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Згідно указу Президента України Віктора 
Януковича на Вінниччині відбулися 
урочистості з нагоди 360-річчя славної 
перемоги козацького війська під Батогом. 
Битва відбулася на березі Південного Бугу 
в долині поруч з горою Батіг. 

Сучасники порівнювали битву під 
Батогом 1652-го року з битвою кар-
фагенського полководця Ганнібала з 
римлянами під Каннами 216-го року 
до Різдва Христового, коли той мали-
ми силами вщент розбив непереможні 
досі легіони. Видатний, французь-
кий прозаїк Проспер Меріме, який є 
автором не лише знаменитої повісті 
«Кармен», але й однієї з найперших у 
Європі історичних розвідок про слав-
них мужів України «Українські козаки 
та їх гетьмани»,  ніколи не був в Україні, 
проте чудово описав цю знамениту бит-
ву на березі сивого Бугу, порівнюючи 
її з нищівним розгромом римського 
війська полководця Вара стародавнім 
племенем германців – херусками під 

проводом Армінія, що відбулася у 9 
році по Різдву Христовому. Ця подія 
часів Богдана Хмельницького стала 
однією з найгероїчніших сторінок в 
історії України.

Навесні  1652 року загін сина 
українського гетьмана Тимоша Хмель-
ницького вирушив до Молдови, щоб 
укласти династичний шлюб із Розан-
дою, дочкою молдовського господаря 
Василя Лупула. Богдану Хмельницько-
му тоді вкрай було необхідно заручи-
тися підтримкою надійного союзника 
у боротьбі з Польщею.

Польський уряд, дізнавшись про пла-
ни Хмельницького, наказав Мартину 
Калиновському розбити козаків. 

Богдан Хмельницький дізнався 
про ворожі наміри. Приспавши 
увагу польського командування 
повідомленням про похід у Молдавію 
начебто невеликого загону козаків, 
він зібрав військо, щоб завдати удару 
по поляках.

З польського боку у битві брали 
участь 20 тисяч вояків (разом з челяд-
дю), з українського - 15 тисяч козаків та 
татарської кінноти. У ході битви армія 
Речі Посполитої була розгромлена 
вщент, а сам Калиновський загинув. 
У бою полягло близько 8-10 тисяч 
жовнірів - майже вся піхота та поло-
вина  гусарів Речі Посполитої. Такої 
поразки не зазнавало жодне польське 
військо протягом XVI-XVIII століть.

Тому й не забувають українці 
героїчних предків, які боронили свою 
землю від іноземних загарбників, за-
хищали незалежну козацьку державу.

Для села Четвертинівки Тростя-
нецького району на Вінниччині день 
відзначення річниці битви під Ба-
тогом став справжнім святом. Село 
має свій музей, створений місцевими 
краєзнавцями-ентузіастами, в якому є 
чим здивувати численних гостей.

 
(Закінчення на стор.8)
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Про святкування 10-річчя
ВГО УРК

З метою належного відзначення 10-
ої річниці Всеукраїнської громадської 
організації «Українське Реєстрове Козацт-
во» в усіх козацьких формуваннях УРК, 
керуючись Статутом ВГО УРК, рішенням 
Генерального штабу УРК 

НАКАЗУЮ:
1. Наказним гетьманам УРК, Головам 

Адміністрацій Гетьмана УРК у регіонах 
України, обласним, міським отаманам за-
безпечити проведення на місцях урочистих 
заходів щодо святкування 10-ої річниці 
УРК із залученням якомога ширшого кола 
козаків і берегинь особового складу та 
резерву. Інформацію про перебіг заходів і 
час їх проведення надати до Генерального 
штабу УРК за адресою: genshtab kiev@
kozatstvo.org.ua. 

2. Представникам Гетьмана УРК у США, 
Японії, Австралії, Португалії, Фінляндії, 
Угорщині, Польщі та Адміністрації Геть-
мана УРК у країнах Балтії забезпечити 
проведення урочистостей у своїх країнах та 
розмістити матеріали про відзначення 10-ої 
річниці УРК у засобах масової інформації, 
про що проінформувати Генеральний штаб 
УРК за адресою: genshtab kiev@kozatstvo.
org.ua.

3. Провести Велику Раду Всеукраїнської 
громадської організації «Українське 
Реєстрове Козацтво» 28 липня 2012 р. у 
місті Маріуполі (санаторій «Металург»). 
Початок Великої Ради о 12.00. Про поря-
док проведення Ради буде повідомлено 
додатково

4. Контроль за виконанням наказу по-
класти на Головного отамана УРК гене-
рала армії УРК Вуйка Богдана Івановича.

Гетьман УРК  А.І. ШЕВЧЕНКО

Вітаю Вас з десятою річницею 
від дня створення Всеукраїнської 
громадської організації «Українське 
Реєстрове Козацтво»!

За ці роки ми з Вами створили 
найбільш структуроване козацьке 
формування в Україні. Реєстрові 
козаки і берегині, пропагуючи кращі 
зразки духовності й патріотизму, 
багато зробили для становлення 
нашої молодої держави, розвитку гро-
мадянського суспільства, заслужили 
великий авторитет і повагу серед 
співвітчизників. Нам є чим пишатися!

Бажаю вам міцного козацького 
здоровя, щастя і добробуту вашим 
родинам! Нехай у вас ніколи не 
зникне натхнення творити добро 
людям на славу Бога і України!

Слава Українському 
Реєстровому Козацтву!!!

Слава Україні!!!
Гетьман УРК 
Анатолій Шевченко

Шановні брати-козаки!
Дорогі берегині!
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Божественну силу від Бога Творця 
Є. Сверстюк

Релігія і духовність

МАЙБУТНЄ – 
В ОБ’ЄДНАННІ

«Київський патріархат 
постійно зростає. А нашим 
з а в д а н н я м  з а л и ш а є т ь с я 
об’єднання з УПЦ МП, бо 
ворожнеча розділяє, а любов 
об’єднує. Єдина сила, яка може 
консолідувати народ — це 
церква, але потрібно, щоб вона 
була об’єднаною», — відзначив 
на прес–конференції Філарет. 

Майбутнє ж Української 
православної церкви Патріарх 
Київський і всієї України-
Руси бачить тільки через 
об’єднання в Єдину собор-
ну помісну церкву. За його 
словами, таке єднання рано 
чи пізно відбудеться, і тоді 
Помісну Українську Право-
славну Церкву з центром у 
Києві буде визнано рівною 
серед рівних. «Усі церкви, які 
виникали після розпаду тiєї чи 
іншої імперії, довгий час не 
визнавалися як автокефальні. 
Так, скажімо, болгарську не 
визнавали 70 років, російську — 
141 рік, — пояснив патріарх. 
— Але ж вони протягом усього 
цього часу існували. І були 
монастирі, і духовне жит-
тя, і подвижники, і висвя-
чували своїх святих... Тому 
великої біди саме невизнання 
не приносить, але свідчить 
про розділення. Тому й нас не 
визнають тимчасово».

ДОЛЯ ХРАМУ
Святійший закликав іти 

до об’єднання виважено, 
зберігати спокій у суспільстві 
і  виявляти толерантність 
один до одного.  За при-
клад толерантності, справді 
державницького підходу 
до міжконфесійної злаго-
ди у суспільстві, Філарет 
навів  діяльність  колиш-

нього ректора Державного 
університету інформатики і 
штучного інтелекту, Гетьмана 
Українського Реєстрового 
Козацтва Анатолія Шевчен-
ка. Саме за його сприяння у 
храмі Різдва Христового (на 
території навчального закла-
ду) могли проводити церковні 
обряди представники всіх 
конфесій. Але коли рік тому, 
за наказом Міністра науки 
й освіти, молоді та спорту 

України університет було 
реорганізовано і приєднано 
до Донецького Національного 
технічного університету, ко-
зацька церква стоїть пуст-
кою. Двері  храму опеча-
тано, а церковні громади, 
зокрема громада Святого 
Праведного Петра Кални-
шевського, змушені шукати 

собі приміщення для Служби 
Божої. 

«У цьому випадку ми нічого 
не можемо вдіяти. Але хоче-
мо, щоб закон був один для 
всіх. І якщо Московсько-
му патріархату надається все 
безперешкодно, то і щодо 
Київського патріархату повин-
но бути так само, - наголошує 
Патрiарх Київський і всієї 
України-Руси Філарет.  – 
Ми маємо поважати владу, 
бо будь–яка влада від Бога. 
Тільки хороша влада – з благо-
словення Бога, а нехороша – з 
Його попущення. У світі без 
влади людський рід не може 
обійтися, але вона має керува-
тися законами справедливими 
– тоді вона від Бога. А коли 
Господь хоче покарати за гріхи 
людей, то посилає лиху владу».

Варто ще раз зазначити, що 
Храм Різдва Христового в До-
нецьку вважається козацьким. 
Крім того, що в ньому мали 
можливість відправляти цер-
ковну службу представники 
різних конфесій, церковних 
громад, тут протягом багатьох 
років відбувалися урочисті 
посвяти у реєстрові козаки. І 
чому б козакам-реєстровцям 
не відстояти одну-єдину ко-
зацьку культову споруду на 
Донеччині? Чи краще хай 
стоїть порожньою? 

Це саме той випадок, коли 
місцевим козакам-реєстровцям 
потрібно проявити харак-
тер і домогтися у теперішніх 
номінальних власників пра-
ва використовувати храм за 

призначенням, як це зробили 
реєстрові козаки Чернігівського 
обласного товариства УРК, 
очолювані отаманом, генерал-
лейтенантом УРК Олексан-
дром Мужуком. Реєстровці 
Чернігова зуміли відстояти для 
української громади древнього 
міста козацький храм Святої 
Великомучениці Катерини, 
збудований на честь перемоги 
козацького війська у війні проти 
турків у 1774 році. Тож при-
клади, коли можна добитися 
справедливості, є, і вони не 
поодинокі. 

«Головне, щоб це відбувалося 
мирно, без застосування по-
гроз і сили, без намагання при-
низити ту чи іншу релігійну 
громаду, – говорить Гетьман 
УРК Анатолій Шевченко. – 
Адже всі ми діти одного Бога 
і славити Його ім’я маємо у 
духовній єдності, щирості і 
любові як до Бога, так і до 
свого ближнього». 

Тож, панове козаки, як ска-
зано у Святому Письмі, «сту-
кайте і вам відчинять».

 ВЛАДА І ЦЕРКВА
Щодо стосунків iз владою 

і Президентом України, то 
Святійший констатував, що 
рівне ставлення сучасної 
влади до церков є, але не в 

усіх регіонах. І навів приклад 
храму Вознесіння Христо-
вого в селі Кам’янка, що в 
Тельманівському районі на 
Донеччині,  який місцеві 
бізнесмени за підтримки влад-
них структур намагалися рей-
дерським чином відібрати у 
релігійної громади – вірних 
Київського патріархату та пере-
дати новоствореній громаді Мо-
сковського. З великими труд-
нощами виділяють земельні 
ділянки під будівництво храмів 
саме Київського патріархату, 
чинять спротив діяльності її 
священиків тощо. Тож Патріарх 
зазначив, що «завдяки діям 
місцевої влади на Донеччині 
рівного ставлення до всіх цер-
ков немає».

СПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО
Що стосується мовно-

го питання, то у цій царині 
Святійший також проблем 
не бачить і зазначає, що УПЦ 
КП готова йти назустріч 
своїм вірянам, які захочуть 
послуговуватися у процесі 
богослужіння російською чи 
іншими мовами національних 
меншин. «Богослужіння в 
українській церкві повинно 
здійснюватися українською. 
А л е  ц е  н е  о з н а ч а є ,  щ о 
парафіянам, які хочуть слуха-
ти богослужіння слов’янською 
і проповіді російською, буде 
в і д м о в л е н о .  К и ї в с ь к и й 
патріархат ітиме назустріч по-
бажанням церковних громад».

ЗАМІСТЬ ДОВІДКИ
За статистикою, Київський 

патріархат за кількістю вірян 
– найбільший в Україні. 
Якщо УПЦ МП має в Україні 
близько 11 тисяч парафій 
і 9,5 мільйона вірян, то в 5 
тисячах парафій УПЦ КП 
налічується близько 14,5 
мільйона вірян. У Донецькій 
єпархії налічується майже 
80 парафій, у яких правлять 
70 священиків. Є монастирі, 
будинок для людей похилого 
віку, який,  як у давні козацькі 
часи, утримується коштом 
Української православної 
церкви Київського патріархату. 

Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,

Фото автора

«Церква — єдина сила,
 яка може консолідувати народ» 

Святійшого Філарета зустріли хлібом-сіллю

Патріарх Київський і всієї України-Руси Філарет править 
богослужіння у новому храмі

На велике православне свято Всіх Святих Донеччину відвідав предстоятель 
Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї 
України-Руси Філарет. За словами Святійшого, це було одне з планових відвідань 
однієї з єпархій Київського патріархату, здійснюваних ним протягом останніх 16 років. 
Проте для вірян УПЦ КП цього регіону візит Патріарха став справжнім світлим святом. 
«Для нас це урочиста подія, — розповідає архієпископ Донецький і Маріупольський 
УПЦ КП Сергій. — Святійший сьогодні зробив нам справжній Божий дарунок: освятив 
нове єпархіальне управління та церкву на честь Святого Філарета Милостивого, які 
були зведені за його безпосереднього сприяння. Тепер вірні Київського патріархату 
матимуть у центрі Донецька власне єпархіальне управління та храм, де правитимуть 
службу во славу Господа й України». 

Його Святість Філарет зі священицтвом і вірянами Донеччини біля новозведеного головного 
приміщення Донецько-Маріупольської єпархії в обласному центрі
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Гартується козацький дух
   Б. Тарасів

Н а  з а п р о ш е н н я  Р а д и 
старійшин Союзу Оборони 
Естонії, троє членів якого 
входять до складу Ради УРКЕ, 
у засіданні  взяли участь го-
лова адміністрації Гетьмана 
УРК у країнах Балтії Воло-
димир Паламар, начальник 
штабу УРК у країнах Балтії 
Михайло Кот, Головний ота-
ман УРКЕ, полковник УРК 
Валерій Гринько, генеральний 
старшина УРКЕ, генерал-
лейтенант Сил Оборони ЕР 
Йоханнес Керт, отамани УРК 
міст Сауе, Сілламяе і Тапа, 
а також керівники інших 
підрозділів УРК Естонії. 

П р и с у т н і  о б г о в о р и л и 
поточні організаційні пи-
тання - створення нових 
осередків УРК у Тарту і Пярну, 
підготовка до участі у параді 
до Дня перемоги, символіка 
і однострої козаків УРКЕ, 
робота з дітьми та молоддю 

і проблеми фінансування 
діяльності УРКЕ.

Було прийнято рішення 
про почергові щоквартальні 
засідання Ради отаманів УРКЕ 
у кожному з міст Естонії, де є 
структури УРК.

Постановою Ради був ство-
рений відділ УРКЕ у спра-
вах молоді, який спільно з 
молодіжним відділенням Со-
юзу Оборони «Молоді орли»  
має опікуватися майбутнім 
підлітковим річним табором. 
Було заслухано звіт про хід 
створення власного веб-сайту 
і електронної газети УРКЕ.

Після закінчення засідання 
Ради на її учасників чекала 
урочиста вечеря, організована 
керівництвом Союзу Обо-
рони, під час якої козаки 
продовжили розмову вже 
у неформальній, дружній 
обстановці. 

До речі ,  некомерційне 

об’єднання «Українське 
Реєстрове Козацтво в Естонії», 
створене взимку 2012 року на 
базі існуючої вже кілька років 
філії УРК в Естонії, з почат-
ку свого існування плідно 
співпрацювало з Союзом 
Оборони Естонії.

Нагадуємо, що УРКЕ 
об’єднує людей різних 
національностей, які 
з любов’ю і цікавістю 
ставляться до історії 
України-Руси, дотри-
м у ю т ь с я  к о з а ц ь к и х 
ідеалів  духовност і  і 
патріотизму, є небай-
дужими до  проблем 
національних меншин 
і  намагаються подо-
лати їх спільно з пред-
ставниками естонсько-
го суспільства. УРКЕ 
в х о д и т ь  д о  с к л а д у 
Асоціації Українських 
Організацій Естонії, 
в  рамках  якої  т існо 
співпрацює зі Спілкою 
Української  Молоді 
Естонії, українськими 
недільними школами та 

фольклорно-етнографічними 
товариствами.

Прес-служба УРК.
Естонія

УРК за кордоном

ОБ’ЄДНАННЯ 
ЗАРАДИ СПІВПРАЦІ

      
Н А К А З

№ 373/46 
З а  в а г о м и й  в н е с о к  у 

відродження духовних і 
п ат р і о т и ч н и х  т р а д и ц і й 
українського козацтва, значні 
досягнення в роботі на благо 
українського народу, керую-
чись Статутом Всеукраїнської 
громадської  організації 
«Українське Реєстрове Ко-
зацтво» та рішенням Генераль-
ного штабу УРК,

НАКАЗУЮ:
1 . П р и с в о ї т и  Го л о в і 

Адміністрації Гетьмана УРК 
у країнах Балтії генерал-лей-
тенанту УРК Паламарю Во-
лодимиру Яковичу чергове 
козацьке звання «генерал-
полковник УРК». 

2 . Н а к а з  д о в е с т и  д о 
громадськості і особово-
го складу Українського 
Реєстрового Козацтва через 
загальнонаціональну газету 
«Україна козацька».

3.Контроль за виконанням 
наказу залишаю за собою.

