі розведення та
навчання коней відзначені найвищою оцінкою на різноманітних змаганнях. Лише торік на Відкритому
чемпіонаті України з виїздки команда «Тракена» виборола звання абсолютного чемпіона. В її активі – Кубок
НІКО (конкур) — шість етапів, у
липні друге місце посів О. Усенко,
жеребець Олімп — у топ-десятці
кращих коней, друге місце на етапі
Кубка світу з виїздки (місто Київ).
Крім вирощування, тренінгу
та реалізації коней тракенської
породи, в господарстві працює
клуб верхової їзди, де організовані
уроки верхової їзди, прогулянЩира розмова генерального директора КСК ки, кінні туристичні маршрути
«Тракен» Олександра Алексєєва з Гетьманом й міжнародний кінний туризм.
УРК Анатолієм Шевченком
Постійно ведеться робота за програмою «Іпотерапія», організовані
дітей, - розповідає пан Олександр. - Дуже
запам’ятався перший випадок. Трирічний літні табори для дітей-інвалідів, протягом
хлопчик з ДЦП тут, у нас, вперше став на року працюють школи санаторного типу.
ноги. Всі дітки спочатку бояться тварин. Крім того, надається благодійна допомога
Але з часом до коней починає тягнути, дитячим дошкільним закладам селища
як магнітом — всі їдуть додому зі сльозами Чутове, проводяться екскурсії та виступи
спортсменів. З ініціативи директора комна очах.
Крім того, Олександр Богданович ба- плексу «Тракен» О.Б. Алексєєва з метою
гато років присвятив розвитку кінного відродження козацьких кінних традицій
спорту в Україні та за кордоном, одним і народних ремесел щороку проводиться
із перших почав займатися кінним ту- Міжнародний фестиваль етнічних культур
«Полтавська Говерла».
ризмом.
Буваючи у багатьох країнах світу,
Козацька мрія
завжди мріяв, щоб і в Україні кінний
спорт досяг європейського рівня, щоб в
А ще у генерал-полковника УРК Олекукраїнських спортсменів були гідні умови для тренувань і виступів. Здійснювати сандра Алексєєва, як у кожної людини, є
свою мрію пан Олександр почав у 2007 заповітна мрія. І пов’язана вона не лише
році, після призначення на посаду гене- з кіньми.
- На базі «Тракена» хочу створити
рального директора Чутівського кінного
заводу. З 2008 року він є віце-президентом спортивне містечко. У нас уже обладнаФонду міжнародних премій. За активну но непоганий дитячий майданчик. Знаю
життєву позицію Олександр Алексєєв як полюбляють стрільбу з лука, бойовий
нагороджений орденом Святого Миколи гопак, усілякі козацькі забави підлітки.
Чудотворця «За примноження добра на Тож для людей різного віку тут можна
вигадати і організувати щось цікаве – у
Землі».
К і н н о с п о р т и в н и й к о м п л е к с плані спорту, розваг, відпочинку. Певен,
«Чутівський кінний завод «Тракен» за що осторонь цієї справи не залишиться і
роки свого існування переживав і період Українське Реєстрове Козацтво, в лавах
занепаду, і часи відродження. Його колек- якого я маю честь бути.
тив сьогодні – це висококваліфіковані
фахівці, які справді вболівають за свою
Підготував Максим ТОРСЬКИЙ,
справу.
власний кореспондент «УК».
Фото прес-служби УРК

Олександр Богданович Алексєєв у сімейному колі
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Фоторепортаж із кінноспортивного комплексу «Тракен»

Пан Олександр серед побратимів – реєстрових козаків
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Україна КОЗАЦЬКА

Герої України

Таких борців на світі може
велика нація родить.
				
Г.Фастовець

Спалах серед ночі

на горі Чернечій

Герой України Олекса Гірник

У галузевому архіві СБУ
зберігся лист-повідомлення
до ЦК КПУ: «Таємно. Ворожі
прояви. Черкаська область
21 січня 1978 р. Близько 9
години ранку в м. Каневі на
території Музєю-заповідника

27 березня цього року виповнилося 100 років з дня народження Народного Героя України Олекси
Гірника. У ніч на 21 січня 1978 року, в День злуки,   Олекса піднявся на Чернечу гору в Каневі. З
собою мав дві каністри з бензином і запальничку. Був мороз – 15 градусів, багато снігу. Охорона
музею Тараса Шевченка сховалася в теплі, та й Олекса розрахував свої дії так, щоб йому ніхто
не заважав – тому вибрав нічний час. Чотири рази обійшов (залишилися сліди у снігу) навколо
могили Тараса Шевченка. Спустився до схилу гори, звідкіля видно Дніпро. Розкидав близько
тисячі заздалегідь власноруч виготовлених листівок. Підійшов до самого краю гори, облив себе
бензином, дістав ножа і запальничку. Натиснув на гачок запальнички і спалахнув факелом. Зробив
кілька кроків і вдарив себе ножем. Впав на спину. Вранці тіло знайшли, повідомили в міліцію...
іншими – псевдо «руськімі».
За незгоду бути такими суворо
карали, страчували. У часи
«розвинутого соціалізму» цей
тиск набув рис оскаженіння.
Тому постколоніальний, постгеноцидний і, знекровлений

Копія листівки, які розкидав Олекса Гірник перед самоспаленням

Т. Г. Шевченка за 15 метрів
від оглядового майданчика
місцевим мешканцем Мещеряковим Н.І, 1933 року народження, безпартійним, слюсарем комбінату комунальних
підприємств міста, знайдено
труп чоловіка з відкритою
раною живота. Одяг на ньому
згорів повністю. Стрілки обпаленого наручного годинника
показували 8 годин 28 хвилин.
Поруч знаходилися: з синтетичного матеріалу ємкістю
2,5 літри, пластмасовий балон
ємкістю 1 літр з незначною
кількістю рідини з запахом
бензину, ніж, запальничка,
господарська валіза і шапкаушанка».
Це було тіло Олекси Гірника,
уродженця села Богородчани
Івано-Франківської області,
який перед смертю зазначив
у своїх листівках: «Протест
проти російської окупації
на Україні! Протест проти
русифікації українського народу! Хай живе Самостійна
Соборна Українська Держава».
ДОРОГА ДО ПОДВИГУ
Олекса Гірник довго і важко
йшов до цього кроку – акту
самоспалення. Звичайно він
розумів, що оборону тримають тільки ті, хто залишився
живим. Однак бачив тотальне
нищення українського народу,
всього українського, добре
усвідомлював, що здатних
встати на захист залишалося
мало, а тому «кожний жовнір»
мав велику ціну. Але він також
бачив, що велика кількість
живих припинила оборону.
Тому було багато причин. У
першу чергу – страх. Століттями
українців залякували і примушували бути не українцями, а

голодоморами народ опинився
на межі існування. Залишалися, в основному, нащадки
тих, хто дивом урятувався,
діти зрадників і тих, хто погодився бути такими, як зайди – не українцями. Всі вони
добре розуміли, що вижити можуть тільки за умови
пильної конспірації, коли не
вирізнятимуться із сірої «маси».
Та Олекса бачив, що навіть у цій
«масі» - заляканій і оплутаній
брехнею, все одно ще жевріють
протестні настрої, незгода бути
бидлом. Треба лише якось
збудити, зворушити людей,
дати поштовх до розуміння,
що не все втрачено, що рано
сатані святкувати перемогу,
що є ще можливість повернутися до світла, до людського
життя. Іншого способу, ніж
стати для цього «смолоскипом» свого народу Олекса не
бачив. 6-го січня 1978 року в
останньому прощальному листі
до своєї дружини він написав:
«Я ішов простою дорогою,
тернистою. Не зблудив, не
схибив. Мій протест – то сама
правда, а не московська брехня
від початку до кінця. Мій протест – то пережиття, тортури
української нації. Мій протест
– то прометеїзм, то бунт проти
насилля і поневолення. Мій
протест – то слова Шевченка,
а я його тільки учень і виконавець».
Незважаючи на те, що радянська влада зробила все для
того, аби замовчати подвиг
Олекси Гірника, оббрехати
його героїчний вчинок (розповсюджували слухи, що спалився якийсь «п’яничка» чи
божевільний). Та, незважаючи
на залякування свідків, правда
про Олексу і його чин живуть
і діють.

