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Д У Х О В Н І С Т Ь  І  П А Т Р І О Т И З М

КОЗАЦЬКА
Україна

Творчість наших читачів

К О З А К И
Були то лицарі завзяті,
Відважні хлопці – козаки,
Уміли мужньо воювати,
Писать листи, складать книжки.

Кохались в музиці і слові,
А як підуть, було, в танок,
То лиш виблискують підкови
М’яких турецьких чобіток.
Любили молот в руки брати,
Збирали гречку і ячмінь,
Уміли храми будувати
І ворогів рубать навпіл.
На Січі школи відкривали,
Дітей навчали ремеслу,
Учили, щоби захищали,
Вкраїну рідную свою.
По морю Чорному ходили
На бойових своїх човнах,
І вороги завжди тремтіли,
Коли десь чулося: «Козак!»
Сади садили, льон тіпали,
Читали дітям букварі,
Церкви, лікарні, школи мали
І академії свої.
Все, що вони побудували,
Стоїть несхитно сотні літ:
Храм дерев’яний на Самарі
І нині сяє на весь світ.
Козацька слава не загине -
У серцях наших навіки!
Любіть же рідну Україну
Так, як любили козаки!

Іван ГУСАРОВ,
Січеславщина

Україна протягом століть намагалася 
знайти свою внутрішню автентичність, 
але зовнішні психокультурні і політичні 
впливи (маються на увазі насампе-
ред ідеологічні «псевдоморфози» 
завойовників різного ґатунку) переважа-
ли, і вона, як будь-який живий організм, 
наділений психікою, не завжди витри-
мувала такі постійні навантаження, що 
не збігалися з її глибинною сутністю. 
Незбіг дій політичних агентів і «душев-
них стихій» українського народу посту-
пово руйнував психічне здоров’я нації, 
формував комплекс меншовартості, 
провокував так звані соціогенні не-
врози. Але був у нашого народу свій 
буттєвий стрижень, що піднімав з колін, 
своя імунна система спротиву воро-
жим «ідеологічним інфекціям». Таким 
відроджувальним фактором завжди був 
козацький дух. І голос його було чути у 
нашій крові у всі часи.

Козацтво - це той унікальний 
історичний феномен, той стрижень 
нашого буття, навколо якого вини-
кав і розвивався наш національний 
організм. І саме завдяки козацьким 
генам ми не зникли, не були розчинені 
тими, хто завойовував нас, захоплював 
наші плодючі землі. Бо душа наша 
козацька та історична пам’ять завжди 
надихала покоління постійно шукати 
волю як сенс нашого життя.

Саме такі роздуми і спонукали тих, 
хто пам’ятав своє козацьке коріння 
наприкінці 80-х – початку 90-х років 
ХХ століття розпочати нелегку працю 
по відродженню українського козацтва. 
Перші козацькі організації створю-
валися здебільшого романтиками. Це 
був дійсно національно-романтичний 
період козацького відродження, який 
закономірно завершився кризою роз-
чарування. З середини 90-х років до ко-
зацтва потягнулися більш прагматичні 
постаті, які надали цьому громадському 
руху не тільки більшої організованості, 
але й певної меркантильності. І не 
завжди сильні і розумні, але амбітні 
лідери почали шматувати відроджене 
українське козацтво, створюючи окремі 
і незалежні, але слабкі осередки. І тоді 
на початку 2000-х років у майбутнього 
Гетьмана УРК А.І. Шевченка та його 
однодумців виникла ідея створення 
сильної організації, що змогла би згур-
тувати всю козацьку Україну навколо 
процесу націє- і державотворення, 
ставши в авангарді створеного дієвого 
громадянського суспільства. Так виник-
ло Українське Реєстрове Козацтво, що 
поставило за мету стати стрижнем буття 
модернової української нації. Девізом 
реєстровців стало гасло «Духовність і 
патріотизм», а національною ідеєю – 
«Бог – народ – Україна».

Пройшло 10 років. Сьогодні УРК – 
це потужна громадська організація, 
яка має міцні позиції і авторитет не 
тільки в Україні, але і за її межами – в 
США, Росії, Естонії, Латвії, Фінляндії, 
Угорщині. Японії, Австралії, Новій 
Зеландії та інших країнах.

Сьогодні УРК бажає бачити свій 
народ морально здоровим, духовно і 
матеріально багатим, ініціативним і 
самостійним. Україні потрібна дієва 
демократія, активне громадянське 
суспільство, духовність, патріотизм 
та здатність людей думати і дбати 
про свою країну. Здається, і не тільки 
в розбудові сильної економічної 
держави, а й у почутті патріотичного 
боргу нам потрібно вчитися у інших 
народів, які демонструють, що лю-
дина, котра вважає себе громадяни-
ном своєї країни, не має морального 
права не бути її патріотом. Завданням 
українських реєстровців є допомога 
нашому народу втілити цю позиції 
в життя, наповнити її практичним 
змістом, реальними справами. У нас 
ще не все виходить, але ми йдемо 
вперед. Ми – на марші!

Ігор КОЗЛОВСЬКИЙ,
 заступник Гетьмана УРК 

з особового складу, питань релігії 
та міжнародних зв’язків
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 З великим нетерпінням чекали 
кам’яногірці початку цього заходу. 
Зібравшись усією громадою селя-
ни, козаки  та берегині  у  місцевій 
капличці «Усіх святих» відправили 
молебень, який очолив отець Яро-
слав. Священик привітав  присутніх 
з  чудовим козацьким святом і благо-
словив учасників дійства. А потім  на 
місцевому стадіоні розпочалося свято. 