ГЕТЬМАН УРК  
 А.І.ШЕВЧЕНКО

Офіційно

      
Н А К А З

№ 373/56 
К е р у ю ч и с ь  С т ат у т о м 

Всеукраїнської громадської 
організації  «Українське 
Реєстрове Козацтво» на 
підставі особистої заяви голо-
ви Адміністрації Гетьмана УРК 
в країнах Євросоюзу генерал-
лейтенанта УРК Грицькова 
Андрія Ігоровича та рішення Ге-
нерального штабу Українського 
Реєстрового Козацтва,

НАКАЗУЮ:
1.Вивести генерал-лейте-

нанта УРК Грицькова Андрія 
Ігоровича зі складу групи 
щодо створення, розвитку та 
координації дій закордонних 
представництв і осередків УРК. 
Вважати наказ Гетьмана УРК 
№ 373/6  таким, що втратив 
чинність у пунктах 3,4,5.

2.Звільнити генерал-лей-
тенанта УРК Грицькова 
Андрія Ігоровича з посади 
Голови Адміністрації Гетьма-
на УРК в країнах Євросоюзу.

3. Враховуючи попередню 
успішну діяльність Гриць-
кова Андрія Ігоровича щодо 
організації реєстрового ко-
зацтва на території Естонської 
республіки, присвоїти йому 
чергове козацьке звання «ге-
нерал-полковник УРК».

4.У зв’язку зі звільненням з 
посади Голови Адміністрації 
Гетьмана УРК в країнах 
Євросоюзу перевести Гриць-
кова Андрія Ігоровича до 
діючого резерву УРК.

5.Контроль за виконан-
ням наказу покласти на 
заступника Гетьмана УРК 
з особового складу, пи-
тань релігії та міжнародних 
зв’язків генерал-полковни-
ка УРК Козловського Ігоря 
Анатолійовича.

ГЕТЬМАН УРК  
 А.І.ШЕВЧЕНКО

Таку назву має інформаційний 
лист Українського Реєстрового 
Козацтва в Естонії, перше число 
якого побачило світ минулого 
місяця у прибалтійській країні й 
«інтернетівським шляхом» опе-
ративно потрапило в Україну.

Дебютний випуск  цього ви-
дання присвячений ювілейній 
даті – 440-річчю створен-
ня реєстрового козацтва. 
Тож більша частина номера 
розповідає про історію ство-
рення цієї військової козацької 
організації на теренах України, 
його подальший розвиток 
й участь в  національно-

визвольній боротьбі свого 
народу.

Належне місце на чотирьох 
сторінках листка відведено 
відродженню козацького 
руху, юридичному оформ-
ленню його у Всеукраїнську 
г р о м а д с ь к у  о р г а н і з а ц і ю 
«Українське Реєстрове Ко-
зацтво», що сьогодні має свої 
філії і за кордоном, зокрема 
у країнах Балтії. В Естонії ця 
патріотична організація не-
щодавно увійшла до складу 
Некомерційного об’єднання 
«Українське Реєстрове Ко-
зацтво в Естонії». Про його 

завдання,  перші резуль-
тати діяльності йдеться в 
інформаційному листі.

Ц е н т р а л ь н и й  м а т е р і а л 
козацького видання - про 
в і д з н а ч е н н я  в  Е с т о н і ї 
національного свята Дня 
перемоги. Цікава рубрика -  
«Українські новини з Естонії».

Цього місяця має вийти 
черговий номер «Українського 
часопису». Чекатимемо з 
нетерпінням.

Прес-служба УРК,
Україна-Естонія

Незважаючи на дощову погоду, на центральній площі естон-
ського міста Йихве під акомпанемент міського оркестру Кохт-
ла-Ярве відбувся парад, присвячений Дню перемоги Естонії. У 
ньому взяли участь військовослужбовці Віруського піхотного 
батальйону, місцеві дружини Кайтселійта, члени загонів «Най-
скодукайте», «Нооркоткад», «Кодутютред», парадні підрозділи 
поліції і прикордонної охорони Східно-Естонського центру 
Рятувального департаменту, фінські резервісти. 

За традицією участь у цьому яскравому патріотичному заході 
взяли представники Українського Реєстрового Козацтва в 
Естонській республіці, зокрема підрозділ УРК Іда-Вірумаа. На 
привітання повітового старійшини зі святом естонською мовою  
реєстровці бадьоро відповідали українською.

Прес-служба УРК,
Естонія

У відповідь – українською
Фотофакт

Козацький часопис
Анонс

Нещодавно в Таллінні пройшло чергове засідання Ради 
Українського Реєстрового Козацтва в Естонії, приурочене до 
440-річчя створення реєстрового козацтва коронним гетьманом 
Юрієм Язловецьким згідно указу короля Сигізмунда II Августа.

Шеврон Українського Реєстрового 
Козацтва в Естонії
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від серця слід козакувати
           Козацьке прислів’я 

У кінці травня в селі Шандра 
Миронівського району, що на 
Київщині, зібралося багато 
людей, аби увіковічити пам’ять 
першого директора сільського 
музею, підполковника УРК 
Івана Федоровича Редька.

С е р е д  н и х  –  г о л о в а 
Миронівської райради Ми-
хайло Бондаренко, один із 
засновників музею, державний 
інспектор із контролю за вико-
ристанням та охорони земель 
у Київській області Дмитро 
Коваленко, заступник отамана 
Київського обласного козаць-
кого товариства УРК, очільник 
миронівських реєстровців, 
генерал-лейтенант УРК Яків 
Коваль, козаки і берегині, 
рідні та близькі незабутнього 
земляка. Меморіальну до-
шку І.Ф.Редьку відкрили 
сільський голова Шандрівської 
територіальної  громади, 
капітан УРК Сергій Шев-
ченко та отаман сільського 

козацького осередку, майор 
УРК Олександр Гонтар. У 
своїх промовах вони з шаною 
і вдячністю згадали життєвий 
шлях справжнього патріота, 
який зробив вагомий внесок 
у збереженні історичної ми-
нувшини рідного села, району.

П о с т а т ь  І в а н а  Р е д ь -
к а  з а с л у г о в у є  н а  п о в а -
г у  і  п а м ’ я т ь  н а щ а д к і в . 
Корінний шандрівчанин, 
колишній військовий, пи-
сар Шандрівського козаць-
кого осередку УРК, він завж-
ди був у вирі життя козаків,  
своїх земляків. Жодна подія 
не проходила без нього. Він 
був учасником фольклорно-
етнографічного колективу і 
талановитим наставником 

гуртка лозоплетіння. Як пер-
ший директор сільського му-
зею, Іван Федорович по крихті 
відшуковував історичні дані про 
село, його жителів. Зібрав вели-
ку кількість давніх фотографій, 
документів, реманенту різних 
періодів розвитку Шандри. 
І донині майже у кожній 
сільській родині зберігаються 
зроблені ним вироби з лози. 
За свою багаторічну плідну 
працю І.Ф.Редько відзначений 
численними нагородами.

Від імені усіх присутніх на 
мітингу на могилу земляка-
патріота було покладено квіти. 
У честь пам’яті шанованої 
людини, справжнього коза-
ка відбулася посвята юних 
шандрівчан у джури, лелі та 

козачата. Потім учас-
ники зібрання посма-
кували кулешем, який 
приготували  місцеві 
кашовари.

В и г о т о в л е н н я 
меморіальної дош-
к и  т а  о р г а н і з а ц і я 
дійства відбулися за 
фінансової підтримки 
г о л о в и  ф е р м е р с ь -
кого господарства 
«Гоншан», отамана 
Шандрівського осе-
редку Миронівського 
районного товариства 
УРК  Олександра Гон-
тара.

Світлана МАНЗИК, 
секретар Шандрівської 

сільської ради,
берегиня УРК,

Київщина

Свято на Вірменській
В осередках УРК

У  к ул ьт у р н о м у  ц е н т р і 
вірменської громади «Еребуні», 
що в  приазовському селі 
Македонівка на Донеччині, 
відбулася посвята новобранців 
у реєстрові козаки. 

На святковому заході пред-
ставники вірменської гро-
мади  «Південно-Азов’я», 
яке очолює Генрик Айлоян, 
зустрічали генеральну стар-
шину УРК: Гетьмана УРК 
Анатолія Шевченка, його 
заступника Володимира Му-
равйова, голову адміністрації 
Гетьмана УРК у Донбаському 
регіоні Віктора Столяра, голо-
ву адміністрації Гетьмана УРК 
у Приазовському регіоні Олек-
сандра Нефьодкіна, отамана 

Маріупольського міського 
товариства УРК Володимира 
Книшенка, козаків і берегинь 
УРК регіону.

У каплиці культурного центру 
молебень відправив настоятель 
Вірменської церкви в Донбасі 
отець Юсик і настоятель храму 
села Талаківки отець Олександр. 
Після цього відбулася урочиста 
церемонія прийняття присяги  
на вірність Україні та козацтву і 
прийом козаків до лав УРК.

Голову вірменської громади  
«Південно-Азов’я» Генрика Ай-
лояна наказом Гетьмана УРК 
призначено отаманом полку імені 
національного героя Вірменії 
Спарапета Вазгена Саргсяна із 
присвоєнням козацького звання 

генерал-майор 
УРК. На вірність 
народові України 
п р и с я г н у в 
колишній голова 
селища Сарта-
на  Володимир 
Кирьяков, якого 
було призначено 
отаманом Сар-
танського полку 
УРК. До речі, бе-
регинями УРК 
у той день стали 
учасниці ансам-
блю «Первоцвіт»  
К а т е р и н а 
Гр е щ е н і н а  і 
Марія Чернухіна. 

З г і д н о  н а к а з у  Ге т ь м а -
н а  У Р К  А н а т о л і я  Ш е в -
ченка та з благословення 
архієпископа Донецького і 
Маріупольського УПЦ МП 
Іларіона полковим свяще-
ником було призначено отця 
Олександра. 

Після урочистостей усім 
присутнім в культурному 
центрі вірменської громади 
свою майстерність дарував 
ансамбль народного тан-
цю «Первоцвіт» (керівник 
- полковник УРК Олександр 
Білоконь).

Ірина КУДІНОВА, 
власний кореспондент «УК»Гетьман УРК і козацька старшина Приазов’я з представниками вірменської громади

Увічнений у пам’яті
Слава Ісусу Христу!
В е л ь м и ш а н о в н і ,  щ и р о 

поважні творці по-справжньому 
У к р а ї н с ь к о ї  г а з е т и ! 
Звертається до вас Стефанія 
Данилець, мешканка містечка 
Отинії, що на Прикарпатті. То є 
велика радість – жити у столиці 
незабутнього Семена Височа-
на, ім’я якого, до речі, носять 
реєстровці Івано-Франківська.

« У к р а ї н у 
к о з а ц ь к у » 
перечитую від 
лінієчки до 
лінієчки, даю 
читати дорос-
лим і моло-
дим (звичай-
но, лише тим, 
хто цікавиться 
П р а в д о ю , 
адже всюди є 
скептики. Та 
я чомусь вірю 
в Українську 
Україну. Ще 
раз прийміть 
д о з е м н и й 
уклін за свою працю!

А ще я маю прохання (думаю, 
воно здійсненне): дайте адресу 
Союзу Українок із Австралії, 
бо ніяк не можу дістати, навіть 
Марійка Чигирин не допомог-
ла. А там же є рідня покійного 
Нитченка, то, може, вони б 
вислали нам його книжку «Від 
Зінькова до Мельбурну», бо 
книжку «Живий Шевченко» 
вже маємо, а пенсії  900 гривень, 
на жаль, не вистачає на все, але 
ж, коли мене не буде, Слово 

Правди залишиться для людей.
 Ніяк не можу допроситися, 

щоб допомогли дістати книж-
ку про голод і терор у Донбасі, 
здається, японського автора.

Го с п о д и !  Я к е  щ а с т я 
довідуватися про те, чого 
раніше не знав. Я ж сама ко-
лись   писала доповідь, що 
Тарас Шевченко не вірив у 
Бога, а в його «Кобзарі» слово 

Бог вжито 1281 раз! А наш 
поет Степан Пушик ось що 
написав: «Минає все, і наше 
покоління відійде, ніби кадри, 
у кіно. А що історія? Історія 
– коріння: чим глибше, тим 
міцніше стоїмо».

Правда, як мудро? Отож 
стіймо! Не падаймо на коліна!

З правдивою повагою остаюся – 
Стефанія ДАНИЛЕЦЬ, 

смт Отинія,
Івано-Франківщина

Редько Іван Федорович

Пам’ять

Меморіальну дошку освячує насто-
ятель Свято-Михайлівського храму 
протоієрей, отець Віталій

Нам пишуть

Не падаймо
на коліна!

Гетьман УРК Анатолій Шевченко посвячує у реєстрові  
козаки Генрика Айлояна

Серед читачів «УК»  і  праправнук класика української 
літератури  Володимира Сосюри - Олекса (ліворуч)

      
Н А К А З

№ 373/41
К е р у ю ч и с ь  С т ат у т о м 

Всеукраїнської громадської 
організації  «Українське 
Р е є с т р о в е  К о з а ц т в о , 
рішенням Генерального шта-
бу Українського Реєстрового 
Козацтва та на підставі по-
дання Голови Адміністрації 
Гетьмана УРК у Приазов-
ському регіоні генерал-ма-
йора УРК Нефьодкіна Олек-
сандра Олексійовича,

НАКАЗУЮ:
1.Призначити Айлояна 

Генрика Арутюновича на 
посаду отамана полку імені 
Спарапета Вазгена Саргся-
на Маріупольського МКТ 
ВГО «Українське Реєстрове 
Козацтво» в Приазовському 
регіоні Донецької області.

2. Присвоїти отаману пол-
ку імені Спарапета Вазгена 
Саргсяна Маріупольського 
МКТ ВГО «Українське 
Реєстрове Козацтво» Айло-
яну Генрику Арутюновичу 
козацьке звання «генерал-
майор УРК».

3. Контроль за виконан-
ням наказу покласти на Го-
ловного отамана ВГО УРК, 
генерала армії УРК Вуйка 
Богдана Івановича.

ГЕТЬМАН УРК  
 А.І.ШЕВЧЕНКО

Офіційно
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У селі Забір’я, що на славній 
Жовківській землі у Львівській 
області, пройшов «Фестиваль 
козацької слави».    

Під звуки фанфар виходять 
ініціатори,  організатори і  ме-
ценати свята Маркіян та Сергій 
Савуляки, заступник отамана 
Львівського обласного козаць-
кого товариства Українського 
Реєстрового Козацтва Степан 
Гаранджа, голова Центральної 
виборчої комісії України в 
2004 - 2007 роках Ярослав 
Давидович, сільський голова 
Забір’я Зеновій Сенько,  ге-
нерал - майор УРК Олег По-
пруженко, голова Жовківської 
районної ради Тадей Швай, 
директор Забірської ЗОШ, ма-
йор УРК Степан Баковський. 
Серед численних гостей  - ко-
зацька старшина Львівського 
обласного товариства УРК, 
Жовківського та Сокальського 
районних і Червоноградського 
міського осередків УРК.

Відкриваючи захід, сільський 
голова Зеновій Сенько наголо-
сив на необхідності пам’ятати 
свої витоки, рідне село, роди-
ну, домівку.

Звертаючись до земляків, 
Сергій Маркіянович сказав, 
що йому вкрай приємно, що 
його родинні корені – із землі, 
по якій ходив колись Богдан 
Хмельницький. 

У своєму виступі заступник 
отамана Львівського облас-
ного товариства УРК Сте-
пан Гаранджа наголосив на 
важливій ролі сучасного ко-
зацтва у вихованні молоді, 
збереженні та примноженні 
традицій українського на-
роду. Реезультатом діяльності 
реєстрових козаків Львівщини 
є бажання патріотичної молоді 
вступати до лав УРК.  

Добре починання  благосло-
вив настоятель храму Святої 
Параскеви отець Михайло. У 
свою чергу Сергій Савуляк по-
дарував храму ікону Покрова 
Пресвятої Богородиці, яка є 
покровителькою українського 
козацтва.

 За активний внесок у розви-
ток козацького руху в регіоні та 
розбудову незалежної України 
берегиню УРК Надію Шумило 
із села Кам’яна Гора було наго-
роджено орденом «Бронзовий 
козацький хрест» III cтупеня, 
а директора Забірської ЗОШ, 
майора УРК Степана Баковсько-
го – грамотою Українського 
Реєстрового Козацтва. 

Галицька земля, яка сла-
виться своїми культурними 
традиціями і визначними 
місцями зібрала цього святко-
вого дня яскравих та таланови-
тих прихильників благородної 
справи – відродження, збе-
реження та популяризації 
національної культури.

 Р о з п о ч а л и  п і с е н н о -
конкурсне дійство  вихованці 
Забірського дитячого садка. 
А капела «Січ» зі славетно-
го Львова заворожила своїм 
співом усіх небайдужих до 
патріотичної козацької пісні. 
Перед глядачами яскраво 
виступили і юні таланти із 
сусіднього Сокальського ра- 
йону.  

Яскравим видовищем стали 
показові виступи козаків-

реєстровців  Крех івської 
школи рукопашу «Гопак» під 
керівництвом Володимира 
Роханського та Жовківської 
школи Бойового Гопака під 
орудою Андрія Звіра.