САМОСПАЛЕННЯ –
ЯК ЗНАК ПРОТЕСТУ
У Донецьку, в головному офісі
Всеукраїнської громадської
організації інвалідів «Чорнобиль-Допомога» 5-го листопада 2008 року, через 30 років
після загибелі О. Гірника і в
день сорокаріччя самоспалення Василя Макуха урочисто
було відкрито громадський
музей «Смолоскип». Як говорили у своїх виступах люди,
що тоді прийшли на захід і як
зазначалося у вітальних телеграмах - це перший і єдиний
такий музей у світі.
З його експозицій дізнаємося,
що в різний час спалили себе
заради нашого народу троє
українців. У часи царату в
Петропавловській в’язниці
на знак протесту облила себе
гасом і згоріла українка Марія
Вітрова. Тоді її вчинок спричинив багатотисячні демонстрації
в Києві, Петербурзі і Москві.
Враховуючи, що Марія була
«народовольницею», опісля радянська влада використовувала
її вчинок на свою користь. Її
іменем навіть названо вулицю
в Києві.
У 1968 році (про це знав
Олекса Гірник) на знак протесту проти вводу радянських
військ у Чехословаччину і
русифікації України на Хрещатику спалив себе Василь
Макух. Про нього взагалі будьякі свідчення або згадки були
знищені. Пізніше подвиг Ва-

Віктор Тупілко рзповідає про життєвий шлях Героя України
Олекси Гірника у заснованому ним громадському музеї

Береславського. Оскільки
він намагався це зробити
публічно, то спробі самоспалення перешкодили, але не
забули покарати ув’язненням.
А ще був факт самоспалення чи не останнього бійця
УПА, який провів 20 років у
криївці на Тернопільщині, а
коли його оточили військові
і міліціонери – не здався, а
спалив себе живцем. Його
ім’я – Юрій Михайдовський.

ПЕКУЧІ, ЯК ВОГОНЬ,
ПИТАННЯ
Навряд чи ми колись
дізналися б про цих та інших
великих достойників нашого народу, коли б не подвиг
Олекси Гірника. Тіло загиблого оглядав Михайло Іщенко
– канівський
лікар, який
згодом все
своє життя
присвятив
вивченню
життєвого
шляху Героя.
Він зібрав багато фактів і
матеріалів
п р о О л е к с у,
оприлюднених пізніше.
Завдяки цьому правда
про Олексу
Гірника стала
нашим надбанням, як то
й належить.
Це стало поштовхом для
дослідницької
роботи ВГОІ
«ЧорнобильДопомога»
і створенВіктор Тупілко на могилі Олекси Гірника
ня музею, де
в Калуші Івано-Франківської області.
й сьогодні
силя повторив чех Ян Палах. триває дослідницька робота.
Вчинок Олекси Гірника і
Була спроба самоспалення ще
одного українця – Миколи його попередників примушує

людей задуматися над таланом нашого народу, над своєю
долею. Виникають питання,
скажімо, які ж це «братерські»
обійми, що звільнятися від
них люди вимушені шляхом
самоспалення? Чому будівлю
музею «Смолоскип» неодноразово підпалювали в нібито
українській державі Україна?
Чому, якщо людина народилася українцем, то її треба
знищувати, в тому числі й
вогнем? Чому в усіх країнах
світу можна безпечно говорити
українською, а в Україні небезпечно? Чому архієпископ
Донецький і Маріупольський
Сергій сьогодні говорить про
свій намір вчинити акт самоспалення на знак протесту проти знищення української церкви, бо інших засобів у «вільній
і демократичній» Україні вже
не бачить.
СВОЯ ПРАВДА
Питань багато, але очевидно, що Олекса Гірник віддав
найдорожчий скарб - життя,
заради свого народу не дарма. Свій жертовний вчинок
він перетворив на потужну
тривку зброю опору і освітив
шлях українцям до своєї волі і
кращої долі, до своєї хати, де,
за словами Тараса Шевченка,
«своя правда»…
* * *
31 березня у світлиці музею
«Смолоскип» відбудеться науково-практична конференція,
присвячена життю і подвигу
Олекси Гірника «Прометей
України». Слава Герою!
Віктор ТУПІЛКО,
фундатор і керівник музею
«Смолоскип».
Фото з архіву громадського
музею «Смолоскип»
м.Донецьк

Знають Хортиці схили - вікопомна земля:
тут лежать у могилах січові при шаблях...
М.Роман

№5-6 (170-171) березень 2012 р.

Україна КОЗАЦЬКА

11

Козацькі поселення

Від села і до села

наша доля пролягла

(Закінчення. Початок у
№№ 3-4 за 2012 рік)
У ЛЕЩАТАХ РАДЯНЩИНИ
Наші села пережили
колективізацію і голодомор.
Село Гаврилівку було поставлено на «чорну дошку» за Щуся!
…Про ті події не раз мені
розповідала старенька сусідкагаврилянка. Їй скоро виповниться 100 років. З болем у серці згадує вона про
суперечливість махновського
руху, особливо своїх земляків.
Щодо сталінських заслуг
Голодомору 1932 – 1933рр.,
мешканці села згадують таке:
за розпорядженням самого Йосипа Сталіна при МТС, у тому

згадувати! Нині в області випущено понад п’ять томів книгипам’яті, і це лише дещиця в
морі злодійства влади проти
власного народу! У балці під
Райполем були розстріляні
сотні й сотні приречених. Їх
навіть не везли в обласний
центр, на слідство чи суд…

А ЯК ВОНА СПІВАЛА!
І все-таки наші села виживали,
трималися як могли, заробляючи «палички» на трудодні,
безпаспортні, в фуфайках, кирзових та гумових чоботях, віддаючи
свій генофонд містові: в науку, на
виробництво, в освіту, медицину,
в армію. У селі залишалися слабкі

Чаруюча природою річка Вовча біля  села Іванівка, де колись
пропливали  козацькі чайки=

числі і у нас у Володимирівці,
були підготовані в Москві
бригади для врятування і догляду нещасних, котрі до того
часу ще не сконали, але вже не
могли нічого їсти. Імперії були
потрібні працездатні раби! Та й
жила ще легенда про доброго
батька Сталіна.
Забігаючи наперед, скажу,
що на заздрість іншим селам
відродилося село Гаврилівка:
газифікувалося, збудувало
першокласні тваринницькі
комплекси, дитсадок, школу, клуб, лікарню, приватні
садиби…власний телецентр!
Сьогодні, на жаль, там усе як
скрізь. Щоб проїхати довгим
багатокілометровим селом і
встати, де потрібно, немічні
пенсіонери-інваліди доплачують водієві-власнику маршрутки.
Радянська система посвоєму віддячувала героям, в
тому числі і нашим працьовитим землякам: рознарядка на
Героїв соцпраці, орденоносці
і більш масові «медалісти»
(в тюрмі за попередні нагороди можна було потрапити під амністію), новатори
і передовики виробництва
наділялися дефіцитним товаром, а поруч «вороги народу»,
репресовані письменники
Сава Божко, Василь Мисик,
«германські, турецькі і навіть
грецькі шпигуни»: вчителі,
лікарі, бухгалтери, студенти,
малописьменні колгоспники.
Упродовж десятиліть рідним
про них заборонялося навіть

й немічні, інваліди та «невдахи».
Ольга Токаренко з тринадцяти
років працювала в колгоспі імені
Калініна (сільце Дача), стажу
роботи має на дві пенсії. На фермі
з третьої ранку, тягала худобі з
колодязя двовідерні ковані цебра.
Влітку – корови, ланка буряків
на два гектари, власне присадибне господарство. Так і зосталася
в дівоцтві… А яка красуня, та
ще й як співала! Розповідала,
що, коли приїздив до них у село
сам Григорій Гурович Верьовка
з хором, то ночував у їхній хаті.
Грав на бандурі і співав: «Як
прийшов же я з гульні та трохи