На урочисто прикрашеній  сцені ма-
йорять  прапори: синьо-жовті – нашої 
держави та малинові – реєстрового 
козацтва. Після виконання гімну 
України, ведучі дійства Г.Надяк та 
берегиня УРК І.Мізерник подяку-
вали меценату - Сергію Савуляку, за 
підтримки якого відбулося дійство, 
та представили почесних гостей свята. 
Серед них – отаман Шахтарського 
міжрайонного товариства УРК, ге-
нерал-майор УРК Олег  Попружен-
ко, отаман Жовківського районного 

товариства УРК Петро Хлищ, отаман 
Сокальського районного товариства 
УРК Василь Нідзвіцький, заступник  
отамана Жовківського районного то-
вариства УРК Андрій Умрихін, заступ-
ник отамана Жовківського районного 
товариства УРК Олександр  Вербило, 
хорунжий Жовківського районного 
товариства  УРК Роман  Мрочко.  

Дівчата  у національних строях 
піднесли гостям коровай на виши-
тому рушнику. Односельчан і гостей 
палко привітала сільський голова 
Надія Зінчук. З теплими словами до 
земляків звернулися генерал-майор 
УРК Олег  Попруженко  та отаман 

Жовківського районного  товариства 
УРК Петро Хлищ. Вони у своїх висту-
пах наголосили на важливій ролі су-
часного козацтва у вихованні молоді, 
відновленні традицій українського 
народу й зазначили, що для мільйонів  
українців козацтво – це не лише слав-
на сторінка нашої історії, а й надія на 
гідне майбутнє. 

І ця надія сьогодні підтверджена 
конкретними справами. У селі ство-
рено козацький загін та козацьку 
шкільну республіку. Для сельчан 

великою честю є перебування у ла-
вах українських реєстровців. Козаки 
завжди в центрі суспільного життя 
району, без низ не обходиться жод-
ний громадський захід. Щороку 
кам’яногірські реєстровці презенту-
ють своє рідне село на святкуванні 
Дня Незалежності України у райцентрі 
Жовкві.

Цього дня у рідному селі  на 
вірність Богу, українському народу, 
реєстровому козацтву присягли коза-
ки і берегині, джури та лелі. А потім 
були проведені конкурси на кращу 
пісню про козаків, кращий жіночий 
та чоловічий національні костюми, 
кращу заплетену косу. До душі всім 
припали пісні «Молодь України» та 
«Батьків заповіт» у виконанні най-
молодшого козака Юрка Шумила. У 
спортивних змагах між командами  
«Гетьман» та  «Козаки» визначилися 
найсміливіші та найспритніші. Та пе-
реможених цього дня не було, адже всі 
учасники отримали позитивний заряд, 
а глядачі — чудовий настрій.  

Я с к р а в и м  в и д о в и щ е м  с т а л и 
показові виступи козаків-гопаківців 
під керівництвом вчителя рукопашу 
«Гопак» Богдана Голуба. Приємно 
подивували присутніх польоти кордо-
вих моделей літаків під керівництвом 
заступника отамана Жовківського 
районного товариства УРК Андрія 
Умрихіна.

А на завершення свята  козак Ми-
кола Жук та берегиня Надія Пилипець 
запросили присутніх скуштувати ко-
зацького кулішу та печеної картоплі 
з салом. 

Плекаємо  надію, що подібні заходи 
у нашому краї набуватимуть дедалі 
більшої популярності, адже козаки  
завжди були уособленням українства, 
що базується на відвазі, патріотизмі, 
жертовності. 

Тож слава козацька не вмре не по-
ляже!

Надія ШУМИЛО,
 берегиня, капітан УРК,

 с. Кам’яна Гора,
Львівська область

Лиш перед Богом я на колінах, 
Я — Україна. Я — Україна.
	 	 Т.	Домашенко 

Офіційно

 На славній Жовківщині  НАКАЗ
373/54

З метою посилення впливу Українського 
реєстрового козацтва на відродження 
духовності і патріотизму народу України 
та враховуючи вагомі досягнення генерала 
армії УРК Домашенка Геннадія Микола-
йовича в діяльності на благо Української 
держави, плідну участь у роботі Українського 
Реєстрового Козацтва, керуючись Статутом 
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», 
рішенням Генерального штабу УРК

НАКАЗУЮ:
1. Призначити генерала армії УРК 

Домашенка Геннадія Миколайовича на 
посаду Наказного Гетьмана УРК  з осо-
бового складу.

2.Присвоїти генералу армії УРК  До-
машенку Геннадію Миколайовичу чер-
гове військове козацьке звання Маршал 
Українського Реєстрового Козацтва.

3.Головному Отаману УРК, генералу 
армії УРК Вуйку Б. І. та Генеральному шта-
бу УРК забезпечити проведення заходів і 
урочистостей з нагоди призначення Мар-
шала УРК Домашенка Г.М. на посаду та 
присвоєння йому чергового військового 
козацького звання Маршал УРК.

НАКАЗ 
№373/46 

Керуючись Статутом ВГО «Українське 
Реєстрове Козацтво» та на підставі подан-
ня в.о. Головного отамана АР Крим ВГО 
«УРК», генерал-полковника УРК Ігоря 
Володимировича Шеремета

НАКАЗУЮ:
1. Призначити Радника  Головного отама-

на АР Крим ВГО «УРК», полковника УРК 
Єфіменка Анатолія Федоровича на посаду 
Головного отамана козацького товариства 
Автономної республіки Крим ВГО «УРК».

2.У зв’язку з призначенням на посаду 
Головного отамана козацького товариства 
ВГО «УРК» полковнику УРК Єфіменку 
Анатолію Федоровичу присвоїти чергове 
козацьке звання генерал-майор УРК.

3.Головному отаману козацького то-
вариства АР Крим ВГО «УРК», гене-
рал-майору УРК Єфіменку Анатолію 
Федоровичу сформувати Головний штаб 
козацького товариства УРК АР Крим, 
оновити реєстри та подати їх до Генераль-
ного штабу УРК до 01.07.2012.