Далеко не всі, спостерігаючи 
запальний гопак, здогадують-
ся, що в ньому гармонійно 
закодована система древнього 
військового мистецтва наших 
пращурів. Адже гопак містить 
багато бойових елементів: тут 
тобі і «повзунці», і «присяд-
ки», і «тинки», і «копняки» 
як на місці, так і в стриб-
ку, наприклад, «голубець», 
«пістоль», «розніжка», «щу-
пак», «будуїнський», «яструб», 
«чорт», «коза», «блоха» та інші. 
Багато в чому гопак перевершує 
славнозвісну бойову техніку 
Сходу. Давні історики, навіть 
чужинські, відзначали, що 
козаки-запорожці були не-
перевершеними воїнами - 
кожен з них міг подолати у 
бою до десятка польських чи 
московських вояків, трьох-
чотирьох яничар. За часів Бог-
дана Хмельницького, практич-
но в кожному українському 
селі був майстер, який навчав 
дітей боротьбі, розвивати силу, 
захищати себе, свою родину та 
рідне село від нападників.

Видовищну програму по-
казали кіннотники із клубу 
«Сармат». Їх  виступи мовби 
перенесли глядачів у ті далекі 
козацькі часи, на поле бою, де 
козаки вправно долали ворогів 
– піших і вершників. 

Сюрпризом «Фестивалю 
козацької слави» став виступ 
справжнього патріота, спадко-
вого козака, Народного артиста 
України Анатолія Матвійчука. 
З великим піднесенням й опле-
сками присутні зустрічали 
кожну пісню в його виконанні.

Цього ж дня під керівництвом 
з а с т у п н и к а  о т а м а н а 
Жовківського  районного то-
вариства УРК, підполковника 
УРК Андрія Умрихіна демон-
струвалися польоти кордових 
авіамоделей та були проведені 
спортивні змагання між ко-
мандами шкільних козацьких 
республік із сіл Забір’я, Гійче, 
Кам’яна Гора, Нова Кам’янка.

Під час заходу проводилися 
конкурси на кращі виши-
ванку, жіноче національне 
та козацьке  вбрання, при-
готування кулешу. Переможці 
були відзначені спеціальними 
призами від меценатів свята.

Завершальним акордом 
свята став феєрверк,  що 
різнобарвними вогнями спала-
хував у вечірньому небі Забір’я.

Плекаємо надію, що подібні 
заходи у нашому краї на-
буватимуть дедалі більшої 
популярності. Адже атмосфера 
любові через коріння, пам’ять, 
пісню, взаєморозуміння, 
зачаровує і приваблює людей. 
Бо козак завжди був уособлен-
ням українства, що базується 
н а  в і д в а з і ,  п а т р і о т и з м і , 
жертовності. Тож слава ко-
зацька не вмре, не загине.   

Прес-служба 
Жовківського районного       

товариства УРК,
Львівська область  

СВЯТКОВЕ СУЗІР’Я 
У НЕБІ ЗАБІР’ЯДопомагаючи іншим, ми роби-

мо милосердну справу. Саме цим 
принципом керуються козаки і 
берегині Лисянського районого 
товариства УРК, які взяли шеф-
ство над школою-інтернатом 
для дітей-сиріт у селищі Воло-
дарка на Київщині, 
д е  в и х о в у є т ь с я 
більше 120 дітей. За 
час своєї діяльності 
Лисянським район-
ним осередком УРК 
проведено велику 
кількість акцій, на-
правлених на допо-
могу сиротам. 

Діти та педколек-
тив школи-інтернату, 
я к и й  о ч о л ю є 
А.І.Косовський, 
н е  з а б у л и  п р о 
благочинні справи 
козаків і запросили 
їх на випускний бал, 
влаштований для 
учнів 11-х класів. 
Серед гостей були 
представники італійського 
фонду підтримки молоді, азер-
байджанського молодіжного 
фонду, ЗМІ. Окреме запрошен-
ня отримали козаки Лисянсь-
кого районного товариства 
УРК капітани УРК Андрій і 
Валентина Вознюки. 

Силами ціє ї  козацької 

родини та їхніх друзів були 
придбані та зібрані подарунки 
на загальну суму 10000 грн. Зо-
крема випускникам реєстровці 
подарували іменні ручки та 
годинники, для школи – спор-
тивний інвентар (набори для 

гри в бадмінтон, теніс, шахи, 
шашки), а також привезли ва-
гоме поповнення до шкільної 
бібліотеки: примірники «Коб-
заря» Т.Г.Шевченка, «Кобза-
рика-школярика» для молод-
ших класів, дитячу історичну 
енциклопедію. Крім того 
учням середніх та старших 

класів подарували дев’ять 
електронних книг, у яких від 8 
до 16 Гб текстів та малюнків, 
необхідних для навчання. 

Своїм благодійникам діти 
віддячили чудовим концер-
том, після якого був святко-

вий обід, танці та 
феєрверк. 

Під час заходу 
козаки домовили-
ся з педагогічним 
колективом закла-
ду про подальшу 
співпрацю: більш 
активне залучен-
ня їх вихованців 
до вивчення історії 
України та рідного 
к р а ю ,  с п і л ь н е 
в і д в і д у в а н н я 
музеїв, історичних 
місць та козацьких 
заходів, що прово-
дяться під егідою 
У к р а ї н с ь к о г о 
Реєстрового Ко-
зацтва. 

С е р е д  п е р ш о ч е р г о в и х 
спільних заходів – заклад-
ка бузкової алеї на території 
Володарської школи-інтернату, 
інші добрі справи у рідному селищі.

Олександр ГАВРИЛЮК, 
полковник УРК,

Київська область 

ЧУТТЯ ЄДИНОЇ РОДИНИ

Благодійник Андрій Вознюк (ліворуч) та директор 
школи-інтернату  Анатолій  Косовський (праворуч)

Нас всіх єднає Україна - 
Твоя й моя 
   С.Барабаш

Наприкінці навчального року гро-
мадська організація «Безпека родини» 
разом з представниками Київського 
міського осередку Українського 
Реєстрового Козацтва   провела 
спортивне свято у школі №252. 

Мета заходу - одержання 
дітьми досвіду командної роботи 
та можливості перевірити свої 

здібності у військово-прикладних 
видах спорту, подоланні смуги 
перешкод, розбиванні намету, 
приготуванні куліша на відкритому 
вогні. Також школярі змагалися у 
силових вправах – перетягуванні 
канату та «двобоях», коли треба 
було якомога довше простояти у 
складних статичних позах, на одній 
нозі, кулаках тощо. Приємно зди-
вувало неабияке прагнення до 
перемоги саме під час «двобоїв» 
- вважається, що у стійці «кіба-
дачі» непідготована людина 
може простояти максимум 3 
хвилини, хлопці витримали 
до десяти. Перемагаючи біль 
у м’язах, вони стояли, здобу-
ваючи вкрай необхідні бали 

для загальної перемоги своєї 
команди. Отже наші  підлітки 
сьогодні не стали слабкішими,  
всі переконалися - волі до 
перемоги їм не позичати. А 
вміння, як кажуть, приходить із 
досвідом.  А організація просто-
ру для здобуття такого, то вже 
завдання для нас - дорослих. 

Саме з метою праці з молод-
дю та їх батьками була створена 
громадська організація «Без-
пека родини», куди у якості 
очільників увійшли  курінний 
отаман із питань роботи з молод-
дю, майор УРК Віталій Левченко, 
підполковник УРК Олександр 
Подстєвой,  лейтенант УРК 
Віктор Задоянний. 

Серед пріоритетів - захист 
молоді від фізичних загроз, 
алкогольно-наркотичної от-
рути, економічна освіта,  
культурологічна робота як 
спосіб збереження традицій, що 
притаманні українському наро-
ду та слов’янам, вивчення ми-
нувшини – нашого коріння. Та 

найголовнішим  є формування 
у молоді світосприйняття  «Всі 
разом до загального добробуту». 

Цілі стоять амбітні та не 
прості, але хто виховає наших 
дітей, якщо не ми? Дорога 
в тисячу миль починається 
з першого кроку, і ми його 
зробили, провівши змагання 

в Гідропарку столиці України!
Щира подяка  отаману 

Обухівського районного осе-
редку УРК, підполковнику УРК 
Олександру Потеряєву, який 
допоміг із місцем проведення 
свята, представникам Київського 
міського осередку, генерал-лей-
тенанту УРК  Анатолію Дже-
мелю, генерал-лейтенанту УРК 
В’ячеславу Тарасову та полков-
нику УРК Олександру Кровкіну 
за спонсорську допомогу . Також 
дякуємо дітям та їх батькам, які 
знайшли час відвідати свято і 
взяти участь у змаганнях. 

Прес-служба УРК
м. Київ

РОДИННЕ СВЯТО В ГІДРОПАРКУ

Козаки-реєстровці міста Києва разом із переможцями і призерами спортивного свята 

В осередках УРК

Благодійність В осередках УРК
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з англофонією, за якою британська, 
американська, південноафриканська, 
австралійська, новозеландська не є 
окремими мовами, а тільки варіантами 
англійської), за якими українська 
національна (подібно і білоруська) 
лише варіант російської (а в Росії 
наявний інваріант російської) (Олек-
сандр Рудяков). Слов’янія-Славія має 
берегти власне мовне розмаїття, а не 
через різні законотворчі ініціативи 
посилювати мовне протистояння і 
маргіналізацію одних мов за рахунок 
інших. У справі мовного будівництва 
не буває переможених, тому що втра-
та однієї мови – це втрата цілісного 
суцвіття, у якому кожна пелюстка є 
значущою і цивілізаційно наванта-
женою.  

Законопроект № 9073 ґрунтується на 
запровадженні умов, коли російську 
мову як регіональну де-факто буде 
піднесено до статусу офіційної мови 
на більшості території України (ст. 
7, п. 3, ст. 15, ст. 18 та ін.). У силу 
цього законопроект не сприятиме 
мовно-територіальній консолідації, а 
посилить тенденції мовної сегрегації 
(певної мовної зверхності, що і сьогодні 
можна зустріти в репліках на зразок «Я 
украинским владею, но разговаривать 
не буду»), що принципово суперечить 
меті і принципам Європейської хартії 
регіональних і міноритарних мов, на 
яку постійно покликаються автори 
законопроекту та його прибічники. 
Важко уявити, як будуть захищені 
українськомовні права громадян з 
домінуванням регіональних мов, 
тому що жодним словом про це ніяк у 
законопроекті не заявлено.  

 Слово-логос / слово-знак /↔слово-
образ / слово-міф.  Шкода, але цей 
законопроект відкидає Україну на 
узбіччя людської історії та людської 
цивілізації. Річ у тім, що останнім 
часом все більшою мірою слово-знак 
(слово-логос) починає заступатися 
словом-образом (словом-міфом). 
Усе це засвідчує активізацію на-

МОДЕЛЬ МОВНОГО БУДІВНИЦТВА 
ЧИ МОВНОГО ПОДІЛУ ДЕРЖАВИ?

Нації вмирають не від інфаркту.
Спочатку їм відбирає мову
     Л.Костенко

У своїй основі він не пропонує 
дієвих заходів подолання асиметрич-
ного вияву сучасної двомовності: її 
основною особливістю є те, що рівень 
знання української мови з-поміж 
росіян (ширше російськомовних) 
суттєво нижчий, ніж рівень знання та 
вільного володіння російською мовою 
серед українськомовних громадян. Це 
легко простежити навіть на численних 
шоу-програмах, дискусіях депутатів 
тощо. Що вже говорити про текстову 
частину ст. 4 законопроекту № 9073, 
де наголошено, що порядок застосу-
вання мов в Україні встановлюється 
«виключно цим Законом», – це по 
суті протиставляє аналізований за-
конопроект Конституції України. Ав-
тори законопроекту (народні депутати 
Сергій Ківалов і Вадим Колісніченко) 
переконані, що Конституція Держави 
не повинна визначати порядок і рівні 
застосування мов в Україні, а тільки 
заявляти основи державної мовної 
політики. Тим самим конституційні 
п о л о ж е н н я  п р о  д е р ж а в н і с т ь 
української мови відтісняються на 
другий план, здійснюється реальна 
ревізія Конституції України.  

Сюди ж можна віднести і  те, 
що,  власне,  цей законопроект 
і не зорієнтований на захист мов 
національних меншин, якими поста-
ють грецька, кримськотатарська, га-
гаузька, польська та багато інших, він 
спрямований тільки на відродження 
мовної ситуації не такої давньої пори 
– часів Радянського Союзу. Тоді 
українська мова виконувала таку собі 
декоративну функцію, а реально вона 
витіснялася, бо навіть батькам дозво-
лялося звільняти своїх дітей від вив-
чення української мови заради їхнього 
розвантаження в навчальному процесі. 
Очевидно, сьогодні якраз в активному 
наступі на основу-основ української 
нації та Української Держави – її 
МОВУ – саме покоління не таких 
далеких сімдесятих-вісімдесятих років 
минулого століття. Це покоління сфор-
мувалося під прагматичною тезою-
ідеологемою єдності національностей 
і народностей усього територіального 
обширу Радянської імперії, коли в усіх 
сферах адміністративно-командного 
і науково-технічного забезпечення 
функційне навантаження припадало 
тільки на російську мову. Тому при-
йняття законопроекту «Про основи 
мовної політики» представники цього 
покоління сприймають як перемогу… 
Але перемогу над ким? Якщо виз-
начальним постулатом є захист мов 
незалежно від того, скільки громадян 
нею користується, а для надання ста-
тусу регіональної необхідно не менше 
десяти відсотків, то українська мова 
підпадає під цей захист чи все ж таки 
ні? 

Чи реальним був і залишається 
державний статус ДЕРЖАВНОЇ 
МОВИ? Від кінця вісімдесятих років 
минулого століття і до сьогодні на 
терені усіх слов’янських держав – 
Радянський Союз, Чехословаччи-
на, Югославія – утворилася низ-
ка суверенних Республік: Білорусь, 
Україна, Росія, Словаччина, Чехія, 
Чорногорія, Македонія, Словенія, 

Боснія і Герцоговина, Хорватія. У 
кожній зі слов’янських держав влас-
на державноконсолідувальна мова 
є самодостатньою (крім Білорусі), 
забезпечуючи увесь спектр функцій – 
від адміністративно-управлінського 
до науково-технічного.  Навіть 
Чорногорія, основною мовою якої 
є сербська, на сьогодні на держав-
ному рівні опрацьовує концепцію 
«материнської» мови як власної і 
самодостатньої. У державах Прибал-
тики, у Польщі, Словаччині та інших 
статус державної мови передбачає у 
відповідних статтях законів про освіту 
викладання предметів державно-
патріотичного циклу державною 
мовою у школах з будь-якою мо-
вою навчання, зокрема і в школах 

національних меншин. Такі меншини 
можуть бути численними, як, на-
приклад, у Литві польська громада. 
У сучасній Слов’янії з її мовним 
багатством абсолютно слабкими по-
стають вияви двох лужицьких мов 
– нижньолужицької (близько 10 тис. 
розмовляють) і верхньолужицької 
(близько 40 тис. володіють) мов, що 
функціонують на території Німеччини 
і належать до мов національних мен-
шин, потребують державної підтримки 
і захисту. Знає Слов’янія втрати мов-
ного багатства, адже полабська (назва 
походить від слов’янської назви річки 
Лаба (Ельба)), що використовувалася 
до першої половини 18 ст. і вживалася 
на сусідніх із серболужицькими мова-
ми територіях, стала мертвою. Чи став 
багатшим від цього слов’янський світ? 
Аж ніяк ні… У сучасних слов’янських 
державах білоруська мова має досить 
послаблені державнотвірні функції, 
що спричинено статусом двох мов – 
білоруської і російської як державних. 
У силу цього увесь державно-чинов-
ницький апарат швидко відтворив 
модель минулого декоративного вико-
ристання білоруської мови. А можли-
во, комусь аж так кортить зреалізувати 
визначальні принципи русофонії (пор. 

Мова про мову

Законопроект «Про основи державної мовної політики» (№ 9073): поступ у майбуття чи відступ у недавнє минуле? Про «особливості» цього 
законопроекту, який уже пройшов перше читання і «нестримною» більшістю (не плутати з конституційною більшістю) прямує до свого 
«узаконення», аби повною мірою легалізувати виголошуване неодноразово гасло «Ми їх перемогли» («Мы их победили» (Олег Калашников)), 
писали багато. Писав і автор цих рядків у первинній експертизі, наполягаючи у висновковій частині на знятті цього законопроекту із розгляду 
як такого, що суперечить відповідним статтям Конституції України. І в сьогоднішніх відгуках наголошується здебільшого на юридичних колізіях 
у самому законі, на необдуманості багатьох положень законопроекту, на неможливості їхньої реалізації. Чи не найголовніше – законопроект 
не спрямований і не має своїм призначенням консолідацію громадянського суспільства.

вантаження внутрішнього слова. 
Слово-логос і слово-образ наявні 
у греків. Слово-логос спрямоване 
до знака, до комунікації з іншими. 
Звідси так активно упроваджувана в 
минулому столітті, у період панування 
марксистсько-ленінської ідеології, у 
свідомість мас і сповідувана на усіх 
рівнях суспільної свідомості теза про 
визначальний статус комунікативної 
функції мови як основної. Слово-
міф  спрямоване до образу, основу 
якого складає самовплив (Федір Гире-
нок). Як міф слово не обманює, воно 
завжди істинне і приходить до нас, 
наче з потойбіччя, що завжди постає 
правдивішим, ніж сучасне. Слово-об-
раз завжди насичене, уміщує в собі 
багатство минулих епох: І сміються 
люди вже у вічі: / треба ж так от збутися 
ума, / щоб оце в двадцятому сторіччі 
/ та шукати те, чого нема! (Ліна Ко-
стенко). Як логос слово мотивоване 
сучасністю, воно земне, поцейбічне. 
Тому воно може обманювати і вводити 
в оману. Розмежування слова-логоса 
і слова-образа відбивається й у двох 
різновидах слухання. Слухати міфи – 
означає приймати в себе, усім єством 
слухати, входити в його гаму, бо тільки 
та людина чує, яка уміє слухати душею 
і відтворювати в собі усе почуте. Слу-
хати логос – означає  слухати вухом, 
слухати прості людські слова. Логос 
чують, а міф сприймають. Слово-
логос сьогодні вичерпало себе, його 
відтісняє слово-образ / слово-міф. 