звично вишукані меблі: стіл та
ліжко, різьблені на деревообробному станку. Не дарма ж носять
прізвище Токаренки!
Знала б Ольга Степанівна
і схожі на неї добросовісні
трудоголіки, як обійшлися з
результатами їхньої пекельної
праці нащадки…
Наше село дало тодішній
державі двох міністрів охорони
здоров’я УРСР, академіків, заслужених художників України,
письменників-журналістів, відомих футболістів, керівників промислового виробництва. У нас
у кожному козацькому селі - по
генералу. Був навіть межівський
Голова КДБ СРСР, радники Горбачова, Єльцина, Путіна. Дехто з
них все-таки повернувся додому,
аби назавжди спочити в рідному
селі!
НЕВИЗНАЧЕНЕ
СЬОГОДЕННЯ
Сьогодні українське село
стоїть перед складною дилемою реформування усього сільгоспвиробництва. Його
особиста доля в цих перспективах знаходиться на останньому місці. За декілька
десятиліть з карти Межівщини
зникли, як неперспективні
невеликі населені пункти:
Комінтерн, Краснознам’янка,
Оріхове, Чугуєве… А що на
заміну? Подальша руйнація
вікопомного - старого. Чи є
подібне в тисячолітній Європі?
Розташовані ці села були в
мальовничій місцевості, з доброю питною водою, з асфальтованими шляхами, з медпунктами, дитсадками, школами і
клубами. Зараз схожа доля чекає
на добрий десяток інших сіл.
Он уже замахнулися на районну лікарню. Мовляв, одна на
три райони – то значно краще!
Для кого? Для людей, які ще
є, але яких винищують? Уже
немає в районі ощадбанку, автобусного парку. Скорочуються
авто–залізничні сполучення,

Якщо в селі не зосталося чоловіків, шаровари вдягають жінки

п’яненький…» Кликав завзяту
Олю в свій хор, до Києва. Не
поїхала. Останнього разу, коли
з її племінником завітали до неї
в гості, я звернув увагу на не-

непомірно дорогою залишається
сфера послуг, заморожені пенсії, зарплатня… Бо в прагматичних інтересах нових
можновладців тільки корисливі

антиселянські заходи. А от більшість
сучасних фермерівземлеробів –місцеві
хлопці, завзяті і
працьовиті. Незважаючи на жорстокі,
драконівські
правила гри,
усілякі податкові і
фінансові хитрощі,
вони значно окультурили технологію Давній хрест на Іванівському цвинтарі
землеробства, збільшили врожайність, у декого жити давня сільська традиція –
зросли й прибутки. Але вони за- ходити навкулачки село на село,
лишаються малоспроможними, куток на куток, вулиця на вулиаби самотужки витягти з провал- цю! В старі часи, частіше бувало
ля сільські громади. Держава ж взимку, збиралися коло річки,
самоусунулася від цього. Заїжджі сходилися на льоду….маленька
депутати обмежуються святко- несмертельна сусідська війна.
вими мізерними подачками і
Особливе місцеве свято – День
не мають продуманої концепції села. Оживає клуб, сільський
щодо відродження села.
голова вишукує мізерні грошові
резерви, запрошує «потрібних»
БУВАЮТЬ Й НА СЕЛІ
гостей, молодіжні місцеві анВЕСЕЛІ СВЯТА
самблі лагодять стареньку муІ все-таки в буденному житті, зичну інструментальну техніку...
в повсякденних турботах забу- Збирається громада: і старі, і
ваються безрадісні перспективи, малі, як уміють, веселяться. Гав-

Дитячий ансамбль народних інструментів  у школі села Гаврилівки
створив  унікальний гармоніст і педагог  Віктор Гальчанський

думається про хороше. Щотижня на вихідні приїздять дітистуденти, щосуботи збирається
дискотека. Туди з’являються все
молодші підлітки-акселерати.
Батьки через силу тягнуться, аби
вигодувати ще одне поросятко,
качку чи курку, підгодувати
діток у місті. Молодь продовжує
масово виїздити з села. Коли ж
прокинеться весна, за господарськими турботами тільки й
думається про посівну, городи,
базар, де можна щось продати та
виручити свіжу копійчину.
Лунає останній дзвоник, а по
жнивах зрідка ще буяють весілля,
грають музики, легкові авто катають під гучні клаксони молодят.
Другого дня прохмелілих батьків
теж катають на візках, буває, й
скупають у ставку. Все, як у добрі
давні часи. Гуляють на Трійцю,
коло річки збираються і на Івана
Купала. Так, останнього разу
підпилі хлопці з Іванівського
«купала» подалися в сусіднє село
до гаврилівських дівчат та заодно
й місцевих парубків поганяти. Так
їм такого там дали! Повернулися
з синцями, пом’ятими ребрами
та вибитими зубами, але веселі
і задоволені – адже продовжує

риляни, приміром, святкують
своє свято у серпні, напередодні
Дня незалежності. Минулого,
2011 року вони запросили до
себе понад півсотні музикантів
з усієї України. Гулять так гулять! Невтомний гармоністмузика і організатор Віктор
Гальчанський клопочеться зробити цей незвичний фестиваль щорічним. Щоб передати
свій талант, він створив при
місцевій школі ансамбль народних інструментів, що виступає на
свята по сусідніх селах і районах.
У селах Слов’янці, Новопавлівці,
Веселому, Межовій та інших цей
день приурочено визволенню
краю від німецько-фашистських
загарбників, відзначається свято
у середині вересня. Спритні
іванівці святкують пізньої осені,
коли закінчаться всі землеробські
роботи. На Батьківщину
з’їжджаються земляки з усіх усюд,
з близьких і дальніх міст.
Бережуть свої родинні корені,
народну традицію, пам’ять про
своїх предків-козаків.

Петро БАБЕЦЬ,

історик-краєзнавець,
смт. Межова,
Дніпропетровська область

На повні груди дихать Україною сонцем трипільських міст і духом княжих веж,
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Україна КОЗАЦЬКА

Герої національно-визвольних змагань

І повіє огонь новий
з Хо л о д н о г о Я р у
Про автора

     Роман Коваль народився 10 квітня 1959 року в місті Горлівка Донецької області в родині
вчителів. Від грудня 1989 року – член Української гельсінської спілки,  член редколегії
газети «Вільне слово», у 1990 році – редактор газети «Визволення», а в1991 – 1993 роках –
редактор газети «Нескорена нація», від грудня 1993 – редактор газети «Незборима нація».  
У 1990 – 1991 роках – член проводу Української республіканської партії. Від грудня 1992
року – заступник голови Всеукраїнського політичного об’єднання «Державна самостійність
України», а з 1993 року – незмінний голова об’єднання. Президент Історичного клубу
Роман Коваль
«Холодний Яр» (від січня 1997). З 1998 року – член Національної спілки письменників
України. Автор книг «Гасла і дійсність» (1990), «Чи можливе українсько-російське змирення?» (1991), «З ким і проти кого»
(1993), «Про ворогів, союзників і попутників» (1993), «Підстави націократії» (1994), «Філософія українства» (1995), «Отамани
гайдамацького краю. 33 біографії» (1998), «Отаман святих і страшних» (2000), «Повернення отаманів гайдамацького краю»
(2001), «Трагедія отамана Волинця» (2002, у співавторстві з Костянтином Завальнюком), «Ренесанс напередодні трагедії»
(2003), «Нариси з історії Кубані» (2004), «І нарекли його отаманом Орлом» (2005), «Багряні жнива Української революції» (2005,
2006), «За волю і честь» (2005), «Коли кулі співали. Біографії отаманів Холодного Яру і Чорного лісу» (2006). Автор сценарію
документального фільму «Незгасимий вогонь Холодного Яру». Автор циклу радіопередач «Отамани Гайдамацького краю»
(2000 - 2001), «Кубанська Україна» (2002 - 2004), «Історія, яка не завершується» (2004 - 2005), «За Україну, за її волю» (2005).
Постійний автор газети «Україна козацька».