НАКАЗ 

№373/45 
Керуючись Статутом ВГО «Українське 

Реєстрове Козацтво», рішенням Гене-
рального штабу УРК та на підставі по-
дання Представника Гетьмана УРК у 
Дніпропетровській області, отамана 
Криворізького міського козацького това-
риства ВГО «УРК», генерал-полковника 
УРК Юрія Івановича Засядьвовка

НАКАЗУЮ:
1. Призначити заступника отамана 

Дніпропетровського обласного козацького 
товариства ВГО «УРК», полковника УРК 
Кошмая Геннадія Володимировича на 
посаду отамана Дніпропетровського облас-
ного козацького товариства ВГО «УРК».

2.У зв’язку з призначенням на посаду 
отамана Дніпропетровського обласного 
козацького товариства ВГО «УРК» пол-
ковнику УРК Кошмаю Геннадію Воло-
димировичу присвоїти чергове козацьке 
звання генерал-майор УРК.

3.Отаману Дніпропетровського об-
ласного козацького товариства ВГО 
«УРК», генерал-майору УРК Кошмаю Г.В. 
підготувати реєстр та звіт щодо передплати 
газети «Україна козацька» до 10.06.2012 р.

4.Разом із Генеральним штабом 
УРК розробити сценарій презентації 
Дніпропетровського обласного товари-
ства УРК до 01.07.2012р.

 
  ГЕТЬМАН УРК
    А.І.ШЕВЧЕНКО

В осередках УРК

«Козацькому роду нема пере-
воду!» - під такою назвою відбу-
лося козацьке свято у селі 
Кам’яна Гора, що на славній 
Жовківській землі. 

Учасники козацького свята біля храму села Кам’яна Гора

Найвищий на півострові
Північний в’їзд у Феодосію з боку 

Джанкоя прикрасив найвищий на 
Кримському півострові восьмиметро-
вий Поклонний хрест у пам’ять про 
воїнів Великої Вітчизняної війни, які 
загинули на кримській землі.

У відкритті пам’ятного знаку взяли 
участь представники багатьох ко-
зацьких організацій України, Росії. 
Делегацію УРК на цьому заході 
очолював генерал-полковник УРК 
Ігор Шеремет.

Козаки щиро висловили подяку 
місцевій владі на чолі з міським головою 
Феодосії О. Бартеньовим, метрополиту 
Кримському і Симферопольському Ла-
зарю, який провів освячення, не лише 
за участь у цьому знаменному заході, а й 
за активну співдію у здійсненні проекту.

Після освячення Поклонного хреста, 
урочистої частини заходу феодосійці та 
гості Криму мали можливість подиви-
тися святковий концерт, спостерігати 
показові виступи козаків, у яких актив-
ну участь узяли й українські реєстровці.

Прес-служба УРК,
м. Феодосія, Крим

Фотофакт
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Наші за кордоном

Це моя Вкраїна, тут моє коріння
Мова моя рідна і мої батьки
	 	 						 М.	Бойко

Українець – скрізь козак

Становлення Олексія припало на 
бурхливі дев’яності роки минулого 
століття, коли старе розвалювалося, а 
нове ще не встигло народитися. Саме 
тоді молодий, талановитий медик 
поринув у наукову роботу, для якої 
потрібні були …пацюки. Як з’ясується 
пізніше, саме останнє і визначить по-
дальшу долю героя нашої оповіді. 

Народився Олексій у Донецьку в сім’ї 
простих робітників. Тут закінчив се-
редню школу №2, медичний інститут. 
Уже через два роки став кандидатом 
наук. «На шостому курсі готовий був 
захищати кандидатську дисертацію, 
але, за законом, студент 
такого права не мав.  Та 
все ж захистився у Львові, 
а вже через півроку після 
закінчення вишу отри-
мав посаду доцента. У 
мене було все: улюблена 
робота, наука, квартира, 
гроші. Але… закінчилися 
пацюки…»,  — згадує 
сьогодні не без гумору 
пан Олексій, хоча тоді 
було не до сміху.  

ЗА КОРДОН  — 
ЗА… ПАЦЮКАМИ

Відомо, що для науко-
вих дослідів, опробуван-
ня нових медпрепаратів 
використовуються саме 
ці тварини, що належать 
до однієї генетичної лінії. 
«І коли у нас, на кафедрі 
фармакології, в Ігоря Ва-
сильовича Комісарова, 
залишився останній пацюк, якого всі 
наукові співробітники намагалися вико-
ристати у своїй роботі, постало питання,  
де знайти піддослідних тварин?  - згадує 
ті роки пан Олексій. –  У колишньо-
му Союзі розплідник був лише у 
Ленінграді, тож після розпаду СРСР 
з постачанням цих тварин виникла 
проблема. Щоб вирішити питання, 
зателефонував своєму товаришеві до 
Фінляндії. Той повідомив, що і в нього 
залишився останній «екземпляр», про-
те запросив приїхати: мовляв, щось 
придумаємо…» 

Ось так із п’ятдесятьма  доларами у 
кишені, які в останній вечір батько по-
зичив у знайомих,  він поїхав підкоряти 
далекі простори Країни тисячі озер. 
Прибув у Скандинавію і з головою по-
ринув у науку. Та й залишився там, як 
виявилося, назавжди. 

Та 24-річний хлопець у далеких у 
світах не загубився. Досконало оволодів 
фінською й англійською, склав іспити 

з державної мови, як це 
заведено у цивілізованих 
країнах, працював у трьох 
університетах Фінляндії, 
потім Англії. Незважаючи 
ні на що і ні на кого, вперто 
йшов до своєї мети. 

СВІЙ СЕРЕД ЧУЖИХ
Зі слів пана Олексія, 

українцям прижитися за 
кордоном легко, бо вони, 

як правило, цілеспрямовані, 
спокійні люди, як, власне, 
й корінний народ – фіни. 

А добрі фахівці в будь-якій галузі 
ціняться повсюди. Незважаючи на 
труднощі, у Фінляндії  наполегливий 
українець досить швидко зробить 
кар’єру – через п’ять років уже мав 
свою клініку, перспективний бізнес. 
Завдяки працьовитості, твердому 
характеру, чудовій базовій школі 
Олексій став шанованою людиною 
у фінському суспільстві. Тепер серед 
його знайомих чимало поважних 
людей – політичних, громадських, 
військових діячів цієї північно-
європейської країни. 