Мова – це не тільки і не стільки 
спілкування, це – Галактика пам’яті 
і самобуття народу. У мові кожного 
народу, зокрема в українській мові, 
зібрано різнобічну інформацію, що 
містить у собі код створеної культури. 
Тому суспільство має усвідомити, що 
зникнення мовної сутності потягне 
за собою і деградацію свідомості – і 
відносну, і повну. Така деградація по-
стане помстою мови усім тим, хто не 
цінує, а отже, і не заслуговує ніякою 
мірою знання художніх образів і 
смислових багатств мови, її поетичної 
наснаги. 

Не так давно (24 квітня 2012 року) 
в Донецькому будинку працівників 
культури відбулася презентація 
роману-хроніки, документально-
історичної розповіді «Хронотоп» 
(книга перша «Гетьманщина»), який 
створив доцент Донецького юридич-
ного інституту Олександр Рогожкін 
– автор цікавий і самобутній. Та й сам 
твір цікавий не тільки масштабністю 
зображеного, але й тим, що Олександр 
Рогожкін показав тяглість мовного 
багатства і розмаїття Донеччини. Через 
призму оповідача (а головний герой 
книги – історія України) показано, що 
сам автор, який тепер самоідентифікує 
себе як російськомовного, форму-
вався в потужній українськомовній 
стихії. Стилістика розповіді побудо-
вана зі збереженням мовного тла всіх 
учасників динаміки історичних змін. 
Презентація була й справді цікавою і 
складом учасників, які брали активну 
участь в обговоренні усього спектра 
зображеного, і постаттю самого ав-
тора, який щиро і відкрито ділився 
міркуваннями. 

Ми хочемо думати і розмовляти українською!
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в мові - наша культура, сутність нашої свідомості
      І. Огієнко

Десь наприкінці самого заходу 
виступив Микита Мірошниченко 
(учитель історії в минулому, як він 
сам себе охарактеризував) і, коротко 
торкнувшись аналізованого змісту, 
раптом почав коментувати перспек-
тиви розвитку і навантаження мов. За 
його словами, українською аж ніяк не 
можна написати фундаментальну пра-
цю з психології (щоправда, чому – так 
і не стало зрозуміло), а технічний текст 
найкраще і найдоцільніше викладати 
англійською. На цьому якось раптово 
думки обірвалися, тому не вдалося 
почути в цьому виступі про місце 
російської мови, хоча сам доповідач 
виголошував своє слово саме в її мов-
ному полі. Не торкатимусь ані постаті 
Микити Мірошниченка, ані характе-
ризуватиму безаргументність почутого, 
тому що в стилі сучасного дня можна 
почути безапеляційного багато. Адже 
один з дослідників російської мови 
Михайло Епштейн резюмує: очевидно, 
російський мат є «основним джере-
лом новітнього словотвору» (за М. 
Сиротіним). Опертям цієї тези в нього 
виступає кількість («нарощення») но-
вих слів, що найактивніше творяться в 
англійській мові. Подібні твердження 
є малопереконливими і не відбивають 
найголовнішого у мові – її образної і 
поетичної величі, її інформативного 
багатства і цивілізованого насичен-
ня. Скажу тільки, що свого часу 
один з творців та основоположників 
теорії «лінгвістичної безвідносності» 
етнолінгвіст Бенджамін Уорф кон-
статував: «Мови відрізняються не 
тільки тим, як вони будують речен-
ня, але й тим, як вони поділяють 
навколишній світ на елементи, що 
постають матеріалом для побудови ре-
чення. Граматика сама формує думку, 
виступає програмою і керівництвом 
мисленнєвої діяльності індивідуума, 
засобом аналізу його вражень та 
їхнього синтезу». 

М о в а  з а в ж д и  б у л а ,  є  і  б у д е 
найважливішою частиною духовно-
го і культурного життя народу, вона 
визначає теперішнє і майбутнє усієї 
країни, тому що мовні параметри (і 
тільки!) постають самостійним на-
чалом цивілізаційної ідентифікації та 
самоідентифікації усього народу як 
цілісності. Тільки мова спроможна 
забезпечити тотожне бачення ідеалів 
і цінностей поступу Держави. Мова 
– найважливіша співтворча іпостась 
людської душі і людського духу, без 
яких людина як homo sapiens, людина 
як сутність не існує. Звичайно, комусь 
надто хочеться сказати, що в період 
абсолютної глобалізаційної «куль-
тури» людина як індивідуум просто 
непотрібна. Очевидним є формування 
багатомільйонного споживача, який 
існує поза будь-якою культурою, 
будь-якою цивілізацією. Чи не тому 
так інтенсивно і нав’язливо упровад-
жують «шансонізацію» та «шоузацію» 
усього громадянського суспільства, 
де усталеним звичаям і цінностям 
відведено суто маргінальну роль. Та-
ким аж надто реальним є бажання ви-
кривити, окарикатурити, сфальшувати 
людину, систему її цінностей, підняти 
на поверхню її глибинні інстинкти за 
принципом – А мені так зручно…  Цим 
самим нівелюється богоподібність лю-
дини. Тому слухаючи законотворців, 
«ревізорів» Конституції України, бажа-
но було б завжди поміркувати про мету, 
яку вони ставлять перед собою, мету 
близьку і мету віддалену, розраховану 
на перспективу. 

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ 
І ще раз про законопроект (немає 

бажання писати такий законопроект 
з великої літери) за номером 9073. 
У ньому закладена теза «жодне з 
положень цього Закону та заходи 
щодо розвитку, використання і за-
хисту регіональних мов або мов 
меншин не повинне тлумачитися 

як таке, що створює перешкоди для 
використання державної мови» (ст. 
7, п. 9), але уся текстова частина та 
його преамбула ніяких заходів задля 
цього не передбачають. Можна з 
упевненістю сказати, перефразову-
ючи відомий вислів «Народ, який не 
знає своєї історії, вивчатиме історію 
чужу» (Петро Александров-Дерка-
ченко): народ, який не знає своєї 
мови, вивчатиме чужу мову, прагну-
чи її зробити своєю. Але для чого це 
робити в країні, де усталені традиції 
державності української мови, де 
поступово, з різними відхиленнями, 
триває процес витворення єдиного 
мовно-цивілізаційного просто-
ру, де молоде покоління вільно 
володіє державною мовою? На-
певне, для того, щоб розхитувати 
непрості основи Державності… Будь-
який російськомовний громадянин 
Української Держави аж ніяк не 
відчуває себе дискомфортно в ній, 
а українськомовний?.. Спробуйте 
перевірити – жодного звукового ого-
лошення в громадському транспорті 
Донецька та інших міст області ви 
не почуєте українською. Їх для по-
треб Євро-2012 зробили двомовні 
– російськомовні й англомовні, 
але аж ніяк не україномовні. Але ж 
україномовні громадяни в Донець-
ку є… І це за державного статусу 
української… То це вже законо-
проект № 9073 на марші чи як?... 
Адже сьогодні українці в Донецькій 
області складають 56,9 відсотків (за 
даними перепису населення 2001 
року), усі інші етнічні групи (греки, 
білоруси, татари, вірмени, євреї, 
азербайджанці та інші) нарахову-
ють від 1,6 відсотка (греки) до 0,01 
відсотка (араби) і менше, крім росіян. 
Їх нараховується 38,2 відсотка. За 
цими даними легко виявити напрями 
впровадження статей законопроек-
ту № 9073 в дію на Донеччині та в 
інших регіонах. Тоді українськомовні 
громадяни, які уже сьогодні ніяк не 
в силі вплинути на чинну владу для 
забезпечення власних національно-
мовних і національно-культурних 
інтересів, після активної дії законо-
проекту опиняються у відповідних 
сегментах-анклавах.  Асиметрію 
двох і більше державних мов легко 
побачити на прикладі Криму. Та й 
російськомовний продукт в Україні 
здебільшого є відбиттям силового 
поля материкової російської мови і 
туди ж він духовно зорієнтований, що 
цілком природно. Російська мова в 
Україні – це тільки первинний знак, 
це слово-логос. Слово-образ, слово-
міф зорієнтовано на центр духовної 
російськості.    

Н а  с ь о г о д н і  д е р ж а в н и й  с т а -
тус української мови відповідає її 
реальній силі і навантаженню на 
всьому просторі України, забезпе-
чуючи активні доцентрові тенденції 
від Сходу до Заходу і від Півночі до 
Півдня. Закони пишуть не тільки 
рукою, на тільки технічно, їх пишуть 
власним духом і серцем, закони 
мають працювати на всю державу, 
на утвердження її потужної пер-
спективи розвитку як цілісності. 
Лише такий закон спроможний бути 
сприйнятим усім народом Держави 
як власний, що відповідає духові і 
серцю і законотворця, і пересічного 
громадянина. Законопроект «Про 
основи державної мовної політики» 
(№ 9073) не відповідає духові сьо-
годення, не сприяє гармонізації 
гуманітарної аури в Україні, не спря-
мований на поліпшення міжетнічних 
і міжнаціональних взаємин в усій 
Українській Державі.  

Анатолій ЗАГНІТКО,
член-кореспондент НАН України,

доктор філологічних наук, професор, 
член Національної 

спілки письменників України 

При організації створено музей 
«Смолоскип», який має власну галерею 
народних виробів, бібліотеку і читаль-
ну залу. Він працює постійно, має до-
бру репутацію, про що свідчить книга 
відгуків. Офіс організації і музей зна-
ходяться практично у центрі  Донецька  
і має у своєму розпорядженні тисячу 
квадратних метрів відремонтованих 
приміщень в окремій будівлі з усіма 
сучасними комунікаціями, в тому 

числі і охоронною системою. 
Як  відомо,  громадський музей Василя 

Стуса, що працював у Горлівці, нещо-
давно перевезено до обласного центру, 
оскільки виникли проблеми з його утри-
манням. Але, як з’ясувалося,  з’явилися 
труднощі з розміщенням експозицій 
горлівського музею і у Донецьку . 

В р а х о в у ю ч и  н е б а й д у ж і с т ь  і 
фаховість  активу, а також те, що в 
організації є можливість утримувати 
експозиції самостійно з дотриманням 
усіх необхідних вимог, «Чорнобиль - 
Допомога» виступила з проханням до 
влади розглянути питання передачі 
матеріалів музею В. Стуса  організації 
для розміщення їх як літературного 
музею у «Смолоскипі». 

Підставою для такого звернення 
стала не тільки наявність відповідної 

матеріальній бази, а й багаторічний 
досвід і авторитет організації  -  члена 
громадської ради Міністерства соціальної 
політики. До речі, сьогодні у фондах 
«Смолоскипу» є рукописи і власні 
речі О.Тихого, А.Горської  і Д.Шумука 
– близьких товаришів  В.Стуса, та-
кож І.Качуровського, Е.Андієвської, 
М.Лавріва, Я. Гомзи…  Так що експозиції, 
про які йде мова, співзвучні  і тісно 
переплітаються.  

Як  відомо, в багатьох країнах світу, зо-
крема США, переважну більшість музеїв 
створює  і утримує саме громадськість, а  не 
держава. Це  є показником  цивілізованості, 
розвитку суспільства,  такі музеї мають ста-
ле позитивне реноме. Згадане звернення до 
місцевої влади -  підтвердження і свідчення 
того, що громадські заклади, якщо вони 
створені не для захисту вузьких власних 
інтересів, а заради служіння суспільству, 
більш мобільні і не обтяжені громіздкими 
обмеженнями, тому мають успіх і добрі 
наміри. 

«Чорнобиль-Допомога» чекає на 
відповідь від можновладців. Плекаємо 
надію, що вона буде позитивною -  в 
ім’я пам’яті, в ім’я України.

Прес-служба УРК
м. Донецьк

ГРОМАДА 
пропонує владі

Нещодавно Всеукраїнська громадська організація  інвалідів «Чорнобиль-Допомога» звер-
нулася до керівництва Державної адміністрації Донецької області з листом, у якому викладена 
пропозиція щодо збереження пам’яті про мужнього сина українського народу Василя Стуса, 
доля якого міцно пов’язана з Донбасом. Вищеназвана організація на чолі з її головою Віктором 
Тупілком діє вже 23 роки, ще з радянських часів, входить до міжнародного руху «Чорнобиль-
Допомога». Вона  існує виключно за власний рахунок без будь-якої допомоги держави чи 
спонсорів. Організація  двічі поспіль перемагала у Національному конкурсі «Благодійник 
2010» і «Благодійник 2011», що свідчить  про стабільність і серйозність  діяльності колективу.

Дуже сумним і трагічним фактом 
є те, що ми забуваємо своє коріння, 
гублячи рідну історію й мову. Хіба ми  
припинили відчувати себе українцями 
у незалежній Україні?..

Про те, чому справжні українці 
намагаються зберегти свою культуру 
й мову від нищівного впливу мови 
російської, говорити можемо й му-
симо. Українці категорично проти 
надання російській мові статусу другої 
державної. Допустити це - означає 
віддати на посміховисько свою рідну.

Якщо брати до уваги історію 
українського народу, то можна стверджу-
вати, що українці завжди вміли захищати 
свої права, а також свої родини навіть 
зі зброєю у руках. Але вже XXI століття 
на дворі - український народ має свою 
державу, за яку треба боротися. Не можна 
допустити, щоб нас оббрехали й обсміяли.

Усі бачили і  знають, що 29 травня 2012 

року регіонали в парламенті підготували 
проект базового закону «Про мови 
України»,  де одним із пунктів висувається 
теза про мову національних меншин і про 
статус російської мови. Цього не можна 
допустити, бо наші діди й прадіди віками 
виборювали статус української мови від 
навали інших держав. А ми, нащадки, з 
такою легкістю, розстаємося з цим. На 
думку не випадково  приходить рядок 
із вірша Ліни Костенко: «...і кості пере-
вернуться в гробницях гордих прадідів 
моїх…»

Українці, схаменіться!!! Я закликаю 
Вас згадати своє коріння  й історію та 
стати на захист своєї мови, бо хто ми 
без мови?.. 

Оксана  НІКОЛАЄВА, 
капітан УРК,  заступник отамана 

полку ім. Д.Вишневецького з духовно-
патріотичного виховання молоді 

Нам пишуть

Схаменіться, українці!

Ініціатива

Колишня експозиція в меморіальному музеї Василя Стуса у Горлівці



C Y K

(Продовження. Початок на стор 1)

          КОЗАЦЬКЕ КОЛО 
 ЗА СЕЛОМ

Н а п е р е д о д н і  с в я т а  д о 
великого козацького табору, 
що розмістився у центрі села 
на майдані, прибули козаки 
із легендарного Холодного 
Я р у,  К і р о в о г р а д щ и н и , 
Черкащини, Львівщини, Івано-
Франківщини, Київщини, 
представники Вінницького 
обласного козацького товариства 
УРК. Щиро, по-братерськи 
зустрічали кожен підрозділ 
господарі – реєстрові козаки 
Вінниччини. У вечірньому 
небі над табором майоріли 
хоругви, козацькі знамена  
нащадків героїв тієї славної 
битви, палахкотіли багаття. У 
дружньому колі спілкувалися 
представники різних козацьких 
формувань, яких об’єднала 
спільна мета – передати своїм 
спадкоємцям правдиві сторінки 
історії рідного краю, України. 

ГЕТЬМАН ВКЛОНИВСЯ 
СЛАВНОМУ ПОЛЮ

В к л о н и т и с я  с л а в н о -
му Батізькому полю при-
був Гетьман Українського 
Р е є с т р о в о г о  К о з а ц -
тва Анатолій Шевченко. 
На кордоні  Черкаської  і 
Вінницької областей його 
зустрічала козацька старши-
на Вінницького обласного 
товариства УРК, керівники 
районних осередків УРК на 
чолі з отаманом Вінницького 
обласного товариства УРК 
Миколою Крижанівським.

Гетьман УРК відвідав літню 
р е з и д е н ц і ю  в і н н и ц ь к и х 
реєстровців, що діє на базі 
дитячого табору «Світанок» 
біля села Поботівка у мальов-
ничому сосновому лісі. Гостей 
тепло приймали начальник 
табору, майор УРК Дмитро 
Кутковець-
кий та ота-
ман Тростя-
н е ц ь к о г о 
р а й о н н о г о 
товариства, 
п о л к о в н и к 
УРК Микола 
Прус. 

Н а с т у п -
н о г о  д н я 
А н а т о л і й 
Ш е в ч е н к о 
у супроводі  
н а ч а л ь н и -
к а  ш т а б у 
Вінницького 
о б л а с н о г о 
т о в а р и с т в а 
У Р К  О л е к-
сандра Гаркалюка, отамана 
Шаргородського районного 
товариства УРК Григорія 
В о л о х а  т а  к о з а к і в  ц и х 
підрозділів, прибув на місце 
розташування  табору, де його 
вигуками «Слава!» вітали ко-
заки всіх присутніх на святі 
товариств. Під звуки козаць-
кого маршу, який виконали 
музики Ямпільського район-
ного осередку УРК, очільник 
українських реєстровців 
привітався із товариством. 
А гармаші зі Львова та Чер-
кащини дали гучну сальву з 
козацьких гармат.

ВІДВЕРТА РОЗМОВА 
Потому відбулася відверта 

розмова про стан козацтва в 
Україні, стосунки між козаць-
кими організаціями. Були 
підняті питання взаємодії та 
співпраці на ниві відродження 
духовності, виховання почуття 
патріотизму у молоді, прове-
дення спільних заходів, котрі 
мають об’єднувати не лише 
козацтво, але і всю Україну. 