Цибулівський месник
( з і с ко р о ч е н н я м )

Микола Степанович Бондаренко народився 1896 року
на Херсонщині у волосному селі Цибулеве, що за 30
верст на південний схід від
Кам’янки. Хата його батьків
стояла на кутку Пшиничівка.
Село було розташоване недалеко Чорного шляху, яким татари з Перекопу через пониззя
Дніпра, а тоді між верхів’ями
Інгульця, Тясмину і Росі сунули в Україну по здобич. Немає
сумніву, що прадіди Миколи
Кібця-Бондаренка – а він був
козацького роду – боронили
рідну землю від хижої орди.
Зовнішній вигляд вродженого
кіннотника (чорнявий, невеликого зросту, з гострим поглядом
чорних очей, широким лобом
і великим носом) наводить на
думку, що якийсь кримський
татарин чи турок таки “породичався” з праріднею Кібця,
“потурчив” її.
Місцевість, де народився
Микола, була по вінця переповнена історичними переказами, міфами, легендами, козацькими думами про героїчну
минувшину.
Розповідав їх і дев’яностолітній Юхим Дорошенко – дід
малого Миколи по матері. Від
нього і довідався хлопець про
свою Батьківщину, про участь
своїх прадідів у Гайдамаччині.
Допоміг Миколі пізнати, хто
він, якого роду, і вчитель Захар Божко. Микола вбирав
у себе перекази про козаків
і гайдамаків, напевно, і себе
уявляв гайдамакою, що б’є
панів, орендарів і всіх тих, хто
не дає вільно жити на рідній
землі.
Так і сталося. Микола Кібець-Бондаренко увійшов в
українську історію як звитяжець, організатор і учасник
успішних бойових операцій
проти завойовників-ординців.
І все ж про його життєвий
шлях, особливо до літа 1920
року, мало що відомо. Можна,
звичайно, припускати, що він
воював на фронтах Першої

Микола Бондаренко (Кібець)

світової – адже на початку
Великої війни вже мав 18 років
і підлягав мобілізації. Очевидно, служив у кавалерійському
дивізіоні – бо чи не всі бойові
побратими-повстанці відзначали його унікальний талант
кіннотника і любов до коней.
Перша згадка про Кібця як
про повстанського ватажка
припадає на початок серпня
1920 року, коли Микола Бондаренко на чолі кінного загону
у сто шабель, сформованого
із хліборобів Цибулевого і
навколишніх сіл, взяв участь у
Знам’янському повстанні.

Микола відзначався авантюрною вдачею, сміливістю,
козацькою зухвалістю, винахідливістю, організаційним
талантом. Завжди діяв у першій
лінії, наражаючись на смертельну небезпеку. Говорив: “Або голову збути, або славу здобути”.
Запалював бійців особистим
прикладом.
Кібець став просто пострахом для окупантів. Недаремно у Знам’янці та на інших
залізничних станціях, що на
них неодноразово здійснював
нальоти Кібець, восени 1920
року більшовики вивісили

десятки плакатів, на яких
було зображено хижого птаха – кібця, який чигав над
червоноармійськими загонами. У своїх пазурах кібець
ніс двох червоноармійців, які
стікали кров’ю, і, витягнувши
шию, клював дзьобом інших.
Під малюнком підпис: “бандит
– Кобец”.
Урешті більшовики зрозуміли, що плакат лякав не
українських селян, а окупантів
та їхніх приплентачів, і ліквідували красномовну агітку.
Чим же так жахав росіян повстанський ватажок Кібець?
Микола уславився надзвичайно вмілими засідками і
несподіваними нальотами на
більшовицькі гарнізони, під
час яких роззброював цілі
військові підрозділи ворога. Здійснював диверсії на
залізниці. Так, 10 серпня
1920 року на перегоні між
залізничними станціями
Хирівка та Цибулеве його
хлопці розібрали залізницю,
внаслідок чого розбився ешелон червоної кінноти Семена Будьонного. Повстанці
частину червоноармійців
вистріляли, а частину взяли
в полон. Трофеїв назбирали чимало: 92 коня, сідла, 5
кулеметів, рушниці, набої...
Ось як описував його старшина Чорноліського полку Михайло Дорошенко: “Отаман (Пилип) Хмара відрекомендував
кіннотникам (Степової дивізії.
– Ред.) Миколу Кібця – невеличкого росту чоловіка з великим носом та чорними гострими
очима. Веселий гомін покотився між вояцьким товариством,
почулись і дотепи: “Маємо двох
птахів – “кібця” й “чорного ворона”... А два побратими з пташиними прізвиськами, жваві й
веселі, потиснули один одному
руки та обіцяли один другого
боронити”.
“Партизани Кібця виглядали імпозантно, – згадував
ад’ютант командира 1-го куреня Холодного Яру Юрій

Залізняк (Горліс-Горський).
– За рахунок будьонівців загін
добре “підлатався”: хлопці
мали першокласних коней,
сідла й зброю, всі добре
одягнені, в шинелях і рогатих будьонівках. Лише Кібець
був у шкіряному комплекті зі
шкіряним летунським шоломом на голові. Приглядаюся
до відомого в степу ватажка
партизанів – Кібець на височенному вороному огиреві
скакав через пліт, щоб продемонструвати можливості
“купленого” у будьонівців
коня. Малого зросту, з розставленими в їзді ліктями, гострим
носом і гострим поглядом,
Кібець справді нагадував малого степового хижака кібця,
який був пострахом мирних
пернатих мешканців степу…”
У жовтні 1920 року між Веселим Кутом і с. Чорноліска
у засідку Кібця потрапив
червоноармійський загін.
Точну кількість убитих не
з’ясовано, але полонили
одинадцять осіб. Їх Кібець
відправив до отамана Пилипа
Хмари, якому підлягав. Серед
здобутих трофеїв – кулемети
“Максим” і “Люїс”, набої до
них, гранати.
Наприкінці жовтня, можливо, на початку листопада, Микола Кібець у формі червоного
командира з трьома перевдягненими у будьонівську форму
козаками, що, як і отаман,
зневажали смерть, поїхав до Цибулева, де стояв загін “по борьбе
с бандитизмом”. У народі ці
частини називали “бе-бе”.
Представивши документи
на ім’я “товаріща Хлєбова”,
Микола відрекомендувався
червоному командирові, який
жив у хаті Лимаря – знайомого Кібця, і домовився про
“совмєстноє виступлєніє
протів банд Хмари і Кобця”.
– Нє мєшало би нам
совмєсно проєхать і посмотрєть
мєстность, ознакоміться с обстановкой, – сказав Микола.
– А на всякій случай возьмітє с
собой какіх-нібудь два дєсятка
красноармєйцев.
Таким чином отаман виманив
півсотню “бе-бе” з Цибулевого.
Рушили через греблю у напрямку на Чорноліску і Веселий
Кут. Місцевість сприяла вдалій

Одним повітрям з козаком, що у бою загинув,
за небо батьківське, яке не має меж.
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Л. Даценко
операції: по один бік ліс і гори,
по інший – річка і болото.
Доїхали до балки, де в засідці
напружено чекали його козаки.
Микола зняв кашкета і одягнув його знову. Це був умовний
знак. З ярка одразу полетіли
кулі. Червоноармійці кинулися в різні боки. Червоний
командир розгубився і почав
питати у Кібця, що робити.
Замість відповіді той з пістоля
“побажав” окупанту ”вічного
і спокійного відпочинку”. А
червоний за філігранну роботу
залишив Миколі доброго коня.
Поплескуючи по шиї новопридбаного друга, Микола
мовив:
– Добрий кінь, вишколений,
і хоч косить на мене сердитим оком, але хліб і цукор
бере, значить, будемо друзями,
заприятелюємо.
Неподалік села Бузівки у капкан Кібця втрапили будьонівці.