«Там цінують світлі голови, знан-
ня і вміння. Я гордий з того, що був 
першовідкривачем Фінляндії для 
українських лікарів, намагався всіляко 
їх підтримати. За мого сприяння наразі 
у Фінляндії успішно працює з десяток 
українців і мають там добру славу. 
До речі, моя дружина також медик – 
власниця стоматологічної клініки», - 
розповідає Олексій Тітієвський.

Пан Олексій – людина самодо-
статня. Разом із дружиною Наталкою 
виростили двох доньок: старша – Яна 
навчається на другому курсі школи 
економіки, молодша Настя – шести-
класниця. Обоє активно займаються 
спортом. Не відстає від них і тато-ко-
зак, якому енергії не позичати.

НА КОЗАЦЬКІЙ СТЕЗІ
Як людина, у жилах якої тече ко-

зацька кров, вирішив прислужитися 
своїй Батьківщині, де проживають його 
рідні, друзі, вчителі. 

Довідавшись про діяльність ВГО 
«Українське Реєстрове Козацт-
во», загорівся ідеєю створити у 
скандинавській країні організацію 
реєстровців. «Наразі у козацькому 
осередку Фінляндії близько сотні 
реєстрових козаків, - розповідає 
козацький отаман. – Це переважно 
фіни. Щодо українців, то їх, як не 
дивно, не так багато як хотілося 
б. Українці до козацького руху тут 
відносяться чомусь прохолодно і 
тому доводиться на практиці пере-
конувати їх у позитивних наслідках 
нашої діяльності. Найголовніший 
аргумент – конкретна робота на 
об’єднання української громади, 
проведення культурологічних, ми-
стецьких, патріотичних заходів. 
Варто сказати, що в реєстровому 
козацтві Фінляндії  - троє з десят-
ки найбагатших людей країни, що 
говорить про авторитет козацтва як 
впливової патріотичного організації. 
Безумовно, цей красномовний факт 
потрібно використовувати для над-
бання позитивного міжнародного 
іміджу України. Цим, власне, ми і 
переймаємося».

Ще одним пріори-
т е т н и м  н а п р я м к о м 
діяльності реєстрового 
козацтва Фінляндії, пан 
Олексій  вважає заняття 
фізкультурою і спортом. 
Він і його однодумці 
залучають до козацт-
ва людей, які й іншим 
пропагують здоровий 
спосіб життя,  що є 
загальноєвропейським 
показником успішного 
суспільства. У їх ко-
зацькому товаристві з 
успіхом культивується 
боротьба айкідо, регу-
лярно проводяться тре-
нування з холодною 
зброєю та змагання зі 
спортивної стрільби.  
Ось і нещодавно під 
егідою Українського 
Реєстрового Козацтва 
у Фінляндії було про-

ведено змагання зі стрільби на призи 
Гетьмана України. 

ЩОБИ МІЦНІШАЛИ ЗВ’ЯЗКИ
Попереду у доволі молодої козацької 

організації Фінляндії багато цікавих 
справ, патріотичних заходів, спря-
мованих на зміцнення міжнародних 
контактів, налагодження духовних 
зв’язків тощо. Реєстровці Скандинавії 
тісно співпрацюють з козаками із 
країн Прибалтики, яких очолює ге-
нерал-полковник УРК Володимир 
Паламар. Сьогодні отаман осередку 
УРК у Фінляндській республіці, 
генерал-лейтенант УРК Олексій 
Тітієвський робить все від нього залеж-
не, щоб духовні зв’язки реєстровців 
Скандинавії з його Батьківщиною 
щодень міцнішали.

Дмитро ГРИГОРЕНКО, 
власний кореспондент «УК»

Фото автора   

Життєвий шлях першого реєстрового козака Фінляндії 
Олексія Тітієвського – наочний приклад того, що українці 
справді талановита нація. З очільником реєстрових козаків 
у цій скандинавській країні ми мали нагоду поспілкуватися, 
коли той прилетів на Батьківщину до Донецька, аби виконати 
синівський обов’язок – привітати свого батька з 75-річним 
ювілеєм.  

Олексій Тітієвський знайомиться зі свіжими 
козацькими новинами з України

Олексій Тітієвський  з батьком Володимиром Марковичем у колі 
козаків-побратимів Анатолія Власенка та Сергія Алексеєва 

Ми, громадяни України, реєстрові 
козаки, глибоко обурені анти-
конституційною діяльністю парла-
ментської більшості, яка всупереч 
Конституції – Основного Закону 
України, вчинила ворожу до дер-
жави  спробу прийняття злочинно-
го закону, що призведе і призво-
дить до розколу України. 
Не для того наші славні предки 
билися із загарбниками України, 
щоб купка манкуртів робила 
спроби руїни України, ліквідації її 
ідентичності, нищення душі народу – її 
мови, якою була підготовлена пер-
ша у світі Конституція, і якою були 
створені шедеври світового ми-
стецтва та користувалися велетні 
світової науки і культури.
Конституцією чітко визначені за-
сади мовної політики в Україні, а 
нормативні акти, прийняті на її ви-
конання, гарантували і гарантують 
вільне користування рідними мова-
ми громадянами України. Особли-
вий гнів викликають статті 7, 13, 20 
«Проекту».
Ми, козаки-реєстровці, прирівню-
ємо прийняття Закону «Про засади 
державної мовної політики» до вине-
сення смертного вироку державності 
та суверенітету України.
Звертаємося до державної мудрості 
та гідності наших високопоставле-
них посадовців: Гаранта Конституції 
України – Президента України, та 
голови Вищого представницького 
органу виявлення волі народу – 
Володимира Литвина, який гідним 
вчинком – готовністю до відставки з 
найвищої представницької посади 
виявив свою громадянську і люд-
ську позицію українця, про недопу-
щення зради державним інтересам 
та руїни української державності. 
Антиукраїнським законам не має 
бути місця в Україні.