«Я твердо переконаний, те, 
що сьогодні відбувається на 
Вінниччині має стати при-
кладом консолідації нашого 
суспільства, всіх патріотичних 
сил, - наголосив у своєму 
виступі Анатолій Шевченко. – 
Знаково, що саме козацтво зна-
ходить у собі сили і розум для 
того, щоб у нашому розбурха-
ному, занадто політизованому 
житті відшукувати точки до-
тику, єднання, сприяє спокою 
і злагоді у суспільстві».

Гетьман УРК нагородив ор-
денами «Бронзовий козацький 

хрест» III ступеня майора УРК 
Дмитра Кутковецького, отама-
на Мурафської сотні Валерія 
Роздобу, отамана Рахнянської 
сотні УРК Анатолія Манзюка, 
отамана Джуринської сотні 
УРК Сергія Устименка, ота-
мана Могилів-Подільського 
полку УРК ім.Остапа Гоголя 
Віталія Пампушка. «Срібним 
козацьким хрестом» II ступе-
ня – отамана Шаргородського 
районного товариства УРК, 
полковника УРК Григорія 
Волоха. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ І КУЛЬМІНАЦІЯ
Знаковою духовною складо-

вою ювілейного заходу стала 
презентація книги легендарно-
го подільського отамана часів 
національно-визвольного руху 
на Україні 19-21 років минулого 
століття Якова (Орла) Гальчев-
ського. Козацькому товариству, 
громадськості її презентували 
видавці а також Заслужений 
артист України Володимир Смо-
тритель та керівник обласного 
осередку «Рунвіри» Анатолій 
Борщенко (Добролюб).

Кульмінацією свята ста-
ло урочисте коло козаків та 
громадськості, котре відбулося  
на місці Батізької битви. 

Біля обеліску, за присутності 
голови Вінницької обласної 

ради, генерал-майора УРК 
Сергія Татусяка відбулося вша-
нування українських козаків, 
які під орудою Тимоша Хмель-
ницького, здобули тут перемогу 
над польським військом. 

КОЛИ ЄДНАЄ СПІЛЬНА МЕТА
За доручен-

н я м  Ге т ь м а -
на УРК перед 
громадою ви-
ступив отаман 
В і н н и ц ь к о г о 
о б л а с н о г о 
т о в а р и с т в а 
У Р К  М и к о л а 
Крижанівський, 
котрий зокрема 
сказав:

«Шановне то-
вариство, побра-
тими! В історії 
України – не 
л и ш е  п л а ч і  і 
жалі, а, перш 
за все, – вагомі 
звитяги, слава 

нашої української, козацької 
зброї. Тому ми сьогодні, поди-
вившись один одному у вічі, 
наберемося гордощів за на-
ших предків, котрі тут, на цій 

землі довели, що українська 
шабля, український дух є не-
вмирущими і непереможни-
ми. Батізька битва – це при-
клад, коли з великої любові 
до Батьківщини і до жінки 
викрешуються перемоги. Нам 
потрібно приходити на це свя-
те місце щоразу, коли западає 
у серце зневіра і слабкодухість, 
н а д и х а т и с я  ц и м  ч и с т и м 
повітрям Батізьких полів та 

набиратися наснаги від пе-
кучого подільського сонця. 
Нині тут стоять різні козацькі 
полки, але їх об’єднує одна 
мета – Україні бути! І на цьому 
маємо стояти!»

 ТВЕРДЕ СЛОВО   
ПРО РІДНУ МОВУ

По закінченню урочисто-
стей за ініціативи козаць-
ких очільників пройшла 
рада отаманів, на якій об-
говорювалися питання ко-
зацького співжиття. Зокре-
ма, у  товариствах неабияк 
занепокоєні прийняттям у 
першому читанні «мовно-
го законопроекту». Отаман 
Вінницького полку імені 
Івана Богуна Українського 
козацтва Володимир Волово-
дюк та отаман Вінницького 
обласного товариства УРК 
Микола Крижанівський при-
йшли  до спільного рішення 
про неможливість його при-
йняття у другому читанні, 
адже подальше його про-
ходження може відкрити 
шлях до ще більшого розколу 
країни. Безумовно, правильне 
спільне рішення було палко 

підтримане вельмишановним 
козацьким товариством, що 
зібралося на свято під леген-
дарним Батогом. 

Микола СЛІД, 
власний кореспондент «УК»,

м. Вінниця
Фото прес-служби УРК   
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Згадайте славетних гетьманів діла
     М.Чернявський

Ювілейна дата

СЛАВУ КОЗАЦЬКУ 
НЕСЕМ КРІЗЬ ВІКИ

Розмова Гетьмана УРК  із заступником голови Вінницької  
облдержадміністрації Любов’ю Спірідоновою

Козацька старшина вінницьких реєстровців  разом із Геть-
маном УРК Анатолієм Шевченком на березі Південного Бугу 

На Батізькому полі під час прийому козаків до лав УРК

Під час презентації книги «Проти червоних окупантів»

Майорять козацькі знамена над полем Батізької битви
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У супроводі місцевих реєстровців, 
де очільником старший лейтенант 
УРК Олег Шевченко, козацьке това-
риство із Донецька та Слов’янська під 
орудою генерал-майорів УРК Віталія 
Горожанова та Василя Лабуніна, у 
складі козаків і командирів УРК 
О.Водолазького, С.Сокольняка, 
В.Срібного, А.Галицького, капелана 
Українського Реєстрового Козацтва 
отця Сергія відвідало у Краматорську 
спеціалізовані дитячі будинки «Ан-
тошка» та  «Гайок».

Заходи в обох дитячих навчаль-
но-виховних закладах проходили у 
теплій, святковій атмосфері, що і не 
дивно, адже саме відзначався День 
захисту дітей. Вихованці «Антошки» 
та «Гайка» підготували для своїх гостей 
зворушливу концертну програму. А 
ті навзаєм подарували своїм новим 
маленьким друзям, позбавленим 
батьківського тепла, не лише свою 
щиру увагу, а й жадані іграшки, інші 
необхідні для дітей речі. Дбайливі 
педагоги-вихователі малечі за свою 
щоденну копітку працю розуму і сер-
ця отримали від реєстровців козацькі 
відзнаки, грамоти. Серед таких – 
досвідчений педагог, головний лікар 
дитячого будинку «Антошка» Анатолій 
Романов, нагороджений очільником 
Чорнобильської дивізії УРК «Україна» 
Віталієм Горожановим козацьким ор-
деном «Честь і пошана».

Опісля хазяї з гордістю показали 
гостям капличку Різдва Божої Матері, 
що діє при дитячому будинку уже не 
перший рік. Отець Сергій відправив 
богослужіння за здоров’я всіх малень-
ких вихованців «Антошки», персоналу 
закладу.

А в «Гайку» виконуюча обов’язки 
директора Алла Кубатова познайомила 
козаків із присутнім на святі колишнім 
вихованцем цього закладу, а нині 
головою правління Всеукраїнського 
благодійного фонду «Знедолені діти» 
Русланом Феримою. Ця людина, яка 
на собі пізнала сирітське дитинство, й 
сьогодні не забуває про рідний «Гайок» 
- чим може допомагає його малень-
ким вихованцям. Тож між успішним 
бізнесменом, спонсором дитбудинку 
і козаками-реєстровцями відбулася 
ділова розмова, спрямована на одне: 
чим і як  допомогти дітям-сиротам уже 
найближчим часом.

У піднесеному душевному настрої 
залишали реєстровці гостинний 
Краматорськ. І в той же час – із 
відчуттям смутку, тривоги. Бо їм, що 
пройшли пекло Чорнобиля, як нікому, 
зрозуміло, що таке самотність, хворо-
би, горе, невпевненість у майбутньому. 
Усе це вони долають щодня, тому і 
хвилюються за малюків, яких доля від 
народження обійшла батьківською, 
материнською опікою, та й  попереду 
ще чекають життєві труднощі. Тому 
козаки-чорнобильці УРК єдині у 
рішенні допомагати своїм новим ма-
леньким друзям, які  віднині будуть 
чекати на них не лише в свята, а й у 
будні!

Максим ТОРСЬКИЙ,
власний кореспондент «УК»,

Фоторепортаж Олега ШЕВЧЕНКА, 
старшого лейтенанта УРК

Краматорськ-Донецьк

В осередках УРК

Нещодавно представницька 
д е л е г а ц і я  О к р е м о ї  о р д е н а 
«Бронзовий козацький хрест» 
Чорнобильської дивізії  УРК 
відвідала місто машинобудівників 
Краматорськ, що розкинулося на 
берегах славної козацької річки 
Тор, на півночі Донеччини.

Підростає наша зміна,
сонцелюбна молода
   Г. Черінь
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Отак ми всі йдемо, в одну громаду скуті
Святою думкою, а молоти в руках
               І. Франко

« П Р О С В І Т А »
П І Д  Б А Г Н Е Т О М

… Літо 1942 року. Майже вся До-
неччина під окупантами. Ще точать-
ся останні бої між німецькими та 
більшовицькими загонами на Дінці, 
а на півночі Донбасу розпочалося 
шаленими темпами відродження 
українського духовного життя.

Один за другим відкриваються ча-
сописи – «Костянтинівські вісті», 
«Дружківське слово», «Краматор-
ська газета», «Український Донбас» 
(Горлівка), «Дебальцівський вісник». 
До речі, зараз у незалежній Україні 
у цих містах не виходить  жодного 
періодичного видання українською 
мовою…

На фоні разючого відставання 
Юзівки від процесу національного 
відродження північ та південь До-
неччини подають приклади миттєвого 
відновлення українських шкіл, 
кооперативів, театрів. Відродився 
український вчительський кооператив 
у Горлівці, Слов’янську, Маріуполі.

Проте особливу роль у тогочасно-
му відродженні відіграли поновлені 
«Просвіти» на Донбасі. Треба на-
гадати, що товариства «Просвіта» в 
1917 -1920 роках діяли навіть в селах, 
зокрема у Шандриголівці   сучасного 
Краснолиманського району, у Бого-
родичному Слов’янського району, у 
містах Бахматі, Єнакієвому, Авдіївці. В 
30-х роках минулого століття майже всі 
активісти «Просвіти» були засуджені і 
вислані якомога далі від рідної землі, 
а то й страчені….

У червні – серпні 1942-го місцевий 
український актив, що складав-
ся з колишніх петлюрівців, членів 
забороненої більшовиками Української 
автокефальної православної церк-
ви, навіть колишніх учасників по-
встанських комітетів УНР, відновили 
організації «Просвіти» на півдні та 
півночі Донеччини. Керівником 
«Просвіти» м. Костянтинівка став 
Андрій Кирпенко, вчитель за освітою, 
що походив із Київщини. 1920 його 
разом з братом було заарештовано за 
участь у повстанському русі. Брата за-
судили чекісти, а Андрій зумів вийти 
живим з лабетів ЧК.

У  К р а м а т о р с ь к у  « П р о с в і т у » 
організував Данило Гиляка, яко-
го доля закинула після розкурку-
лення із Вінниччини до великого 
індустріального  міста Донбасу.

У Маріуполі «Просвіту» очолив 
Андрій Ірій-Авраменко, людина, яка 
до 1941 року вже відбула каторгу та пе-
режила декілька судів у 1920-30 роках.

Широку мережу «Просвіти» мали 
села Волноваського району, діяли осе-
редки просвітян і в селищах Ольгинка 

та Новотроїцьке. Окремі організації 
мали Горлівка та місто Комсомольськ, 
яке зараз злилося з Горлівкою.

Поновили роботу «Просвіти» 
Авдіївки, Слов’янська, утворила-
ся організація в м. Красногорівка 
Мар’їнського району.

Німці попервах не заважали,  навіть 
часто були присутніми на відкритті но-
вих просвітянських організацій. Хоча 
в Юзівці військовий радник Норушат 
«Просвіту» відкривати заборонив, а 
в Ясинуватій, не зважаючи на про-
ведення відповідних зборів, питання 
відкриття осередку так і залишилося 
не вирішеним.

У багатьох районах Донбасу було 
відновлено систему українського 

шкільництва. Члени «Просвіти» ви-
дали підручники для 1,2,3,4, класів 
(«Букварі» та «Читанки»), «Історію 
України» І.Крип’якевича, текст, ноти 
українського національного гімну «Ще 
не вмерла Україна».

Однак головна заслуга просвітян – це 
поява постанов місцевих бургомістрів 
про пріоритетне використання 
української мови. Такі накази видало 
Добропілля, Костянтинівка, Горлівка, 
Авдіївка, Волноваха та інші місцеві 
установи окупаційної влади.

Уже в першій половині 1943 року 
почалося методичне знищення 
«Просвіти» німцями. Головною при-
чиною було те, що на Донбасі всі 
керівники просвітянських організацій 
співпрацювали або були керівниками 
місцевих оунівських організацій 

бандерівського напрямку, що їх наци-
сти оголосили поза законом. Судячи 
зі вцілілих документів, часописів та 
карних справ стосовно просвітян, 
найдовше під час окупації втри-
малася «Просвіта» в Маріуполі під 
керівництвом Федора Ляшинського. 
Згадки про неї в тамтешній пресі тра-
плялися ще влітку 1943 року.

Прихід у вересні 1943 року на Донбас 
червоних означав повне знищення 
всіх здобутків на ниві українського 
культурного життя 1941-43 років. Про 
це свідчать архівні документи.

Зайве говорити про масові репресії 
НКВД. Хочу лише нагадати, що бага-
тьом розстріляним просвітянам чи не 
головним злочином інкримінувався 

«запрет использовать русский язык» та 
«насильственная украинизация». З та-
ким формулюванням було розстріляно 
керівника Маріупольської «Просвіти» 
Ірія-Авраменка, активіста Авдіївської 
«Просвіти»  Йосипа Софтенка, 
керівників Горлівської організації 
та  багатьох інших українських 
патріотів. Вироками влада більшовиків 
підкреслювала: панівною на Україні 
повинна бути лише російська мова!..

Пам’ятаймо героїв-просвітян, які 
відроджували українське слово на 
Донбасі, під багнетом Другої світової, 
поміж безжалісним вогнем двох воро-
гуючих між собою, ворожих до України 
сил. Шануймо їх святу пам’ять! 

Сашко ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, 
історик, Донеччина

Майже сто років тому на східних кресах України, зокрема на 
Донбасі, з’явилися перші гуртки, філії товариства «Просвіта», чому 
сприяли проголошення Української Народної Республіки, потужні 
національно-визвольні змаги наступних літ. Більшовицько-окупаційна 
політика звела нанівець перші паростки національного відродження, 
українізації, особливо в індустріальному, шахтарському краї…
Як це не дивно, «Просвіта» на Донеччині почала вдруге відроджуватися 
рівно сімдесят років тому, під час іншої окупації України – німецько-
фашистської.
Саме про цей неоднозначний процес, що і до сьогодні замовчується 
в нашій історії, пише у своїй документальній розвідці, оперуючи 
достеменними (із архіву СБУ) фактами, дослідник національно-
визвольної боротьби на Донбасі, історик із донецького Слов’янська 
Сашко Добровольський.

Юрій ДОЦЕНКО,
письменник, член НСПУ,

м. Донецьк
Історик Сашко Добровольський 
зі своєю книгою

Коротка передмова до чесної розмови

Примірник газети «Костянтинівські вісті», що виходила українською мовою 
в1941-1943 роках на окупованій фашистами території Донеччини

Поетичним рядком

БОЖИЙ ДАР

Мовою фактів

Словник – довідник
 антиукраїнських неологізмів:

«валуїли» – від Валуєва,
«табачили» – від Табачника,
«кирилили» – від Кирила
«ківалили» – від Ківалова 
«тикали» - зневажливе, 
панібратське звернення до 
батьків, старших за віком 

Від  автора

1

Її «валуїли» й «табачили»,
На плаху з кляпою вели,
Її «в грабу» заброди бачили,
В труні – запроданці свої.

Її морили люто голодом,
Гноїв у карцері ГУЛАГ,
Над нею на болотах сморідних
Кривава комашня гула.

Її «кирилили», калічили,
Так прагли звести нанівець,
Отрутою плювали в вічі їй
Зі з’яничарених сердець.

Вона жорстоко потерпала
Від доморощених катів,
Її за пасербицю мали,
Здавалось би, свої батьки.

На неї «тикали» й «ківалили»
«Раби, підніжки, грязь Москви», 
Що рідну неньку називали 
Колись з повагою на «Ви».

Іудову зробивши справу
За тридцять срібників в руках,
По ній вже поминки справляли 
«на иностранных языках». 

2

Та, воскресаючи, вона
Життям бриніла як струна,
Злітала птахою у світ
Із калинових вуст і віт,

Жила – у думі кобзарів,
У жнивнім співі косарів,
У материнській колисковій,
 В Тараса заповітнім слові,

В козацьких жартах і листах,
В Холодноярівських лісах,
У розкуркулених степах,
В криївках вояків УПА,

В Довженкових записниках,
У Симоненкових рядках,
У «Рушничку», 
  «Червоній руті»,
В молитві щирій на покутті,

У самоспалі Гірника,
В судьбі-в’язниці Шумука,
У долі Тихого і Стуса,
В «Просвіті», у Народнім Русі.

Вона, страждаючи від зла,
У вірі, боротьбі жила.

3

І буде жити попри зло,
Бо рідна мова – це добро,
Яке не возять на базар...
Вона – навіки Божий дар!