всі козаки, щоб було чим очі
накрити при потребі, примірив
і, відірвавши шматок, накрив
обличчя покійників. А потім
до половини відкрив, присутні
попрощались. Останнім попрощався Микола. Поцілував у
чоло дружину й сина і накрив очі
китайкою... Поки сонце зійшло,
виросла нова могила, а на ній дубовий хрест. На могилі повстанці
поклялися знищити червоний
Володимирський ескадрон”.
Підготовка до відплатної
акції була ретельною.
Розвідка зібрала відомості
про розташування червоного
ескадрону,його денний розпорядок, рівень дисципліни. В
цьому допомогли і мешканці
села Знам’янки, пов’язані з
повстанцями. Добули навіть
карту з усіма позначками
– так що наперед знали, де
штаб, де хати, у яких зупинилися комісар і командир,

Українці приходять на могилу Євгенії Бондаренко дружини отамана Кібця

Червоні загубили до двадцяти
чоловік убитими і пораненими. Разом із Хмарою Микола
організував засідку і в селі
Дмитрівка, де вони знали кожну стежину. І знову повний
успіх.
А червоні готували не одну
пастку, та Микола щасливо оминав їх. Тоді окупанти
вирішили помститися на його
родині: на початку листопада
1920 року вони до смерті закатували його дружину, “чорняву красуню Євгенію”, та
півторарічного сина Миколу.
“Кібець вже знав про
трагедію своєї родини, але
воєнний час не дав можливості
упорядкувати наболілі, болючі
справи... Він тяжко переживав своє велике нещастя і ще
більше горів помстою. І ось
тепер вони стоять на подвір’ї,
де тиждень тому розгульна
большевицька банда знищила
його любу родину. З хати ніхто
не виходив його зустрічати,
було тихо й сумно.
– Тату! – гукнув Кібець –
Якщо ви в хаті, вийдіть сюди!
У вікні блимнуло світло, і
незабаром з хати вийшов тесть
(Олекса Трихманенко). Микола зліз із коня і пішов назустріч
тестеві. Впав на коліна, обняв
татові ноги й гірко заплакав.
Уперше бачили козаки сльози
у свого героїчного командира.
– Тату, простіть! Я винен
за смерть вашої дочки, а моєї
дружини, й сина...
Горем убитий батько підняв
Миколу і обняв, кажучи:
– Кріпись, сину! Що
скоїлось, того вже не повернеш. Їм тепер однаково, а ти
знаєш, що робити...
...Світало, треба було рушати.
Микола вийняв із кобури червону китайку, яку мали майже

де виставлялася варта і куди
висилалися роз’їзди…
Помстилися катам проти ночі
на 10 листопада. Кременчуцький
губернський відділ управління 11
листопада 1920 року повідомив
одним рядком: “В с. Знаменка
бандиты обезоружили эскадрон,
забрав половину с командиром
в лес, остальные раздетые разбежались”.
Подія ця відбулася в селі
Знам’янка, через яке проходить залізниця Київ – Одеса,
тобто на території, яку окупант
контролював… Цю історію
зберіг для нас підхорунжий
Чорноліського полку Михайло
Дорошенко з Цибулевого…
…Отаман Хмара тихою ходою повів свій відділ до Чорного лісу, за ним тягнулася
валка з трофеями. Біля Поляни Кібець зупинився для
порахунку з Яшою Галембою і
“косоокими” за жінку й дитину. Тут же постріляли декількох
комунарів, що брали колись
участь у вбивстві дев’ятьох
поранених повстанців, яких
зрадив Явдоким Щербак.
Від’їхали трохи від місця страти і стали на постій.
Отаман Хмара призначив
кулеметників до здобутих
кулеметів, оглянув трофейну
зброю і сказав:
– Багато для нас усього цього. Повеземо до Холодного
Яру й віддамо там якомусь
відділові, що потребує.
За кілька днів Кібець повторив свій успіх – цього разу
на станції Хирівці. Ось уривок
з інформаційного зведення
Кременчуцької губернської
ЧК від 19 листопада 1920 року:
“В Знаменском районе 13 сего
года ноября бандой в 300 конных и пеших был произведен
налет во главе с бандитом Кип-
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чиком на ст. Хировка. Бандиты
разоружили охрану, состоящую
из 128 чел. красноармейцев,
из которых один убит и один
ранен. С проходящего в это
время поезда бандиты захватили одного красного офицера,
которого увели в лес... Бандиты
скрылись в лес, захватив с собой телефонные и телеграфные
аппараты и некоторые части
нашей водокачки”.
Не минуло й тижня, як
Кібець налетів на вузлову
станцію Знам’янку. Ось що
писали москалі 24 листопада
1920 року в інформаційному
зведенні Кременчуцької
губернської ЧК: “На ст. Знаменка налетела банда и захватила с собой командира эскадрона кавалерийского полка
1-й Конной армии, взводного
командира, 10 красноармейцев, 59 лошадей, 78 седел, 44
винтовки, 2400 патронов, 48
сабель, 1 “наган”, 1 патронную
ленту, 5 чел. обмундированных
и библиотеку эскадрона в 48
экземпляров, все было увезено
в лес”.
Здійснили наліт на 15-ий
кавалерійський полк, який
отаборився в селі Знам’янка.
Один ескадрон, який стояв
неподалік лісу, відрізали від
полку, потім зняли вартових,
обеззброїли підрозділи, взяли
75 коней та 85 нових сідел.
До Кібця пристало чимало
червоноармійців – наступного
дня загін уже нараховував 120
кавалеристів…
До кінця листопада 1920
року Хмара і Кібець орудували неподалік Знам’янки
– здійснювали диверсії на
залізницях, зупиняли потяги, знищували відділи
червоноармійців і ЧК. Це
підтверджує інформаційне
зведення Кременчуцької
губернської ЧК від 29 листопада 1920 року: “В Знаменском
районе ежедневно появляются
бандиты, терроризирующие
население и совработников.
Работать совершенно нет возможности, так как приходится
прятаться очень часто, ввиду
налетов... В селе Цыбулево
во время проведения-выполнения разверстки бандитами
изрублено 4 красноармейца.
Из окон домов бандитов все
время производилась стрельба. Бандой кавалеристов в 70
чел. разобран путь и перерезан
телеграфный провод. Повидимому, это сделала одна из
шаек банды Кипчика”.
Та на допомогу окупантам
насувалася зима. Провести
“на партизанці” зиму, та ще й
1920 – 1921 року, було неможливо. Тож у село Гутницьке
з’їхалися на нараду отамани.
Були тут Кібець, Загородній,
Хмара, Максим Терещенко,
Сергій Клепач і командир
Дніпровського партизанського загону, колишній старшина
Синьої дивізії Армії УНР
Баранів. Після суперечки
вирішили пробиватися за
кордон. Начальником штабу
походу було обрано Максима Терещенка, інспектором
кавалерії – Сергія Клепача.