Усього	понад	тридцять	підписів

Актуально

козаків-реєстровців 
Прикарпатського козацького 
об’єднання ВГО «Українське 

Реєстрове Козацтво»
з приводу антиконституційного  
Закону «Про засади державної 
мовної політики», прийнятого 

Верховною Радою

Звернення 
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Козацький контр-адмірал

ІЗ ДІДА-ПРАДІДА КОЗАК
Він народився на славній 

Слобожанщині восени 1964 
року. Як по материнській, 
так і по батьківській лінії рід 
Проходів сягає сивої козацької 
минувшини. Допитливому 
хлопчаку Сергійку  ще з дитин-
ства у його рідному Золочеві, 
що на Харківщині, розповідали 
про хороброго козацького ота-
мана, який був його далеким 
пращуром. Тож, беручи при-
клад зі своїх предків-лицарів, 
юнак завжди прагнув бути 
сильним, дужим духом і 
тілом. Та й розуму хлопцеві 
було не позичати. Не дарма 
опісля, вже у студентські роки, 
друзі порівнювали Сергія з 
гоголівським козаком-ковалем 
Вакулою.

Після тривалих мандрів 
світами, пов’язаних із пра-
цею, після Казахстану і Сибіру 
сім’я Проходів повернулася 
до рідної України – спочатку 
у Донецьк, а невдовзі пере-
бралася на Дніпропетровщину.

НА СЛАВНИХ ЗЕМЛЯХ 
ЗАПОРОЖЖЯ

Ту т,  н а  і с т о р и ч н і й 
Січеславщині, у козацькому 
Нікополі, й пройшло Сергієве 
дитинство. То була незабут-
ня пора, сповнена щоденним 
фізичним гартом, відкриттям 
нового, пошуками невідомого! 
Разом із друзями-ровесниками 
виїздив на рибалку в Олексіївку, 
Чортомлик, Капулівку, де на 
кургані над неозорим степом 
височить могила легендарного 
кошового Івана Сірка. Та голов-
не – у тутешніх селах ще мож-
на було почути козацькі пісні, 
оповіді-легенди про мужніх 
народних лицарів.

Ще у дитинстві 
Сергій захопився 
спортивною бороть-
бою – самбо, дзю-
до. На татамі трену-
вався і змагався зі 
своїми ровесника-
ми, які здебільшого 
мали красномовні 
козацькі прізвища – 
Непийпиво, Шаблій, 
Шовкопляс, Оси-

ка! Саме з цих загартованих у 
змагах хлопців і виростали гідні 
нащадки славних запорожців – 
сильні, активні, кмітливі, 
чесні, освічені. Сергій Про-
хода не був останнім у такому 
товаристві, скоріше навпаки.

НА СХИЛАХ   
СИВОГО ДНІПРА

1981 року після закінчення 
с е р е д н ь о ї  ш к о л и  ю н а к 
вступає до Запорізького 
машинобудівного інституту 

( н и н і  З а п о р і з ь к и й 
Національний технічний 
у н і в е р с и т е т ) .  Напруже-
не навчання у вузі успішно 
поєднує із заняттям спортом – 
опановує бойові мистецтва 
Сходу, випробовує себе у 
легкій атлетиці, на голубій 
доріжці плавального басей-
ну, погружається на глибину 
із аквалангом, бере участь 
у походах в  гори Криму та 
Кавказу.

Велику увагу приділяє вив-
ченню історії козацького За-
порожжя, здійснює із друзями 
цікаві мандрівки легендарним 
краєм, знайомиться із на-
родним фольклором. Осо-
бливо цікавить його колиска 
козацтва – славетний острів 
Хортиця. Тут він переходив 
усі стежки-доріжки, позна-
йомився з кожним струмоч-
ком. Тут услухався у загадкове 
шумовиння дубів-велетів, 
шепіт хвиль сивого Дніпра. 
Тут аналізував минуле, складав 
плани на майбутнє.

ПОЧИНАВ НА «МОТОР-СІЧІ»
Студент Прохода серйозно 

ставився до оволодіння май-
бутньою професією. Упродовж 
навчання у виші він успішно 
пройшов практику на вироб-
ничих гігантах «Запоріжсталь» 
та «Мотор-Січ». Тож після от-
римання диплома почувався на 

виробництві впевнено  –  тру-
дився у виробничих об’єднаннях 
«Іскра», «Радіоприлад» на 
різних відповідальних посадах – 
заступника головного механіка, 
заступника головного інженера. 
Роботу суміщав із громадською 
діяльністю. 

На досягнутому Сергій Во-
лодимирович не збирався зу-
пинятися. Певне, далися взна-
ки козацькі гени, не байдужі до 
військової справи, до морських 
походів. Закінчивши Вищі 
курси Військово-Морських 
Сил та Вищі курси офіцерів 
СБУ Військової академії у 
Києві, служив на офіцерських 
посадах у частинах особливого 
призначення, побував у бага-
тьох країнах світу. За віддану 
службу нагороджений багать-
ма державними відзнаками.

НА НАУКОВІЙ НИВІ
Чималі здобутки має Сергій 

Володимирович і на науковій 
ниві. Після закінчення у 
2001  році  докторантури 
Міжнародної кадрової академії 
успішно захистив докторсь-
ку дисертацію з міжнародної 

економіки; є автором со-
тень наукових публікацій та 
монографій,  популярної книги 
«Інвестиції в Україну», що 
неодноразово перевидава-
лася. Тривалий час очолю-
вав зовнішньоекономічні та 
інноваційні напрями роботи Се-
вастопольського Національного 
університету ядерної енергії. За 
вагомий внесок у розвиток 
вітчизняної науки нагород-
жений золотою медаллю «За 
наукові досягнення».