Юрій ДОЦЕНКО
* рядок із відомої поезії Тараса 

Григоровича Шевченка «І мертвим, 
і живим, і ненародженим землякам 
моїм...»
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та нещадним до ворогів землі української    
    Із «Присяги вояків УПА»

11-15 липня 1944 року в 
лісах поблизу села Сприня 
Самбірського району в умовах 
найсуворішої секретності була 
заснована Українська Головна 
Визвольна Рада. 

    ЗА СОБОРНУ УКРАЇНУ
Річ у тому, що заповітною 

метою боротьби українців 
було  створення Самостійної 
Соборної України. Для визнан-
ня України на міжнародному 
рівні як самостійної держави 
треба було відповідати низці 
міжнародних домовлено-
стей: Гаазькій Конвенції від 
18.10. 1907 р., Женевській 
Конвенції від 12.08.1949 р. і 
Додатковим протоколам (І та 
ІІ) від 8.06.1977 р. до постанов 
Женевської Конвенції. 

В часи Другої світової війни 
була відома лише Гаазька 
Конвенція 1907 р., згідно з 
якою воюючою стороною мог-
ла бути лише ДЕРЖАВА, а не 
учасники національного руху 
визволення. Оскільки Україна 
століттями не мала власної 
державності, постійно входила 
до складу якоїсь імперії, то 
Провід ОУН-УПА вирішив 
створити підпільну Українську 
Головну Визвольну Раду як 
осереддя української держави, 
що виникла у боротьбі проти 
радянського колоніалізму на 
етнічних українських землях. 
Потрібно було також обра-
ти її Президента, Генераль-
ний секретаріат. Передбача-
лося, що після закінчення 
війни УГВР стане підставою 
для міжнародного визнання 
України як незалежної держави. 

Збори для утворення УГВР 
продовжувалися 5 днів: у той 
короткий проміжок часу, коли 
німецька армія вже відійшла 
з Карпат, а червона ще не 
наблизилася. На збори були 
запрошені представники 
різних національностей, які 
воювали у лавах УПА.  

Вони прийняли „Присягу 
вояка Української Повстанчої 
Армії”.

„ Я ,  в о ї н  У к р а ї н с ь к о ї 
Повстанчої Армії, взявши в руки 
зброю, урочисто клянусь своєю 
честю і совістю перед Великим 
Народом Українським, перед 
Святою Землею Українською, 
перед пролитою кров`ю усіх 
найкращих Синів України та 
перед Найвищим Політичним 
Проводом Народу Українського: 

Боротися за повне визво-
лення всіх українських зе-
мель і українського народу 
від загарбників та здобути 
Українську Самостійну Собор-
ну Державу. В цій боротьбі не 
пожалію ні крови, ні життя 
і буду битися до останнього 
віддиху та остаточної перемоги 
над усіма ворогами України.

Буду мужнім, відважним і 
хоробрим у бою та нещадним до 
ворогів землі української.

Буду чесним, дисциплінованим 
і революційно-пильним воїном.

Буду виконувати всі накази 
зверхників.

Суворо берегтиму військову і 
державну таємницю.

Буду гідним побратимом у 
бою та в бойовому життю всім 
своїм товаришам по зброї.

Коли я порушу, або відступлю 
від цієї Присяги, то хай мене 
покарає суворий закон Української 
Національної Революції і спаде на 
мене зневага Українського На-
роду”.

Затверджена УГВР і введена 
наказом ГВШ ч.7, з 19.08.1944.

КООПЕРАТОР, 
РЕДАКТОР, В’ЯЗЕНЬ

Президентом УГВР обрали 
Кирила Осьмака. 

Народився він 9 травня 1890 
року під Полтавою, за освітою 
агроном-інженер. У часи 
Першої світової війни працював 
у Комітеті допомоги постражда-
лому населенню на Південно-
Західному фронті, був свідком 
брутальної поведінки російської 
армії, що окупувала Галичи-
ну. У березні 1917 був серед 
представників громадських 
організацій, які заснували Цен-
тральну Раду. Працював у Ге-
неральному секретаріаті УНР 
у галузі сільськогосподарської 
кооперації.

Уперше заарештований у 
березні 1928 року з 16 іншими 
членами Бурякового коопе-
ративного союзу. Українці ви-
магали від влади більшовиків 
децентралізації  цукрової 
промисловості ,  передачі 
цукрових заводів селянам, 
паритетності цін на продукти 
сільського господарства та 
промисловості. Бо за пачку 
російських сірників треба було 
віддати вагон українського 
цукру. Кооператорів звину-
ватили у „приналежності до 
запільної контрреволюційної 
діяльності”. Показово, що 
на лаві підсудних були всі 
українці, а судді – всі не 
українці, які проводили бо-
ротьбу з НЕПом.

Удруге Кирила Осьмака 
арештували у березні 1930 р. 
у справі Спілки визволен-
ня України, звинувативши 
в антирадянській діяльності 
у складі СВУ в Інституті 
Української Наукової Мови, де 
створювалися термінологічні 
словники. Осьмак був редак-
тором словника сільського 
господарства. Обвинувачення 
за ст. 58 УК РСФСР перед-
бачало від 6 місяців тюрми 
до розстрілу та оголошення 
ворогом робітників, хоча він 
був громадянином не РСФСР, 
а УСРР. Трирічне покарання 
відбув на півночі Росії.

Третій арешт стався у січні 
1938 р. у рязанському селі Катіно, 
де Кирило Осьмак працював 
агрономом колгоспу. Це був час 
„Великого терору”, коли з червня 
1937 діяло  „Указание Полит-
бюро, разрешающее применять 
физические меры  воздействия 

при допросах в ходе следствия 
по контрреволюционным пре-
ступлениям”, а в серпні 1937 р. 
спустили Директиву ЦК ВКП(б) 
„об организации в каждой об-
ласти по районам 2-3 открытых 
судебных процессов над врагами 
народа – вредителями сельского 
хазяйства”. Для України був до-
датковий ліміт по розкуркулю-
ванню – 30 000 осіб...

Кирило Осьмак перебував 
під слідством 25 місяців, проте 
п’ятеро слідчих не змогли його 
зламати. Він не визнав жодно-
го звинувачення проти себе. 
Коли в 1939 р. розстріляли 
Єжова, його звільнили, зняв-
ши всі обвинувачення. 

КЛЯТВА,                                                                      
ЯКІЙ НЕ ЗРАДИВ

15 липня 1944 р. Великий 
Збір обрав Кирила Осьма-
ка Президентом Української 
Головної Визвольної Ради, 
а Романа Шухевича – голо-
вою уряду – Генерального 
секретаріату. Вони склали 
присягу, поклавши руки на 
український державний герб:

„Наша мета - Українська 
Самостійна Соборна Держава 
на українських етнічних зем-
лях. Будемо боротись за те, 
щоб Ти, Український Народе, 
був володарем своєї землі.

На вівтар цієї боротьби кла-
демо свою працю і своє життя”.

23 серпня 1944 р. К.Осьмак 
був поранений у бою з части-
ною НКВД біля села Орова 
на Сколівщині, а 12 вересня 
заарештований у с. Дорожеві 
біля Дрогобича. Чотири роки 
жахливого слідства, 231 допит 
у Володимирській тюрмі.

 10 липня 1948 р. в Москві 
вийшла постанова суду(якого 
не було): „Осмак Кирилла Ива-
новича за активную контррево-
люционную националистиче-
скую деятельность - заключить 
в тюрьму сроком на 25 лет”. 
У 1953 р. його возили до Мо-
скви, намагаючись схилити до 
співпраці. У цілком секретно-
му документі слідчої справи 

написано: „Попытка убедить 
Осмака в том, что ОУН является 
злейшим врагом украинского 
народа, не дала положительного 
результата. Он заявил, что был и 
остается идейным украинским 
националистом и скорее готов 
пойти на смерть, чем участво-
вать в мероприятиях против 
ОУН”.

Президент УГВР до кінця 
не зрадив клятві на вірність 
своєму народові. Кирило Ось-
мак загинув у Володимирській 
тюрмі 16 травня 1960 року.

ВІДМОВИВСЯ 
ВИХОДИТИ З ТЮРМИ

Дочка Кирила Івановича – 
Наталя була з батьком майже до 
трирічного віку. Тоді він працю-
вав у Стрию директором това-
риства „Сільський господар”. 
Коли його обрали Президентом 
УГВР, він пішов у підпілля. 
Більше вона тата не бачила. 
Мати казала, що батько зник 
безвісти. І раптом весною 1954 р. 
до карпатського села Підбужжя, 
де вони жили, надійшов лист з 
міста Володимира за підписом 
Осьмак Кирило Іванович. 
Дівчина подумала: „Я теж Ось-
мак. Але хто такий Кирило?” 
Річ у тім, що мати, переживаючи 
за майбутнє доньки, свідомо 

змінила у метриці ім`я батька. 
Так почалося листування Кири-
ла Осьмака з родиною. Здоров’я 
заарештованого погіршувалося, 
у 1957 році його навіть винесли 
непритомного до моргу, але він 
прийшов до тями. У травні 1960, 
коли Кирилові Івановичу ви-
повнилось 70 років, начальник 
тюрми почав його розпитувати 
про плани після звільнення. По-
думавши, він попросив залиши-
ти його в інвалідному будинку  
міста Володимира.

Аж раптом дізнався, що за 
ним приїхав працівник КГБ, 
щоб везти до Києва. Для чого? 
Щоби через вплив на дружи-
ну і доньку знов примусити 
працювати проти України... 
Кирило Осьмак відмовився 
виходити з тюрми. Та нерви не 
витримали напруги – стався 
інсульт, і 16 травня незламний 
патріот України помер... Похо-
вали його на кладовищі поряд 
із тюрмою. 

СПОЧИВАЄ ПІД 
КОЗАЦЬКИМ ХРЕСТОМ

Через багато років, коли в 
Україні почало розвиднятися на 
незалежність, Наталя Осьмак – 
інженер, будівельник мостів, 
почала збирати відомості про 
УПА й якось на вечорі у Будин-
ку письменників підійшла до 
Василя Кука та запитала, чи не 
знав він її батька? „А як звали 
Вашого батька?” – здивувався 
той. „Кирило Осьмак”. „Кири-
ло? То це ж Президент УГВР!” 
– скрикнув той і з подивом 
подивився на жінку, бо 50 років 
про Осьмака не було ніяких 
відомостей. На підтвердження 
своїх слів вона показала листи 
з тюрми, котрі потім опрацю-
вала й опублікувала в Канаді у 
„Літописі УПА”. 

Довгим був шлях доньки до 
батька, а через нього до повстанчої 
України. Але пані Наталя знайш-
ла в собі мужність, перевезла 
прах Кирила Осьмака до Києва, 
перепоховала його на Байковому  
кладовищі у грудні 2004 року, 
як раз у розпалі Помаранчевої 
революції. Відспівував Прези-
дента УГВР Патріарх Філарет 
у Володимирському соборі. 
Біля пам’ятника Тарасові Шев-
ченку відбулось народне віче, 
яке засвідчило любов та повагу 
Українського Народу до свого 
провідника. З 2007 року на його 
могилі повстав чудовий козаць-
кий хрест скульптора Миколи 
Малишка.

Наталя Осьмак нині є секре-
тарем Всеукраїнського Брат-
ства ОУН-УПА, проводить 
велику громадську роботу на 
користь українства, невтомно 
розповідає жителям різних об-
ластей про незламних патріотів 
України, серед яких гідне місце 
посідав її батько – Кирило Ось-
мак, Президент УГВР. 

Ірина МОЛЧАНОВА, 
член Національної спілки 

журналістів України

КИРИЛО  ОСЬМАК  –  
ПРЕЗИДЕНТ  УГВР

Герої національно-визвольних змагань
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У першу неділю липня прийня-
то відзначати День Військово-
Морського флоту України. 
Цього року буде святкуватися 
20 річниця цієї події. Але якщо 
поглянути в далеке минуле, то 
історія створення Військово-
Морських сил України має 
більш глибоке коріння. Без-
умовно, це пов’язано з активною 
діяльністю ескадр запорозьких 
козаків у XVI-XVII ст. на Чор-
ному та Азовському морях. Але 
ким були православні витязі 
Дніпра на морських просторах: 
здобувачами, месниками чи все 
ж визволителями?

Протягом першого періоду 
свого існування в запорозько-
му, донському і чорноморсь-
кому козацтві справжнім 
козаком вважався той, хто по-
бував у морському бойовищі. 
В умінні професійно вести 
бойові дії на морі і на суші, 
легко керувати конем, чайкою 
або трофейною галерою, бути 
класним піхотинцем, верш-
ником, моряком і артилери-
стом - у цій універсальності 
і є унікальність вільного ко-
зацтва порівняно з з усіма 
відомими в історії незалеж-
ними військовими формуван-
нями.

Поява в XV ст. козацтва 
на історичній арені тісно 
пов’язана з господарською 
(риболовецькою, мислив-
ською, торговою, митною) і 
військовою (охоронною, при-
кордонною, розвідувальною) 
д і я л ь н і с т ю  в  р і ч к о в і й  і 
морській акваторії Північного 
Причорномор’я і Приазов’я. 
У «Статуті для генуезьких 
колоній в Чорному морі» (ви-
даний в Генуї 1449 р.), що регла-
ментував усі адміністративні 
та торгові відносини в Кафі 
та інших італійських полісах 
даного регіону, вперше згадані 
козаки. Вони звільнялися від 
податків за здобич, а також 
при ловах биків татарських, а 
консулу Кафи і чиновникам 
наказувалося «козаків кінних 
підтримувати, виявляючи їм 
всіляку допомогу і ласку». 1492 
роком датується і перше захо-
плення козаками турецького 
корабля під островом Тягинею 
у гирлі Дніпра. Символічно, 
що саме цього року морепла-
вець з Генуї Христофор Ко-

лумб був позбавлений разом 
зі своїми земляками прав на 
монопольну торгівлю в Азо-
во-Чорноморському регіоні у 
зв’язку з завоюванням Пор-
тою в 1475 році Кафи, Тани 
та інших італійських колоній 
АЧБ, а отже був стимульо-
ваний прокладати новий, 
західний маршрут до Індії 
замість північної гілки Ве-
ликого Шовкового шляху, 
відкривши всьому світу 1492 
року неочікувану Америку.

Після завоювання в 1478 
році Новгородської республіки 
Московською державою 

активізувалися напади нов-
городських ушкуйників, які 
нерідко називаються в до-
кументах того часу козаками, 
на розташовані уздовж Волги 
і Ками поселення Казансько-
го й Астраханського ханств. 
Представники цієї вольниці, 
оперуючи цілими флотиліями 
довгих і  швидких лодок 
(ушкуїв), дошкуляли своїми 
набігами прибережному на-
селенню і торговим караванам 
купців. Частина ушкуйників 
змогла уникнути погромів 
і осісти на Дону та в балках 
Волги. Там вони з іншими 
втікачами з «українних» зе-
мель створювали укріплені 
містечка, поклавши в середині 
XVI століття початок донсько-
го і волзького козацтв. Легенда 
свідчить, що після розгро-
му в 1577 році московським 
стольником Мурашкіним 
«злодійського гнізда» волзьких 
козаків, ті розділилися на три 
ватаги. Одна пішла за отама-
ном Єрмаком Тимофійовичем 
у Сибір, друга спустилася  
Яїком (Уралом) до гирла 
річки і заснувала Усть-Яїцьке 
містечко, третя з отаманом 
Андрієм дісталася до пониззя 
Терека. Так з’явилися на світ 
майбутні Сибірське, Уральське 
і Торське козачі війська.

Проте особливо прослави-
лися своїми морськими по-
ходами запорозькі і донські 
козаки.  Для погодження 
такого підприємства вони 
збиралися на Військову раду 
(коло), і якщо похід одобрю-
вався, всі дружно приступали 
до роботи. Над лагоджен-
ням одного човна залежно 
від його розмірів працювало 

від 30 до 60 чоловік протягом 
двох-трьох тижнів. При цьо-
му технології суднобудівних 
робіт - від заготівлі й сушіння 
лісу до дотримування точ-
них розмірів і пропорцій - 
зберігалися чітко. Коли влітку 
1659 р. донські козаки разом з 
московськими ратними людь-
ми збиралися вперше разом іти 
війною на Крим, цар Олексій 
Михайлович просив виділити 
«майстрів стругової справи» 
для спорудження 500 морських 
стругів. Військо відправило 
до Москви легку станицю 
з отамана Кирила Петрова 
і п’яти козаків, яких після 
видачі платні розподілили 
до травня 1660 р. на Вязьму 
і в Козлов учити місцевих 
теслярів суднобудівній справі. 
Після сплаву човнів на нижній 
Дон у листопаді 1660 р. вия-
вилося, що в похід з 550 зро-
блених стругів були придатні 
лише 40, та й тим «потрібна 
виявилася многая обробка». 
Для допиту в коло викликали 
головного «інструктора» Ки-
рила Петрова. «Він показав, 
що виготовив у Козлові три 
струги і звелів теслярам буду-
вати струги по його зразкам, 
а дворянин Федір Єропкін 
наказав місцевим теслярам 
робити струги нашвидку, в 
мерзлому та сирому лісі (тоб-
то з непросушеної вологої 
деревини - прим. автора) в 
зимову пору, не проти його, 
Кирюшкіна, зразка, занад-
то швидко, за два дні струг, 
тоді як на Дону струги буду-
ють влітку, тижні у два один 
струг. У разі сповільнення 
в роботі Ф.Єропкин погро-
жував теслярам суворим по-
каранням. Ця невдача так 
засмутила Кирила Петрова, 
що він зарізав себе ножем. 
Такою була сумна кончина 
цього першого суднобудівника 
Чорноморської  флотилі ї 
Московської держави!»