Роман КОВАЛЬ,
Фото з архіву Знам’янського
краєзнавчого музею
(Далі буде)
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Підполковник армії УНР
із Шевченкового краю
Історія вчить, що жодна армія, незалежно від
рівня озброєння і вишколу, не може перемагати без
досвідчених воєначальників і полководців. Її лице
визначають генералітет і офіцерський корпус – становий хребет війська, який концентрує і втілює в собі
історичний військовий досвід, національні військові
традиції, зберігає спадкоємність поколінь. Війни ХХ
століття ще раз довели: перемога або поразка визначаються не лише співвідношенням сил і реальністю
планів, але й особистостями, котрі стоять на чолі
війська.
СИН ХУДОЖНИКА - ОФІЦЕР
Олекса Іванович Макушенко
народився 1 жовтня 1893 року
у містечку Лисянка Звенигородського повіту Київської
губернії. Його батьком був
знаний український живописець і педагог Іван Макушенко. Випускник Петербурзької
Академії мистецтв, учень Іллі
Рєпіна, один із небагатьох
українських художників, твори
якого в той час експонувалися
у 14 країнах світу. За життя він
став учасником понад чотирьохсот колективних і півсотні
персональних художніх виставок. На своїх картинах художник зображував життя селян, побут і природу України,
рідної Лисянщини.
Саме в такій національній
атмосфері зростав його син
Олекса. Закінчивши реальне училище, як і переважна більшість дітей тодішньої
інтелігенції вирішив присвятити себе військовій службі.
Пройшов фахову підготовку в
системі навчальних закладів
Російської імперії, навчався
зокрема в Олександрівському
військовому училищі (1914).
Вірогідно, брав участь у
Першій світовій війні. Останнє
його звання у російській армії
– штабс-капітан.
ІЗ БОРОТЬБИ –
У НЕВІДОМІСТЬ…
Після більшовицького перевороту став прихильником
незалежності Української держави. За правління гетьмана
Павла Скоропадського Олекса Макушенко навесні 1918
року очолив один із куренів
армії Українського Війська. У
січні 1919 року, у бою проти
більшовиків, був поранений.
Після одужання обіймав посаду начальника команди зв’язку
1-го (згодом – 7-го) Синього
полку 3-ої Залізної дивізії армії
УНР.
Варто зазначити, що його
батьківщина, цей одвічний козацький край, у 1919 році дав
українському війську стільки
бійців, що з них було створено
Звенигородський піхотний
полк армії УНР.
У травні 1920 року Олекса
Макушенко сформував і очолив 25-ий Синій курінь 3-ої
Залізної дивізії Армії УНР.
Відомо, що влітку 1920 року
він виконував обов’язки представника командування Армії
УНР при штабі 3-ої Російської
армії генерала Пєрмкіна. З
вересня 1920 року – старшина для доручень штабу 3-ої
Залізної стрілецької дивізії
Армії УНР. Військове звання
- підполковник Армії УНР.
Подальша його доля невідома…

Підполковник армії УНР
Олекса МАКУШЕНКО

Упродовж багатьох десятиліть радянська історіографія,
яка обслуговувала ідеологічні
потреби комуністичного режиму, всіляко замовчувала
чи брутально фальсифікувала
перебіг Українських визвольних змагань, відтак - існування
національних армій та їх збройну боротьбу за незалежність.
Були приречені на забуття імена
воєначальників і полководців,
у тому числі і нашого земляка
- підполковника Армії УНР
Олекси Івановича Макушенка.
СПАДКОЄМНІСТЬ
ПОКОЛІНЬ
«...Лисянщина - це край, де
один за другим ідуть покоління
народних бійців – діти батькам, батьки внукам передають до рук шаблю і з нею
гасла визвольної боротьби»,
- писав видатний історик Іван
Крип’якевич.
У наш час естафету славного
роду Макушенків перейняв
активний учасник сучасного
козацького руху, реєстровий
козак Лисянського районного товариства УРК, кавалер
Бронзового козацького хреста,
майор УРК Олег Володимирович Макушенко. Саме
завдяки таким, як він, слава
про козацьке місто-фортецю
Лисянка живе й понині.
Сьогодні Лисянка у пам’яті
вдячних нащадків повинна
віддати найвищу шану своєму
синові - підполковнику Армії
УНР Олексі Макушенку бодай
у назві однієї із вулиць селища.
Адже з мрій мільйонів таких,
як він, творців української
державності початку ХХ
століття, і постала наша держава. Пам’ять про них є святою і
вічною для нас.

Олександр ГАВРИЛЮК,
полковник УРК,
смт Лисянка

Проходить час не мимо нас.
Через серця проходить час.		
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На гостину до «УК»

Є. Летюк

Д о р о г и й д ол і

сходяться в Донбасі

Відомий український письменник, лауреат Всеукраїнської літературної
премії імені І.Нечуя-Левицького Іван Омелянович Білий завітав до
редакції напередодні свого 70-річчя. У цій творчій людині якимось
поетичним дивом органічно поєднуються гостра принциповість
і теплий ліризм, непоступливість і відвертість. У долі пана Івана
переплелися сива історія та невизначене сьогодення України,
мальовниче Полісся і суворий Донбас, чорнобильський біль і донецький
степ. Тож і розмова наша була відвертою і в якійсь мірі повчальною.

Український письменник Іван Білий

- Кажуть, що витоки кожної творчої людини слід шукати в її дитинстві, сім’ї, на малій
батьківщині…
- Так воно насправді і є. Певен, що без
цих складових я, як поет, письменник,
особистість не відбувся б. А народився я в
березні 1942 року – серед десятьох сестер і
братів був наймолодшим. Жили нужденно,
батька після війни запроторили на кілька
років до в’язниці – за те, що він, голова
колгоспу, дав селянам на трудодень якісь
там грами хліба… Повернувся додому –
став конюхом.
Наше мальовниче поліське село Чистогалівка затишно вмостилося навколо
однойменного, тоді ще живого озера, де
ми, дітвора, плавали на човнах, рибалили,
пізніше катали дівчат. Згодом я напишу про
це немало теплих рядків. Повоєнне дитинство було нелегким, але згадую про нього
сьогодні все ж як про найсвітліший час
свого життя. А образ доброго і мудрого коня
назавжди посів у моїй подальшій поетичній
творчості чільне місце, адже я був босоногим пастушком колгоспного табуна. Разом
із братом і хлопцями-ровесниками випасали коней на росяних поліських луках… На
жаль, все це залишилося сьогодні лише у
спогадах: після чорнобильської аварії моє
рідне село, що було розташоване за п’ять
кілометрів від її епіцентру, назавжди стерте
з лиця землі… Але не з моєї пам’яті!...
- Як сільський хлопчина потрапив до
робітничого Донбасу? Як відбився такий географічний і соціальний перепад у
подальшій долі і у творчості?
- У повоєнні роки було модно і престижно по всіляких путівках виїздити з
села саме в шахтарський край. А ще у мене,
юнака, було величезне бажання вирватися

Поезія

Балада про слово
Розминаються люди у часі,
Та єднають їх виклики доль.
Нас дороги звели у Донбасі,
Рідне слово було як пароль.
А вітри налітали холодні,
Із сусідніх північних широт,
І тривожили думи народні,
І від протягів щуливсь народ.
Ми ховались у схрони підвальні,
Що були комунальним житлом,
І звучали, мов клятви сакральні,
Наші вірші у міні-читальні
Вечорами за «круглим» столом.

із замкненої колгоспної кабали на простори світу Божого, скоріше стати на ноги.
Отож у 1958 році, після закінчення сільської
школи, приїхав у Донецьк. Тут закінчив
будівельне училище, працював слюсарем,
пройшов школу монтажника на зведенні
коксохімічного заводу в Авдіївці. А свої перші
вірші я почав писати ще у восьмому класі…

Ще студентом випустив свою першу поетичну збірку «Досвіток». Відтоді у мене
вийшло чимало книжок, як віршів, так і
прози, але та, ластівка – найдорожча. Маю
журналістський стаж – декілька років редагував шахтарську багатотиражку. Жив і трудився серед гірників. Вважаю, дещо пізнав
з їхньої нелегкої земної і підземної долі.

На озері дитинства Чисте гало, що висохло після атомного лиха…

- Та все ж Ваша впевнена творча хода розпочалася саме на Донеччині. Які, з відстані
часу, можете назвати здобутки на цій нелегкій
дорозі?
- Ще петеушником звів мене донецький критик Андрій Клоччя з молодими
українськими поетами. Дуже допоміг мені
своїми порадами Олег Орач, майбутній
автор знакового вірша «Не могили в степу – запорожці на чайках пливуть». Після
армійської служби навчався на філфаці
Донецького державного університету.

Тривалий час був відповідальним секретарем журналу «Донбас», п’ять років
мав цю ж посаду в Донецькій організації
Національної спілки письменників
України. І звичайно ж – писав. Сьогодні
у моєму творчому доробку – ціла низка
різножанрових творів, у тому числі і для
дітей. Це, зокрема, підручники «Сходинки», «Сходинки-2», які неодноразово перевидавалися у Донецьку та Києві. Приємно,
що не оминули мою творчість і літературні
відзнаки, премії, хоча все це відносно…

Наше слово крізь шпарку віконну
Проросло, мов зело крізь бетон.
І тепер маєм мову законну,
Хоч і кволий іще цей закон.