ТВЕРДЕ ПЕРЕКОНАННЯ 
КОЗАКА

Уродженець козацької Сло-
божанщини, який провів свої 
дитячі і юнацькі роки на ле-
гендарному Запорожжі,  зна-
ний виробничник, військовий, 
науковець Сергій Володими-
рович Прохода завжди був не-
байдужим до історії України, її 
невід’ємної складової – козач-
чини. Тож цілком природно, що 

уже в перші роки незалежності 
нашої держави він активно 
долучається до відродження 
козацького руху, а в 2003-му 
вступає до лав Українського 
Реєстрового Козацтва. Сергій 
Прохода має безпосередню 
причетність до проведення у 
місті-герої Севастополі низки 
патріотичних заходів. Брав ак-
тивну участь у зборах очільників 
УРК Криму та  України, 

в організації і проведенні 
Всеукраїнської Ради отаманів 
УРК та Всеукраїнської Великої 
Ради УРК, плідно співпрацює 
з держадміністрацією Сева-
стополя, командуванням Фло-
том України. Брав участь в 
оранжируванні та озвученні 
Гімну козацтва Криму.

«Саме українське козацтво 
має бути елітою суспільства, 
бо успіх розбудови України, як 
незалежної держави, значною 
мірою залежить і від козацтва. 
Щоб розвинути економіку 
України, підняти рівень жит-
тя українців на належний 
щабель, потрібно готувати 
свідомих  українців на прикла-
дах найкращих представників 
народу – козаків,  справжніх 
патріотів України, які своїм жит-
тям довели здатність захищати 
національні інтереси і робити 
вчинки на благо своєї держави,  
справжніх фахівців своєї справи, 
людей з високими морально-

етичними принципами», - твер-
до переконаний отаман УРК 
міста-героя Севастополя. Цій 
благородній справі і присвячує 
увесь свій вільний час очільник 
севастопольських реєстрових 
козаків Сергій Володимирович 
Прохода.

Юрій ДОЦЕНКО, 
член Національної спілки

письменників України 

Отаман Українського Реєстрового Козацтва міста-героя Севастополя, контр-адмірал ВМС України, 
проректор Севастопольського Національного університету ядерної енергії та промисловості з економіки 
та інноваційної діяльності, доктор економіки, почесний професор, академік Міжнародної кадрової 
академії, нагороджений багатьма державними і козацькими орденами та медалями, — все це про Сергія 
Володимировича Проходу.

Отаман УРК Севастополя на посвяті у Володимирському 
Соборі, що в історичному  Херсонесі 

Отаман УРК м.Севастополя Сергій  Прохода, представник 
Гетьмана УРК у США Керол Бейлі та заступник отамана УРК 
м.Севастополя Віталій Редько (справа ліворуч)

Очільник реєстровців Севастополя контр-адмірал Сергій 
Прохода на хрестинах сина Головного отамана Київського 
обласного товариства УРК Олександра Карпенка

Сергій Прохода (праворуч) на зустрічі з керівниками державної 
адміністрації  міста-героя Севастополя Володимиром Яцубою 
(ліворуч) та Володимиром Арабаджи (в центрі)

І на суші, і на морі
Шукає козаченько волю...
           М. Чайка 

Очільники УРК
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Хто для других виборює життя
	 	 	 	 В.Симоненко

Гордість УРК

Сучасне суспільне життя  До-
неччини  важко уявити без 
Анатолія Власенка  - колиш-
нього військового, громадського 
діяча, козацького генерала, 
краєзнавця, поета. Людини 
талановитої, неповторної. Він, 
співвідносячи свій внутрішній 
світ, почуття і переживання зі 
світом навколишнім, шукає в 
останньому співзвучне собі, те, 
що відповідає станові  душі, що 
виражає світ загалом. У його 
товаристві завжди почуваєшся 
зручно й затишно. Пан Анатолій 
ставиться до співрозмовника  з 
особливою, по-власенківському 
вишуканою увагою, прита-
м а н н о ю  й о г о  в н у т р і ш н і й 
культурі.  Його  життєвий  шлях, 
карколомні перипетії та  зигзаги  
долі – то захоплива, багатюща  
на події  історія, що могла б 
стати розкішним матеріалом 
для розлогого епічного полотна.

 Анатолій Дмитрович наро-
дився 27 липня 1952 року на 
Сумщині, а дитинство прой-
шло на Волині, де батьки вчи-
телювали. Після закінчення 
семирічки Власенки повер-
нулися на Сумщину. Там, у 
древньому Путивлі, Анатолій 
закінчив середню школу з 
золотою медаллю і вступив 
до Харківського авіаційного 
інституту.

«Тато прохав добре вчитися 
і пам’ятати, якого я роду-
племені», - пригадує пан 
Анатолій.

ІЗ РОДУ КОЧУБЕЇВ
Коріння родоводу Власенків 

сягає козацької доби і проросло 
з гілок відомого роду Кочубеїв, 
представники якого займа-
ли значні посади в козацькій 
старшині. Вже потім, через 
багато літ, Анатолій Дмитро-
вич глибше досліджуватиме 
генеалогічне дерево свого роду 
і дізнається, що Кочубеї – 
український дворянський рід. 
Онук засновника роду – Ва-
силь Кочубей був генеральним 
писарем, його син – генераль-
ним обозним, а потім і членом 
малоросійської колегії. Віктор 
Павлович Кочубей одержав 
1799 року графське, а в 1831-
му князівське достоїнство 
Російської імперії. Рід князів і 
дворян Кочубеїв був внесений 
до V і VI частин родовідної кни-
ги Полтавської, Чернігівської 
та  Санкт-Петербурзької 
губерній.