 У степових регіонах через 
нестачу будівельного лісу ко-
заки могли його отримувати 
чи купувати  у прикордонних 
містах. Конструкція запорозь-
ких чайок і донських стругів 
була майже однаковою. Вони 
були зі складною щоглою без 
палуби і киля. Пласке дно до-
зволяло перетягувати човни з 
однієї річки в іншу волоком 
і, не розвертаючись, рухатися 
в обох напрямках. Дно човна 
видовбувалося з половинки 
цільного стовбура (труби) вер-
би, липи чи дуба; боки набива-
лися дошками, зробленими з 
іншої половини дерева. Потім 
робилися переділки і лави, 
після чого човен конопатили і 
осмолювали. Вартість струга-
однодрева в середині XVII ст. 
на верхньому Дону (Воронеж) 
становила 6-7, в Єльці - 10-12 
карбованців. Для прикладу: 
лише рубка і перевезення лісу 
на 66-гарматний корабель у 
XVIII ст. обходилася скарбниці 
в 14 650 карбованців - ко-
лосальна сума для тих часів. 

Та й дерев потрібно було на 
середній фрегат не одне, як 
на струг або чайку, а 5-8 тисяч 
стовбурів корабельного лісу. 
Термін служби вітрильників 
імператорського флоту не 
перевищував 10-15 років.

Рух здійснювався за допо-
могою 8-20 пар весел, при 
ходовому вітрі ставився па-
рус. За швидкістю козацькі 
човни перевершували будь-
який турецький корабель 
XVI-XVIII ст. Вийшовши з 
Дніпровського лиману в Чорне 
море за сприятливих погодних 
умов запорожці досягали про-
тилежного берега всього за 35-
40 годин. До бортів козацького 
човна по всьому периметру 
кріпилися туго зв’язані мо-
тузками продовгуваті снопи 
очерету, що забезпечувало його 
непотоплюваність. Довжина 
чайки чи струга становила 18-
21 м, а найбільша ширина - 4 
м. Залежно від розмірів екіпаж 
човна міг нараховувати від 40 
до 70 озброєних чоловік.

Якщо сухопутні походи ко-
заки могли здійснювати у 
будь-яку пору року, то морські 
військові експедиції почина-
лися із скресненням криги і 
тривали до перших холодів. 
Аби відправитися до воро-
жих берегів, усе товариство 
працювало над створенням 
боєздатного флоту. Коли 
будівельного матеріалу ви-
стачало, на Січі менш ніж за 

місяць могли побудувати від 30 
до 100 чайок. Перед морським 
походом козаки, на відміну від 
турецьких яничар і польських 
шляхтичів, які відправлялися 
на війну як на свято, пере-
вдягалися в найпростіший 
і найнеприглядніший одяг. 
Однак перед вирішальною 
битвою намагалися вдягнути 
найчистішу сорочку. Робилося  
це не тільки в силу народної 
традиції постати в разі смерті 
в кращому одязі перед Бо-
гом. За відсутністю медичних 
бинтів, коли при пораненні 
козак мав потребу в терміновій 
перев’язці, використовувалися 
клапті, відірвані від його со-
рочки. У польових умовах це 
не раз рятувало  православним 
воїнам життя.

Крім діжечок з прісною во-
дою у похід бралися сухарі, 

копчене м’ясо, в’ялена риба, 
пшенична крупа і толокно. 
Кожний козак, крім холодної 
зброї, намагався взяти с собою 
в морську експедицію пару 
мушкетів, декілька пістолів і 
достатній до них запас пуль. 
Щоб від оголеного леза на 
сонці «око не грало» і своїм 
блиском воно не викрило 
супротивнику положення 
козацької ескадри, їх заточу-
вали у спеціально пригото-
ваному сольовому розчині. 
Також з цією метою перед по-
ходом змочувалися мушкетні 
стволи до появи нальоту іржі. 
У XVII ст. для збільшення 
вогневої міці на бортах чайок 
і стругів у посилених кочетах 
стали встановлювати  від 2 до 
6 фальконетів.

Морські кампанії порівняно 
з сухопутними походами мали 
виключно наступальний ха-
рактер. Поляки свого флоту на 
Чорному морі не мали, а тата-
ри і ногайці були кочівниками, 
які не володіли навичками 
суднобудівництва й навігації. 
Турки декілька разів заходили 
на своїх галерах на Дніпро 
і  Дон. Але всі ці річкові 
експедиції, направлені на 
приборкання вільнолюбного 
козацтва, терпіли невда-
чу. Громіздкі і неповороткі 
османські кораблі під час руху 
річками часто сідали на міль. 
Човни запорожців і донців 
навпаки, вміло маневруючи у 

плавневих протоках, спочатку 
ховалися від ворожого ока, 
а потім з’являлися в іншому 
місці й атакували турецькі га-
лери.  Тому, щоб не допустити 
козацькі флотилії у Чорне й 
Азовське моря, у нижній течії 
Дніпра і у гирлі Дону, річище 
там було перегороджено бо-
новою перепоною, що склада-
лася з плавучих дерев’яних чи 
металевих поплавків зі шпича-
ками, скріпленими між собою 
ланцюгами. Вона протягува-
лася між розташованими на 
різних берегах бастіонами. 

(Далі буде)

Анатолій ДІХТЯР,
помічник отамана 

Маріупольськго міського 
товариства  УРК  

м. Маріуполь

Тут чайки поглядом сумним
На дні морськім шукають тезків...
            Т. Богданів

КОЗАКИ НА МОРІ:
здобувачі, месники чи визволителі?

До 20-ти річчя Військово-Морських сил України

Струг

Будівництво човнів запорожцями
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Закінчення. 
Початок у №№ 9-10 
Московські  документи 

засвідчують, що в 1642 р. у 
гирлі Жеребця на Дінці стояв 
не якийсь там козацький загін 
чи полк, а справдешній кіш 
(«стан») «Війська Черкасько-
го». Улітку 1642 р. «Військо» 
Василя Рябухи добровільно 
переходить під очільництво 

«отамана старшого» Семена 
Забузького, що прибув на До-
нець зі своїм загоном з Цен-
трального Лівобережжя.   Цьо-
го, як влучно висловлюється 
М.Грушевський, «легально-
го представника козацько-
го війська степової України, 
що має своєю метою охоро-
ну України від бусурман». 
Щодо колоритної постаті са-
мого «отамана старшого» у 
В.Юркевича виникає слушне 
запитання: «Чи не той то Се-
мен Забузький, що його 1649 
р. виставляє Польща як конку-
рента Хмельницькому?». 

Про те, як відбувалася пере-
дача влади в козацькому коші 
на Дінці, дізнаємося: «При-
йшли скоро з Литви до того 
Війська, до Васька Рябухи з 
товаришами, два отамани: Се-
мен Забузький та Трошевський 
(мабуть, Г.Торський) і з ними 
прийшло з Литви 230 чоловік. 
І почали вони тими черкасами 
володіти, що були з Васьком 
Рябухою».

Отже, крім дрібних козаць-
ких загонів, які зухвало «про-
мишляють» у придінцівських 
степах, на Тору, в середній 
течії Дінця, грізно постає, 
як зазначає М.Грушевський: 
«властивий кіш тієї степової 
братії, «Черкаське Військо», на 
чолі котрого стояв «старший 
отаман» Забузький».

ОТАМАНОВІ ЛИСТИ 
Збереглися цікаві листи 

від цього «отамана старшо-
го», як він сам себе титулує, 
до валуйківського воєводи 
від 7 і 12 червня 1642 р. У 
них С.Забузький  інформує 
воєводу про татар, спростовує 
чутки про його наміри за-
хопити фортецю Валуйки та 
повідомляє про неслухняних 
козаків, що розгромили по-
сольство Засецького.

Листи навіть у копіях та 
московському перекладі 
н а с т і л ь к и  к о л о р и т н і  й 
промовисті, що варті повного 
цитування. У першому листі 
про татар М.Грушевському 
вдалося досить вдало рестав-
рувати тогочасний стиль і 
українську писемну мову тих 
часів:

«Від мене Семена Забузько-
го, отамана старшого над то-
вариством, козаками Війська 
його Королівської Милості 
Запорозького, і від нас усієї 
черні пану Павлу Федоровичу, 
воєводі валуйківському – чо-
лом б’ємо до лиця землі. 

Присилаєте до моєї сторо-

ни відомості (запитуєте) про 
неприятеля хреста святого 
(татар), де кочує. Тоді відомо 
тобі чинимо, що коло Дінця 
на Магмутові (Бахмуті), біля 
Мілового теж колодязя, як 
сіль варять, там єсьмо їх били, 
а нині різно стоять. Всюди 
їх много коло Дінця, тол-
ко не могу знать о замислах 
того неприятеля, де умишляє 
вторгнутися, чого йому, Пане 
Боже, не поможи. А що був міг 

знати певного, то заразом ста-
ратися буду, щоб вам відомість 
дати о тих татарах.

Зайшла теж до нас відомість… 
жеби есьмо хотіли злий умисел 
узяти й Валуйку звоювати. 
Боже збав, щоб ми на таке 
зважилися, мирну постанову 
королівську й царську розри-
вати! Не йміть тому слову їх 
віри, а ми хочемо і будемо з 
вами по хресному цілуванні 
мирно й по-сусідськи жити. 
Писан у Торськом червня 7 
дня, року 1642». Внизу цьо-
го листа приписка отамана 
старшого: «Вам всього добра 
зичливі і раді служити».

У другому листі з Дінця 
повідомляється про погром 
московського посольства: 
«Від мене, Семена Забузько-
го, великого отамана Війська 
його Королівської Милості 
Запорозького, государю Пав-
лу Федоровичу Леонтьєву, 
валуйському воєводі його 
Царської Величності, много 
чолом б’ємо!

Писав ти до нас про тих 
ворів, що погромили дворя-
нина Михайла Засецького і 
козаків, що йшли по государе-
вому указу. Отже, того дворя-
нина і козаків громили Мокій 

та Тимошко. Я їх уже не застав, 
а то б затримав. А відомо тобі 
чиню, що той Мокій і Івашко 
Сліпий живуть в Жигимонтові 
(Миргороді). Вони знають усіх 
своїх товаришів. А старшим 
був у них Кирій, той живе в 
Голтві, а інших я не знаю, вони 
самі знають про себе й своїх 
товаришів. По сім тобі багато 
чолом б’ю. Писано з Тору, 1642 
р. червня 12 дня».

Отож, обидва листи на-
писано з Тору на Дінці, що 

є в «старшого» або «вели-
кого» отамана офіційною 
резиденцією-кошем. З мо-
сковським воєводою він 
спілкується на рівних, без 
жодної запобігливості, мож-
ливо, навіть дещо зверхньо. 
Себе головний отаман, мабуть, 
вважає одноосібним репре-
зентатором і повновладним 
воєначальником донецького й 
оскільського козацтва та госпо-
дарем усього цього краю, якщо 

не більше. Середнє Подінців’я 
та великі обшири навколишніх 
місцевостей він однознач-
но розглядає як територію, 
йому підконтрольну, й аж ніяк 
не належну Московському 
царству, з яким одначе хоче 
жити «по-сусідству» в мирі та 
порозумінні.

ЗРАДИВ ХМЕЛЯ…       
І СТАВ ГЕТЬМАНОМ

Слід ще раз підкреслити, 
що офіційно до середи-
н и  X V I I  с т.  т и т у л  г е т ь -
м а н а  щ о д о  у к р а ї н с ь к и х 
козаків в Речі Посполитій 
не вживався, а в урядовій 
документації він іменувався 
«старший його Королівської 
Милості Війська Запорозь-
кого». Як бачимо з листів 
С.Забузького, точно таким же 
титулом він і підписувався на 
Слобожанщині.

І м ’ я  С . З а б у з ь к о г о 
трапляється в офіційних 
повідомленнях із Слобо-
жанщини і в наступні роки. 
Але пізніше, найчастіше 
як провідник великих ко-
зацьких ватаг на південній 
Слобожанщині, виступає вже 
вищезгаданий полковник 
Григорій Торський. Ім’я цього 

отамана вказує не тільки на 
походження з Тору. Маючи, 
як і С.Забузький, багато люду 
з Лівобережжя в складі своєї 
ватаги, він більше зв’язаний 
саме з районом Тору й діє 
здебільшого в його околицях. 
На Дінці його ватага має влас-
ну невелику флотилію, і цим 
він нагадує нам славних Дми-
тра Вишневецького та Мишка 
Черкашинина XVI ст. 

У багатьох писемних дже-
релах XVII ст. згадується в 

гирлі теперішньої р.Казенний 
Торець (раніше – Тор) ко-
зацька пристань. Її наявність 
підтверджується величезною 
кількістю виявленої археоло-
гами за останні роки козацької 
кераміки та інших речей. 
Цілком імовірно, що саме тут 
базувався кіш зазначених вище 
козацьких отаманів. 

Щорічно протягом 1644-
1647 рр. ми бачимо отама-
на Г.Торського в Середньо-

му Подінців’ї на чолі 
загонів у декілька сот, а 
то й тисяч українських 
козаків-здобичників. 
Донецький професор 
В.Пірко стверджує, що 
донецьке козацтво з 
центром у районі Тору 
в першій половині XVII 
ст. тримало під своїм 
контролем весь лівий 
бік Дінця до гирла р. 
Чорний Жеребець, а на 
правобережжі - від р. 
Коломаку аж до Дону.

Н а в е с н і  1 6 4 8  р . 
бєлгородський воєвода 
повідомляє в Москву, 
що отаман Торський 
уже знову на Дінці, 
прийшов із Миргорода 
з 200 козаками «для 
воровства» (воєнного 
промислу, захоплен-
ня здобичі й трофеїв). 
У цей же час пильна 
московська розвідка доно-
сила, що з м. Черкаси повз 
фортецю Валки пройшов на 
Середнє Подінців’я ще й ота-
ман С.Забузький зі своїм за-
гоном у «70 ляхів і черкас, та 
татар 30 душ». Усі вони мали 
по двоє коней і розташувалися 
по Дінцю в різних місцях. «І від 

тих ворів черкасів 
з ріки Дінця чи-
ниться велике во-
ровство, і через 
тих ворів черкасів 
с т а н и ч н и к а м 
н а  у р о ч и щ а 
проїхати не мож-
на», – так при-
речено закінчує 
бєлгородський 
воєвода 3 травня 
1648 р. своє три-
вожне донесення 
в Москву. 

Це, здається, 
о с т а н н є 
п о в і д о м л е н н я 
п р о  п е р е б у -
вання отамана 
С.Забузького на 
теренах Слобо-
жанщини. На по-

чатку Національної революції 
1648-1676 рр. він приєднався до 
повсталих. Однак напередодні 
Пилявецької битви 1648 р. 
перейшов на польський бік. 
7 липня 1649 р. С.Забузького 
затвердив гетьманом Війська 
Запорозького польський ко-
роль Ян II Казимір Ваза, й він 
отримав з його рук гетьманську 
булаву. Тоді ж С.Забузький ви-
дав універсали зі зверненням до 
Війська Запорозького скинути 
з гетьманства Б.Хмельницького 

та визнати його владу. Після 
Зборівського договору 1649 р., 
за яким польський король 
визнавав гетьманські повно-
важення Б.Хмельницького, 
С.Забузький втрачає гетьман-
ство і його обирають війтом 
Перемишльської землі. На 
сеймі Речі Посполитої 1650 р. 
знову отримує попередню вла-
ду й право набирати в реєстр 
козацьке військо. Брав активну 
участь у кампанії 1651 р. Після 

завершення Берестецької бит-
ви планувалося відправити 
С.Забузького на чолі 3-тисяч-
ного полку в Україну, щоб він 
перебрав до своїх рук провід 
у Війську Запорозькому. По-
дальша доля невідома.

СЛОБІДСЬКІ 
САМОСТІЙНИКИ

Таким чином, у часи ранньої 
історії Слобожанщини дві 
визначні постаті української 
історії часів козаччини – Дми-
тро Вишневецький та Се-
мен Забузький – відігравали 
важливу роль в організації 
слобідського козацтва на 
Сіверському Дінці, очолювали 
тут значні військові континген-
ти, були цілком самостійними в 
своїх діях, мали повне визнан-
ня (легітимність) у середовищі 
козацтва, контролювали прак-
тично всю територію Слобо-
жанщини та вели тут успішні 
бойові операції. Хоча фор-
мально на Слобожанщині вони 
й не носили титулу «гетьма-
на», але реально відповідали 
всім його критеріям. До того 
ж титул «отамана старшого» 
(головного, великого), яким 
вони офіційно номінувалися, 
тотожний кошовому отама-
ну чи гетьману. Свідченням 
того, що С.Забузький мав ве-
личезний авторитет і вплив 
серед українського козацтва, 
є офіційне затвердження його 
польським королем гетьманом 
Війська Запорозького.