То не хмара в небі висне,
Не вороння, не шпаки, –
То козацьке товариство
Вгору кидає шапки.

…Нас дороги звели у Донбасі,
Рідне слово було як пароль.
Його доля і нині на часі, –
Я свою ще не виконав роль.
			
			
2009 р.

Після битви, після січі,
Після доблесних звитяг
Зібралось воно на віче,
Як буває це зазвичай
В запорожців, у нетяг.

Міражний степ
Може, справді я це бачив,
Чи привиділось мені,
Як промчав «спецназ» козачий
З генералом на коні.

Був зазвичай із нами товариш,
Котрий мав псевдонім орача.
Він козацькою славою марив
І рубав щиру правду з плеча.

Біля нього – охорона,
В чорних масках, без відзнак.
А слідом згори ворона –
Речник птичого «омона»,
Подала якийсь їм знак…

Тож і гнівався сіверко лютий,
Бо крізь темряви щільне рядно
Йому ніяк було заглянути
У заглиблене в нішу вікно.

Всі сховались у тумані,
В забур’янених полях.
Я не відав їхніх планів,
І куди тримали шлях.

Нас було небагато у місті,
Та зробити ми дещо змогли –
Молоді, одержимі, йоржисті –
Українці з Дніпра і Сули.

Тільки чую, тільки бачу,
Як у сивій далині
Проскакав загін козачий,
З отаманом на коні.

Їм нема чого ховати
Свої лиця в темний креп.
Завтра знову виступати,
Бо гуде полинний степ.
Проти вражої навали –
Проти ляхів чи татар…
Ах, якби сьогодні знали
Наші предки, за що клали
Душу й тіло на вівтар.
			

2011 р.

Повернення малоросів
Ось вона, омріяна столиця,
Де еліта нації живе,
Де Софія, мовби лебедиця,
З сивої минувшини пливе.
Скільки тут юрмилось простолюду!
Скільки побувало тут прочан,

- Над чим працюєте сьогодні? Що у планах?
- Буквально днями вийшла поетична
збірка «Подих нічної води», на черзі –
«Вибране». Майже готова до друку книжка дитячих оповідань «Рідні вогники».
Триває робота над спогадами «Зарубинки»,
адже у моєму житті зустрічалося стільки
непересічних людей, були цікаві зустрічі,
пам’ятні події. Співпрацюю з кількома
літературними періодичними виданнями.
- І наостанок традиційне запитання нашої
газети: Ваше ставлення до сучасного козацького руху в Україні, його місця і ролі в
національному відродженні?
- Ще в дитинстві чув від старших немало
цікавих оповідей про сиву і славну козацьку давнину. Батько, пригадую, якось говорив, що ми – нащадки козацького роду.
У зв’язку з цим чую іноді, чи
не родич я далекий кошового
отамана Сидора Білого. Мабуть – ні, а втім, хтозна, всі ми
на цій грішній землі Адамові
діти… Змалку знаю і люблю
щиру козацьку пісню. Якщо
є відповідний настрій, то й
заспівати в гарному товаристві
приємно. У своїй творчості
також не оминаю цю тему. Ось
і в добірці, що вам пропоную, є
«козацький вірш». До сучасного ж козацького руху моє ставлення таке: відкидаю всіляку
«шароварщину», а підтримую
духовне, якщо хочете, фізичне
відродження-гартування моїх
співвітчизників. Певен, що
цій справі допомагає й ваша
газета, передплатником і
постійним читачем якої я є.
Без перебільшення, надрукуватися у такому престижному
патріотичному виданні – велика честь. Тож бажаю редакції «України
козацької» подальших творчих успіхів!
- Щиро дякуємо. І сердечно, по-козацьки,
вітаємо з ювілеєм. Хай щастить Вам, пане
Іване, і будьте ще довго на творчому коні!

Розмову вів
Юрій ДОЦЕНКО,
власний кореспондент «УК»
м. Донецьк
Фото з архіву письменника

Щоб себе очистити від бруду
І святих послухати повчань.
Все нас тут хвилює і підносить:
Лавра і Батиєва гора…
Тільки звідкись давні малороси
Знову потяглися до Дніпра.
Безліч їх під схилами крутими –
В череві бурливого метро!
Оглядаю, може, поміж ними
(Безумовно, зовсім не святими)
З’явиться Павло, а чи Петро…
А ще мову суржикову їхню
Мимоволі слухаю чомусь.
Та не знаю, скільки треба їхать,
Щоб зустріти рідну нашу Русь.
Може, варто в когось запитати,
Хто прийшов до київських святинь:
Чом не хочеш слово наше знати,
Чом воно для тебе, мов латинь?
Мають свою мову серби й данці,
Розмовляють і глухонімі…
Доки ж ми, духовні голодранці,
Будемо безмовними людьми?
			
			
2006 р.

Iван БІЛИЙ,
член Національної спілки
письменників України
м.Донецьк
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Пасхальним сонечком крізь вікна
До хат заглядає Великдень.
					
В. Заїка

З глибини традицій
свята Великодня
От і наближається довгоочікуване свято, час саджання пасок у піч. Наприклад, усі,
яке відзначає весь християнський світ. хто був у хаті, мали під час цього дійства
Цього року воно припадає на 15 квітня. вийти. А коли господиня саджала паски на
Великдень, по-іншому – Пасха, посідає черінь, промовляла спеціальну молитву,
чільне місце серед релігійних свят, а у де- для кожного типу паски були свої слова.
Окрім приготування основної страви,
яких країнах навіть визнаний державним.
Згадаємо відоме вірування про те, що у жінки фарбували яйця у лушпинні цибулі.
давнину ангел, який вбивав первенців, Багато легенд говорять про походження
бачачи кров жертовного агнця на дверях крашанок. За подільською легендою,
помешкань, залишав живими дітей і про- після свого воскресіння Син Божий
ходив повз них. Звідси і назва – Пасха (від сказав людям, які охороняли Його гріб,
євр. «пєсах»), що означає
«проходити повз». Це свято символізує перехід від
смерті до життя, це Великий день, який означає
перемогу Сина Божого над
гріхом.
З давнини люди навчились відповідально
ставитися до релігійних
свят і традицій, бо вірили,
що від цього залежить не
тільки їхнє життя, а й доля
майбутніх поколінь. Багато
з цих традицій перейшли
до нас через віки, змушуючи замислитися над
важливістю великих дат.
Через це до кожного свята
люди ретельно готуються, дотримуючись певних
обрядів.
На території України
перед Великоднем (з чет- Паска – справжня прикраса великоднього столу
верга і до суботи включно) існує традиція випікання пасок. У щоб вони пішли і повідомили всім, що
четвер завжди випікали жовті паски із Христос воскрес. А щоб їм повірили,
пшеничного борошна, що робилися на дав червону крашанку на доказ. Звідти і
яєчних жовтках. Це були найбільші за пішов звичай фарбувати яйця. Хоч існує
розмірами вироби, присвячені сонцю і великий вибір фарб, перевагу і зараз нанебу. В наш час саме такі паски у широ- дають традиційному червоному кольору,
кому продажу перед святом. Наступного бо він вказує на кров Христа. У Карпатах
ж дня – у п’ятницю – господині пекли цей процес називався «сливчати сливки»,
білі паски, що «призначалися» повітрю і а на Київщині – «галунити яйця». Було
покійникам. Існувало повір’я, що саме ці вірування в те, що у свяченому яйці є
паски допомагали вберегтися від смерті і сорок милостинь і Дух Святий. Через те
лиха, спричинених померлими душами. У лушпиння не викидали, а використовувасуботу випікалися чорні паски, що при- ли для підкурювання людей і худоби, щоб
значалися родючій землі, господарям і не було пропасниці. Траплялося, що яйця
розбивалися або тріскалися. Тоді жінки
всім людям.
При виготовленні пасок люди до- відносили шкаралупу на річку і пускали
тримувалися певних звичаїв та обрядів. у воду, щоб вона пливла і сповіщала душі
Піч топили лише дровами, які готували померлих про те, що скоро велике свято.
Коли вже в минулому залишилися
щочетверга протягом Великого посту, і
розпалювали за допомогою свяченої вер- приготування до Великодня, сповнені
би. Особливо дотримувалися традицій під емоційного забарвлення і вольових

Царю Небесний
Царю Небесний, Джерело Світла,
Твоїм промінням встели наш шлях,
Щоб в душах наших радість розквітла,
Щоб запалала віра в серцях.
Царю Небесний, Всесильний Боже,
Мудрість і силу й ласку нам дай,
Щоб подолати діло вороже,
Визволить рідний батьківський край.
Царю Небесний, Боже Єдиний,
Будь нам зорею в ночі тривог,
Знаком, що з нами в кожну хвилину,
Сила і правда, з нами наш Бог!