 Дід по лінії батька Дем’ян 
Власенко служив у ґусарському 
полку царської армії (куди був 
призваний 1912 року), брав 
участь у бойових діях на фрон-
тах Першої світової війни. 
Відзначився в боях під Варша-
вою та на Галичині. Примно-
жив ратну славу роду і батько 
Анатолія - Дмитро Дем’янович 
Власенко. Бойове хрещення 
він отримав 1943 року під час 
форсування Дніпра. Під важ-
ким артилерійським обстрілом 
ворожих гармат та мінометів, 
безперервних нальотів ворожої 
авіації він будував перепра-
ву через головну українську 
ріку. За мужність і відвагу 
був нагороджений медаллю 
„За бойові заслуги”. Потім 
саперний батальйон Дмитра 

Власенка будував перепра-
ви через Десну, Дніпро, Уж, 
Стир, Горинь, Західний Буг, 
особливо відзначившись під 
час форсування ріки Нейсе. 
За успішне виконання бо-
йових завдань у роки Великої 
Вітчизняної війни молодший 
командир Дмитро Власенко 
нагороджений орденами Сла-
ви II і III ступенів. У мирний 
час за визначні досягнення на 
педагогічній ниві він був на-
городжений орденом Леніна...

Де б потім  не перебував 
Анатолій Дмитрович, він завж-
ди пам’ятав мудрі батькові 
н а с т а н о в и .  І 
к о л и  п р а ц ю -
вав майстром 
на київському 
заводі „Арсе-
нал”, і тоді, коли 
з р о б и в  к р у -
тий поворот у 
житті: обравши 
військову служ-
бу, п’ятнадцять 
років бездоган-
но відслуживши 
в органах КДБ 
та СБУ. І тоді, 
коли мужньо 
с т а в  д о  л а в 
л і к в і д а т о р і в 
н а с л і д к і в 
н а й б і л ь ш о ї 
н а  п л а н е т і  
т е х н о г е н н о ї  
катастрофи на 
Чорнобильській 
АЕС – як  опе-
р а т и в н и й  
співробітник управління 
КДБ УРСР по місту Києву та 
Київській  області.

ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ СЛІД
Вранці 26 квітня 1986 року 

майор Власенко знаходився 
у своєму службовому кабінеті 
у Васильківському райвідділі 
УКДБ. Зранку зателефонував 
начальник відділу міліції й 
запитав, що він чув про події 
на ЧАЕС, куди вночі виїхали 
пожежники з Василькова. 
„Зізнаюся, що по лінії КДБ 
навіть наші співробітники 
ніякої інформації не отриму-
вали. І спершу тривогу коле-
ги сприйняв спокійно, адже  
пожежі на ЧАЕС виникали 
і раніше», - згадує Анатолій 
Дмитрович. Він так само до-
бре пам’ятає першотравневу 
демонстрацію у Василькові, 
етап велогонки світу в Києві. 
І це в той час, коли існувала 
реальна загроза ще двох ядер-
них вибухів. Адже під зруйно-
ваним реактором знаходився 
величезний резервуар із водою 
для його охолодження, і якби 
основа реактора не витри-
мала, провалилася у воду,то 
стався б тепловий вибух із не-
передбачуваними наслідками. 
Воду з-під реактора вдалося 
відкачати лише 8-го травня... 

У пам’яті й досі виникають 
епізоди паніки на Київському та 
Дарницькому залізничних вок-
залах, хоча для жителів Києва 
офіційно евакуація не оголошу-
валася. «З 25 травня по 4 червня 
1986 року мені довелося вико-
нувати обов’язки начальника 
Прип’ятського міськвідділу 
УКДБ, старшого оперативної 

групи КДБ УРСР на ЧАЕС. 
Побачене у 30-кілометровій 
зоні, де доводилося щодня 
бувати, вражало - величезна 
кількість військової техніки і 
практично нічим не захищені 
військовослужбовці та інші 
ліквідатори наслідків аварії. 
Дивно, але під час перебування 
в зоні аварії ми, працівники 
КДБ, ніяких медичних об-
стежень не проходили, за ви-
нятком здачі крові на аналіз 
наприкінці терміну перебуван-
ня. Будь-яких препаратів, що 
захищали б від радіоактивного 
випромінювання, ніхто не мав, 

індивідуальні дозиметри були 
недосконалими, а отже ними не 
користувалися. Пізно ввечері, 
після 14-16-годинного робочого 
дня, відвідували сауну на місці 
нашої дислокації у піонертаборі 
«Казковий», а після неї - по 100 
грамів горілки «на брата». Мож-
ливо, ці 100 грамів і рятували нас від 
важких наслідків радіоактивного 
опромінення», – згадує Анатолій 
Власенко.

СПОКІЙ – НЕ ДЛЯ ДІЄВИХ
Проте у 1993 році все ж дове-

лося звільнитися з військової 
служби у запас за станом 
здоров’я... Саме  тоді відбулася 
трансформація  його поглядів 
під впливом побаченої  правди 
життя. І таке могло відбутися 
тільки з людиною, серце якої  
налаштоване на камертон 
тієї самої правди. У чому ж 
секрет?  У тому, наскільки ко-
жен з нас готовий відкритися 
правді, визнати її найвищою 
людською цінністю й мірилом  
суті всього сущого на світі, 
підпорядкувати  їй  усі думки 
і вчинки. Анатолій Власенко 
таку готовність виявив. Пев-
но, ламання світоглядних 
стереотипів далося болісно й 
нелегко, але тим вагоміша пе-
ремога над собою вчорашнім.

Тож спокій йому лише 
снився.  Він не став осто-
ронь  політичного і  гро-
мадського життя  країни. 
Досвідчений офіцер, пол-
ковник запасу Анатолій Вла-
сенко поринув у суспільну 
діяльність. Ось уже більше 
п’ятнадцяти років  в ін  – 
голова  Донецького облас-
ного осередку  «Асоціації 

с о ц і а л ь н о ї  п і д т р и м к и 
і   захисту співробітників 
с п е ц с л у ж б  У к р а ї н и 
„ С п і в д р у ж н і с т ь ” ,  ч л е н 
Донецької обласної ради 
ветеранів, Всеукраїнської ГО 
„Союз Чорнобиль України”, 
Член Національної спілки 
ж у р н а л і с т і в  Ук р а ї н и  т а 
дійсний член Міжнародної 
а к а д е м і ї  б е з п е к и 
життєдіяльності. З 2006 по 
2010 роки був депутатом 
Донецької міськради.