                                                                        
 Лесь ІСАЇВ,

історик-краєзнавець,
Харківщина

Дико блукати без предків своїх,
Страшно вночі поглинає беззірність 
     Л. Тома

на Слобожанщині
Про гетьманів і отаманів
Пам’ять козацька

Сучасний козак, хорунжий Лесь Ісаїв 
із рідкісною козацькою зброєю XVI 
століття - затинною пищаллю, що 
знаходиться нині у Харківському 
історичному музеї 
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І все з полив’яних мисок      
            І. Котляревський

(Продовження. Початок у №№ 9-10)

«ХЛІБ, СІЛЬ ТА ВОДА —   
ТО КОЗАЦЬКА ЇДА»

Після сніданку всі йшли на утреню 
до січової церкви, потім деякий час ви-
трачали на прання, лагодження одежі, 
зброї, човнів, укріплень, а потім розпо-
чинали бойову підготовку. У полудень 
із фортечної гармати лунав постріл. 
За цим сигналом козаки припиняли 
військове навчання і йшли до своїх 
куренів: наближалась обідня пора. Ось 
як описував Дмитро Яворницький обід 
на Січі: «Рівно о 12 годині курінний 
кухар ударяв по казанові, і на цей 
звук кожен козак займав своє місце за 
столом, розпочинався обід. У кожному 
курені його готував окремий кухар з 
помічниками, невеликими хлопцями, 
обов’язком яких було приносити воду 
в курінь і тримати в чистоті казани й 
посуд...» Потрібно звернути увагу на 
шанобливе ставлення в той час до їжі. 
Під час бенкетування козаки могли 
кидати в грязь і топтати дорогі убори, 
сипати грішми, але ніколи не могли 
собі дозволити зневажливого ставлен-
ня до хліба, їжі взагалі. На обід пода-
валася ТЕТЕРЯ — зварене пшоно або 
житнє борошно на квасі, варена або 
печена риба на СТЕБЛАХ - дерев’яних 
дошках з видовбаною серединою, щоб 
не стікала юшка. Подавалися до столу 
ГАЛУШКИ, пшеничні або гречані 
ПАМПУШКИ, ще юшка з риби, що 
називалася ЩЕРБОЮ, КУЛІШ із 
салом або олією, іноді баранина або 
дичина, мед. Усе це готувалося на 
КАБИЦЯХ (так називалось вогнище з 
витяжкою, що містилося в курені). На 
закінчення в невеликих відрах (вони 
називалися КІНВИ) подавалася до 
столу брага й пиво. До кожного відра 
були навішані черпаки — коряки або 
михайлики. Їли січовики з апетитом і 
вволю, скільки душа забажає. 

Поет Іван Котляревський це дійство 
у своїй «Енеїді» зобразив так:

Тут їли різнiї потрави, 
І все з полив’яних мисок, 
І самі гарнiї приправи 
3 нових кленових тарілок: 
Свинячу голову до хріну 
І локшину на переміну, 
Потім з підливою індик; 
На закуску куліш і кашу, 
Лемішку, зубці, путрю, квашу. 
І з маком медовий шулик.
Перелічувати їжу тієї пори одне за-

доволення. До вже названого додамо: 
БУХАНЦІ 3 КАВ’ЯРОМ (коржі з 
ікрою), БАБА-ШАРПАНИНА (осо-
бливого приготування риба), ПАШ-
ТЕТ НА КАХЛЯХ (паштет з м’яса, 
гусячої печінки, запечений на кахлях), 
ПУНДИКИ (коржики різного смаку, 
наприклад, з цибулею), ПРЯЖЕНКА 
(щось дуже схоже на омлет), СЛА-
СТЬОНИ (смажені вироби з тіста), 
ДЗЬОБАВКА (варена пшениця з цу-
кром або медом, щось дуже схоже на 
кутю), ГИЛУНИ (варена яловичина зі 
смаженою цибулею, маслом і перцем) 
тощо. Особливо слід відзначити сало. 
Свиней на Запорожжі завжди пестили, 
годували хлібом, тому сало одержували 
найкраще у світі. Козаки в далеких 
походах їли сало з пшоняною кашею, 
варили на ньому КУЛІШ («кулішами» 
на Січі називали кращих фахівців з цієї 
нехитрої справи).

Дмитро Яворницький у своїй книзі 
«Запорожжя...» оприлюднив спо-
гади 116-літнього Івана Розсолода, 
сина запорозького козака Недоступа. 
Зберігаючи стиль і лексику того часу, 
наведемо лише один фрагмент зі 
спогадів людини, яка добре знала по-
бут запорожців.

«...А чи не знаєте, дідуню, яку ж 
пищу потребували запорожці? — Всяку 

пищу потребляли, м’ясне, овощу, рибу, 
всячину їли, голодом себе не морили, 
коли скрізь і звір’я, і птиці, і риби 
скільки хоч. Звірей ловили капканами, 
птиць били із ружей, а рибу ловили 
ятерями, неводом, та все і переробля-
ли. Одним словом, їли запорожці ласо, 
бо вони самі собі варили, самі собі й 
пекли. Одного тільки й мало було у їх, 
печеного хліба. Замість хліба одвічна 
тетеря... Тетерею називалось тісто із 
житньої муки, розведене молоком або 
водою з медом. Його оце як змішають, 
то воно бува ріденьке-ріденьке, потім 
кисне, після чого уже робиться густим, 
тоді воно й готове. Як схотів який запо-
рожець їсти, то зараз бере казан, віша 
його на кабицю, до тетері підбавля 
пшона, а до пшона риби або раків, то 
тоді й варе...»

Надвечір дзвони січової церкви 
Святої Покрови знову скликали 
козаків на молитву. У церкві всіх зача-
ровував своєю майстерністю хор, який 
складався з хлопців — підлітків, учнів 
Січової Школи. Після молитви козаки 
йшли в курені вечеряти. На вечерю їм 
подавали гречані галушки з часником 
або щербу. Ось тепер уже наступав для 
кожного січовика час, коли можна 

було зайнятися улюбленою справою: 
хтось грав на скрипці, сопілці, бандурі 
або бубнах, а хтось співав пісень. 
Місцями на майдані здіймалася куря-
ва під ногами завзятих танцюристів. 
Спливав іще якийсь час... Ближче до 
півночі Січ, за винятком вартових на 
фортечних валах та козацьких роз’їздів 
у степу, занурювалась у сон... Поки 
запорожці сплять, розповімо хоч 
кількома словами про те, як харчува-
лися вони в походах. Звісна справа, 
що тоді козацька їжа була хоч і по-
живна, але не така різноманітна, як у 
Січі. Усе було наче у приказці: «Хліб, 
сіль та вода — то козацька їда», яку ми 
винесли в заголовок цього розділу. У 
дальніх морських походах, приміром, 
сухарі на човнах-чайках зберігалися в 
бочці довжиною три метри й діаметром 
більше метра. Брали козаки із собою 
також пшоняну кашу та борошно, 
розмішане на воді, яке їли, змішавши 
з кашею, це були одночасно і їжа, і 
напій. Суворо заборонялося брати в 
морські походи горілку. Коли знай-
деться в поході якийсь пияка, отаман 
зразу ж наказував викинути його в 
море. Там бідолаху чекала неминуча 
смерть. Такими були неписані закони 
запорозького братства.

НА ЗАПОРОЗЬКУ СІЧ -  
ДО ШКОЛИ

Але не однією їжею ситий козак. 
Потрібна йому ще й духовна «їжа», а це 
вже проблема освітня, шкільна. Не мог-
ли ми, учні сучасної школи, що приїхали 
на Січ, обминути школу на Запорожжі. 
Спочатку нам коротко розповіли про 
історію школи. Перша школа, у якій 

Важко в навчанні - легко в бою!

навчалися всі бажаючі — як молодики, 
так і дорослі козаки — була започатко-
вана на Запорожжі ще в 1576 році. Так 
було покладено початок цілісній системі 
січової школи зі своєю програмою й 
оригінальною методикою навчання й 
виховання. Козак-школяр із шаблею 
за поясом і гусячим пером за вухом був 
звичним явищем у січовому товаристві. 

У 1609 році при Самарській церкві 
був заснований козацький Пустинно-
Миколаївський монастир і школа при 
ньому. З того часу ця школа стала на-
зиватися «монастирською». 

На Чортомлицькій Січі в 1659 році 
збудували січову військову церкву 
із центральною, головною школою 
при ній. У цій школі, як свідчать до-
кументи, навчалося 80 учнів. І то не 
був виняток. Усього на Запорожжі 
було 44 церкви, при 16-ти з них пра-
цювали школи. Із часом в усіх полко-
вих містах і містечках відкривались, 
подібно до січових, полкові школи, 
у яких майбутні козаки опанову-
вали початкову освіту. Усього, як 
вважають, таких шкіл було двадцять 
дев’ять.

А тепер хоч уявно побуваймо в 
одній із січових шкіл, познайомимося 

зі школярами та їх наставниками, 
організацією та змістом навчання. 
Мова йде про казеннокоштну січову 
школу, що існувала при церкві Святої 
Покрови. (Ми вже були в ній, вона 
стоїть на січовому майдані).

Складалась ця школа з двох відділень. 
В одному вчилися молоді козаки, які 
прагнули стати дяками, паламарями, 
дияконами. В другому – молодики – 
майбутні козаки-старшини. Крім того, 
був ще окремий відділ, де вчилися си-
роти, хрещеники козацької старшини. 

Січова школа – то вже, порівняно 
з полковою, вищий освітній щабель. 
Навчання в школі (як і у всіх інших 
школах) велось рідною — «руською» 
мовою, яка була діловою в Україні. 
Крім рідної, у січовій школі студіювали 
слов’янську й латинську мови. Серед 
шкільних предметів тут були ритори-
ка, лінгвістика, богослов’я, логіка, 
схоластика, діалектика, географія, 
астрономія, музика тощо. Школярів 
учили вмінню вести дискусії, вис-
ловлювати й аргументувати свою 
думку. Одним з основних навчальних 
підручників була «Козацька читанка». 
До нашого часу зберігся лише один 
примірник цієї читанки. Дякуючи чис-
ленним публікаціям з історії давньої 
школи, що належать перу Юрія Ру-
денка, ми можемо сьогодні розповісти 
докладніше про це унікальне видан-
ня. «Козацька читанка» була гарно 
оформлена українським орнаментом. 
Це була своєрідна енциклопедія 
тогочасного життя. Чимало місця в 
читанці займають матеріали з приро-
дознавства та українознавства. Серед 
її текстів «Переяславські статті 1659 

року», прийняті тоді, коли гетьманом 
України був Юрій Хмельницький. 
Підручник містить конкретні факти, 
опис подій, імена людей, які творили 
історію рідного народу. Великий ви-
ховний вплив на дітей мав матеріал, 
який розкривав обов’язки перед 
державою гетьмана, старшин, усього 
козацького війська. Тут були вміщені 
також художні твори, подані відомості 
про різні народи й країни світу. Були 
матеріали, покликані виховувати в 
учнів народну мораль, доброчинність. 
Ну і, звичайно, в Спасо-Покровській 
школі учні проходили курс військово-
фізичного виховання. У степу під 
керівництвом досвідчених у боях 
козаків вони гартували себе, вчи-
лися володіти зброєю. Дослідник 
С.Сірополко з цього приводу писав, 
що в січовій школі молодиків вчи-
ли «Богу добре молитися, на коні 
реп’яхом сидіти, шаблею рубати й 
відбиватись, з рушниці гострозоро 
стріляти і списом добре колоти». 
Чимале місце відводилось тут також 
навчанню учнів плавати, веслувати, 
переховуватись від ворога під водою. 
Одним із серйозних завдань було по-
долати на човнах дніпровські пороги 
усіх тридцяти каскадів!

Справа не обмежувалася лише уро-
ками. Адже мова йде, по-сучасному 
кажучи, про інтернатний навчальний 
заклад. Позаурочне життя – то складо-
ва частка виховного процесу. 

Цікаві деталі щодо побуту школярів-
січовиків наводить Марія Пригара в іс-
торичній повісті «Михайлик – джура 
козацький». Учні жили в шкільному ку-
рені, у школі й харчувалися - по черзі 
самі куховарили. Та й іншу господар-
ську справу виконували самі. У січовій 
школі учні мали своє керівництво 
(управу), куди входили отаман і кухар. 
На зібранні отаманів обирали окремо 
для молодиків і для дорослих. Це була 
рідкісна для середньовіччя посада. 
Обирали отаманів на Новий рік, коли 
й січове товариство обирало старшину. 

Курінне управління, по суті, було 
учнівським самоврядуванням, запро-
вадженим у запорозьких козацьких 
школах набагато раніше, ніж, скажімо, 
у Швейцарії, чий досвід із цього приво-
ду ми так ретельно вивчаємо. Навча-
лись у школі до тих пір, поки повністю 
не осягали шкільну премудрість. Деякі 
ліниві й недбалі школярі могли вчитися 
років із десять. Відомий випадок, коли 
якийсь Іван Висота провчився в січовій 
школі аж вісімнадцять років. Воно, 
звичайно, і без лозини не обходилось, 
але школярі зносили те по-козацьки: 
ніхто не кривився, хіба що нишком 
потре набряклу на спині червону смугу. 

Для керівництва навчальним про-
цесом призначався в січову школу 
один з ченців Покровського мо-
настиря. В його обов’язки, крім 
наставницької, суто педагогічної 
роботи, входив і нагляд за здоров’ям 
школярів. При нещастях і пошестях 
він виводив їх на чисте повітря, «на 
свіжу воду», на луки, сповідав і при-
чащав хворих, ховав померлих і про 
всі ці прикрі випадки доповідав ко-
шовому отаманові. Виняткову увагу 
запорожці приділяли добору вчителів, 
стежили за їх поведінкою й працею. 
Учителів забезпечували всім необхід-
ним, їм надавали звання «військових 
служителів». Козаки активно боролися 
за збереження національного харак-
теру школи, культивували в ній дух 
глибокої народності, любові до рідної 
мови, культури, віри, звичаїв.

(Далі буде)

Павло МАЗУР,
краєзнавець

СТЕП ТА ВОЛЯ — КОЗАЦЬКА ДОЛЯ
До козацької читальні
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На сивім березі Дінця 
Синіє літо в чебрецях
   Я. Клиновський

Пам’ять

Я к а  к р а с и в а  н а з в а   – 
Сріблянка! Та й саме село – 
мальовниче, неповторне, при-
родно облаштоване українським 
лісостепом на березі повновод-
ного, овіяного славною історією 
Сіверського Дінця.

Саме в таких місцях, певне, і 
народжуються поети, справжні 
співці рідної землі, патріоти 
малої і великої Батьківщини.

Ус е  ц е  –  д о  б і о г р а ф і ї 
в і д о м о г о  п и с ь м е н н и к а , 
міністра Української Народної 
Республіки Микити Шаповала 
і його рідного села Сріблянки, 
що на північному сході Донеч-
чини, назва якого лягла в ос-
нову літературного псевдоніма 

поета  - Сріблянський.
С а м е  т у т,  н а  п о д в і р ’ ї 

невеличкої сільської школи, 
і відбулося нещодавно свято, 
приурочене до 130-річчя від 
дня народження відомого 
земляка.

Погожого  дня у  гост і 
д о  с р і б л я н  н а  ю в і л е й н і 
урочистості завітали представ-
ники Артемівського районно-
го відділу освіти, Українського 
Реєстрового Козацтва, то-
вариства Олекси Тихого, 
еколого-культорологічного 
центру «Бахмат», донецькі 
письменники, журналісти, 
краєзнавці – Євген Шапо-
валов, Володимир Березін, 

Юрій Доценко, Ігор Бредихін, 
Олександр Добровольський 
та інші.

Господарі підготували цікаву 
концертну програму за Шапо-
валовою творчістю, спогадами 
про нього, мотивами народ-
них пісень. До самодіяльних 
виступів на шкільному подвір’ї 
долучилися і представники на-
вчальних закладів Сіверська, 
Званівки, інших населених 
пунктів Бахмутщини.

Гості подарували кращим 
тамтешнім краєзнавцям, 
самодіяльним артистам цікаву 
літературу, нові публікації 
про їхнього земляка, минув-
шину краю, зокрема і в газеті 

«Україна козацька», розповіли 
про свої здобутки та плани у 
царині історії, письменництва, 
творчості.

Усі разом побували в музеї 
Микити Шаповала,  з любов’ю 
облаштованому учнями та 
вчителями в Сріблянській 
школі, відвідали стародавню 
церкву, де колись хрестили 
майбутнього поета і держав-
ного діяча, нащадка славного 
козацького роду.

Насамкінець мали тривалу, не-
вимушену розмову з його вдяч-
ними земляками-односельцями. 
Йшлося про минуле і сьогоден-
ня, про майбутнє. І звичайно ж, 
знову і знову згадували теплим 
словом Микиту Шаповала – 
погруддя якого втопало у квітах 
і сонячному промінні поруч, на 
шкільному подвір’ї.

Матеріал Вадима Оліфіренка 
«Лиш боротьба могучу радість 
оживить» про життєвий і твор-
чий шлях Микити Шаповала 
читайте у наступному номері  
газети.

Ірина КУДІНОВА,
власний кореспондент «УК»

Фото Володимира БЕРЕЗІНА

У Сріблянку – 
д о  Ш а п о в а л а

Під час святкування 130-річчя від дня народження відомого українського поета, громад-
ського і політичного діяча періоду Української Народної Республіки Микити Юхимовича 
Шаповала на подвір’ї сільської школи у його рідній придінцевій Сріблянці

Портрет Микити Шаповала
в українських рушниках

Любіть Україну, як сонце, любіть,
Як вітер, і трави, і води,
В годину щасливу і в радості мить,
Любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов’їну.

Для нас вона в світі єдина, одна,
Як очі її ніжно-карі...
Вона – у зірках, і у вербах вона,
І в кожному серця ударі…

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
І сльози, і все до загину...
Не можна любити народів других,
Коли ти не любиш Вкраїну.

Дівчино! Як небо її голубе,
Люби її кожну хвилину...
Коханий любить не захоче тебе,
Коли ти не любиш Вкраїну.

Любіть у труді, у коханні, в бою,
В цей час, як гудуть батареї...
Всім серцем любіть Україну свою,
І вічні ми будемо з нею.

Слова  Володимира Сосюри, музика Віктора Лузана та Богдана  Шиптура

Любіть Україну!
Пісенний клуб «Кобзар»
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