випробувань під час посту, християни, нарешті, святкуватимуть великий
день. Люди підуть до церкви, щоб вшанувати великий подвиг Спасителя та
освятити пасхальну їжу. Священики
вдягають світлий одяг, символізуючи
цим святковість і урочистість. Після освячення вже дозволено ходити в гості, а
традиційні привітання «Христос воскрес»
- «Воістину воскрес» - справді привносять
у наше життя людяності, щирості і віри
у святе Христове
воскресіння.
Багато звичаїв, на
жаль, забуті у наш
час. Саме великодні
свята започатковували традиційні гуляння на відкритому
повітрі, розваги:
танці, хороводи,
народні ігри, забави. Додатковий
настрій створювало
звукове забарвлення свята, бо під час
гулянь дозволялось
усім чоловікам та
хлопцям дзвонити у
дзвони. Крім цього,
спеціально до Великодня на сільських
майданах чи вигонах споруджували
гойдалки і не тільки
діти, але і дорослі
могли гойдатися та радіти воскресінню
Сина Божого. А до церкви ходити усі
віруючі мали за обов’язок, бо важливим
було освятити пасхальну їжу. Несли все: паски, крашанки, сало, сіль тощо. Навіть порося з хроном і багато іншого. Обов’язково
приносили найбільшу паску з хрестом.
Вона потім стояла на столі до кінця свята.
А після слів «Христос воскрес» намагалися щось собі побажати, відповідаючи
«Воістину воскрес». Вважалося, що це
бажання обов’язково здійсниться.
Вірили і в те, що вся нечисть у цей день
втрачає свою силу, бо Христос спокутував
гріхи людства і дарував усім вічність.
Тож, вшануймо Великдень!
Наталя ШЕЙКО,
кореспондент «УК»,
м.Донецьк
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Героїв міцних, енергійних, дієвих,
Пошли тобі Бог, Україно моя!
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Г.Грибанов

Доля і творчість

Кардіограми його душі

«Кожен дотик майстра до Великого Всесвіту відзивається дзвінким відлунням на полотні. Те
полотно, неначе дивна кардіограма душі», - так образно охарактеризував власний творчий процес Юрій Пацан – художник, реєстровий козак, лейтенант Чорнобильського полку УРК, патріот,
людина надзвичайної сили волі й неабиякого таланту.
У рамках роботи постійно діючого Свято-Георгіївського Міжнародного православного фестивалю культури й творчості у лютому цього року в Золотій залі Українського фонду культури в
Києві пройшла виставка художника. Вона є для нього знаковою, бо це, певною мірою, долучання
до надбання української історії. Відкривав виставку голова фонду, український поет, лауреат
Національної премії імені Т.Г.Шевченка, для художника – людина-взірець патріота України, Борис
Олійник. Роботи, представлені на виставці – це вибране з понад десяти років художнього зростання, відточення майстерності маляра, про що схвально відізвалися народний художник України
Леонід Андріївський, заслужений художник України Іван Черниш.

Художник Юрій Пацан на відкритті
виставки у товаристві реєстровців

Народився Юрій Іванович у селі
Пархомівка на Київщині 1963 року.
З самого дитинства споглядав чудову природу рідного краю на берегах
повноводних ставків та лісів, красу
архітектури – неподалік звеличувалася Покровська церква. Можливо,
саме це і пробудило в Юрія почуття
прекрасного, бо й сьогодні сюжетами
більшості його картин є дитячі спогади
про рідне село.
У 1981 році Юрій закінчив тамтешню
загальноосвітню школу, познайомився
з майбутньою дружиною Тетяною.
Після військової служби одружився,
закінчив училище енергетиків, а згодом
й Ірпінський індустріальний технікум.
Трудову біографію розпочав у школі,
далі працював на машинобудівному
заводі.
1986 року брав участь у ліквідації аварії

Маки. Серія «Квіти»
на ЧАЕС – ліквідатор 2-ї категорії, п’ять
разів побував біля смертоносного реактора. Однак ця страшна трагедія була не
останньою в його житті: 1999 року Юрій
потрапив у жахливу автокатастрофу, в
результаті якої отримав важкі травми,
що прикували його до інвалідного візка.

Та не міг козак здатися, програти, дозволити, щоби хвороба перемогла. Не
міг люблячий чоловік і батько звалити
все на плечі дружини та двох доньокпідлітків. Хоча не так просто утримувати сім’ю, якщо ти прикутий до ліжка.
Проте пан Юрій, у якого завжди був
потяг до творчості, завдяки неабиякій
працьовитості почав вигадувати різні
способи заробітку: спочатку виготовляв композиції – квіти, гілки, листя з
оплавлених пластикових пляшок, згодом
почав різьбити по дереву, створював
рами й ікони і поступово відкрив для
себе малювання. Сталося це спонтанно,
суто з цікавості пан Юрій спробував
писати олійними фарбами і вже згодом
створив понад 800 картин. Не маючи
художньої освіти, більше того, ніколи
не захоплюючись малюванням, Юрій
Пацан самотужки освоїв малярське
мистецтво. Зайнявшись самоосвітою,
годинами міг роздивлятися знімки в
підручниках з малювання, репродукції

Натюрморт

полотен – гру світла й тіні, методи накладання фарб, створення перспективи й
переднього плану. Як не дивно, починав
із написання портретів – чи не найважчого жанру образотворчого мистецтва.
Нині він переважно створює пейзажі
та натюрморти, написані, як правило, з

Стара Боярка
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пам’яті. Рами для своїх картин художник
виготовляє сам.
Зараз Юрій Іванович є членом Академії
творчості інвалідів Києва. За 10 років
художник взяв участь у багатьох персональних і колективних виставках.
Митець виставляється не лише в Україні.
Так нещодавно його персональна виставка під назвою «Мальовнича Україна»
відбулася у Москві. Роботи художника прикрашають приватні колекції
поціновувачів мистецтва з Росії, США,
Канади, Китаю, Німеччини. У планах
пана Юрія – організувати персональну
виставку в Парижі.
Юрія Пацана нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Однак
його членство у Національній спілці
художників України унеможливлює
відсутність диплома про вищу художню
освіту. Та пан Юрій не засмучується,
адже для нього головним «дипломом» є
визнання його майстерності як колегами-художниками, так і простими людьми. Тож читаючи
захоплені відгуки
і зважаючи на
значну кількість
відвідувачів виставок, можна
сміливо говорити, що диплом у
нього – з народною відзнакою!
А ще Юрій
Іванович не
уявляє України
без козацького
руху, бо, на його
думку, це наша
історія, прояв патріотизму,
гордість нації.
Однак головний
подвиг героя
нашої оповіді –
це приклад для
нас, фізично здорових людей, і полягає
він у тому, що людина вміє жити тоді,
коли, здавалося б, життя нестерпне.
Адже саме віра в себе може творити
чудеса, бо віра є дар Божий. Митець
живе мрією про той день, коли зможе
встати і без сторонньої допомоги з
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Побачення

Бузок. Серія «Квіти»
мольбертом у руках вийти на пленер, а
в ближчих планах – написати ще одну
картину, напоєну живильною силою.
Тож, побажаємо пану Юрієві від щирого
серця сповнення його мрій.
Ярослава КРИВЕНКО,
студентка КДПУ,
Київ - Кривий Ріг.
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