Держава гідно поцінувала 
заслуги Анатолія Власенка. 
За постійну турботу про долю 

чорнобильців він нагород-
жений Почесною відзнакою 
МНС України та вищими  
відзнаками  ВГО «Союз Чор-
нобиль України» - ордена-
ми «Чорнобильський хрест: 
Мужність. Честь. Гуманність»  
та «Герой - рятівник». За 
вагомі трудові  здобутки, 
самовідданість і  високий 
професіоналізм, виявлені 
під час ліквідації наслідків  
Чорнобильської катастрофи 
нагороджений орденом « За за-
слуги» ІІІ ступеня, а в 2008 році 
став кавалером ордена Богдана 
Хмельницького ІІІ ступеня. 
За духовність і патріотизм на-
городжений двома орденами 
Української Православної 
Церкви.

  ДО КОЗАЦЬКИХ ЛАВ
Наше драматичне сього-

дення змушує Анатолія Дми-
тровича висловити засторогу 
щодо нівелювання духовних 
цінностей. Тому він постійно 
шукає чисті душі, споріднені 
з ним. З особливою тепло-
тою згадує зустріч у 1987 році 
з майбутнім Гетьманом УРК 
Анатолієм Шевченком під 
час служби в органах КДБ: 
«Тоді ще ми були майора-
ми, мали свої відповідальні 
ділянки роботи. Пізніше, коли 
звільнилися зі служби, мріяли 
створити організацію, яка б 
діяла на принципах духовності 
й патріотизму. Якось, у 2002 
році, при зустрічі у Києві, 
Анатолій Шевченко ска-
зав: «Можеш привітати: ми 
зареєстрували «Українське 
Реєстрове Козацтво» й за-
пропонував посаду отамана 

Донецького міського товари-
ства УРК». Організаторського 
досвіду колишньому кадро-
вому офіцерові не бракувало. 
І вже невдовзі Донецький 
осередок УРК став одним із 
найдієвіших в Україні. 

Усі козаки-реєстровці, хто 
причастився до дружби чи зна-
йомства з ним, пізнали справ-
жню розкіш спілкування. Він 
один з тих, хто відчуває радість 
і насолоду, коли сам дає, дарує, 
не чекаючи нічогісінько 
навзаєм.  Багатий спадок пе-
редав Анатолій Дмитрович 
своєму наступникові, коли 
громада Донецька надала йому 
депутатський мандат. Та навіть 
перебуваючи у міський раді, 
зв’язків із козацтвом не пори-
вав – став радником, а згодом 
заступником Гетьмана УРК з 
особового складу.

Окремої розмови заслуговує 
поетична творчість  козаць-
кого генерала. Як відомо, 
усе пізнається в порівнянні. 
Тож, коли ми  читаємо збірку 
лірики  «Посвята Україні», 
мовби розривається намисто: 
сиплеться рядок за рядком, 
світло перегорта сторінки…

Мова моя - 
 кольорове намисто; 
На роксоланці 
 кришталем горить! 
Я - УКРАЇНЕЦЬ! 
 Слова мої чисті!
Боже мій, дух піднеси
   хоч на мить!
Анатолій Власенко завжди 

був  і залишається не лише 
людиною  мислячою та твор-
чою, а й патріотом України. 
Він з тих людей, які не зрад-
жують життєвим принципам – 
Україні, Донеччині, козацтву, 
родині, друзям…

І сьогодні ще важко мені,
     бо, як свічка, згоряю! 

Та вже бачу новітні світи,  
           Україну - навік молоду, 
Де наш вільний народ 

пісню-долю співає. 
Так судилося нам, українцям, 

у славнім роду!
 Його життя через те й за-

програмоване на довголіття, 
що випромінює  добротворче  
начало, людяність, милосер-
дя, поривання до високого й 
світлого, неприйняття всього, 
що від лукавого, та облуд-
ного, а найголовніше – усе 
перелічене становить серце-
вину, суть єства самого козака-
реєстровця. На високогір’ї віку 
він має повне право сказати, 
що не розминувся з правдою. 
Ні в повсякденні, ані в жод-
ному слові, що вийшло з-під 
власного серця!

 Анатолій Власенко є не  
рядовим нашого покоління, 
а стоїть у числі провідних 
його постатей, які каталізують  
життя  Донеччини  й  надають  
йому форм, в яких воно й 
триває й надалі буде тривати.

 Нехай же примножуються 
Ваші благословенні труди і 
дні, дорогий ювіляре! Бережи 
Вас Господь!

Олександр  ГРОСОВ, 
голова Донецької  міської  
організації Національної  

спілки  краєзнавців  України,  
підполковник УРК

Стежки, як доля – на долоні

Заступник Гетьмана УРК з особового складу генерал-полковник УРК 
Анатолій Власенко у своєму робочому кабінеті
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ВАВИЛОНСЬКА  ВЕЖА , 
 АБО МОВНА ПОЛІФОНІЯ

За однією з версій, від часів 
будівництва Вавилонської вежі, 
коли Господь Бог покарав лю-
дей, змішавши усі їхні мови (та 
й культури, бо мова і культура 
нерозривно пов’язані), поста-
ла проблема спілкування, або 
розспілкування (роз’єднання). 
Якщо ж подивитись на Біблійну 
легенду з іншого боку, при-
хильники якої наголошують, 
що колись спільна прамова 
поділилась чи розчленувалась 
на цілу низку мов, то цілком 
природно, що сучасна мовна 
поліфонія, мовне багатство є 
похідним давноминулої мовної 
однофонії. Мовне багатство 
завжди досконаліше від мов-
ного одноманіття. На збере-
ження мовного різноманіття 
спрямовані визначальні прин-
ципи відомої Європейської 
хартії  регіональних мов, 
що ратифікована 2003 року 
Україною і спрямована в 
нашій державі на підтримку 
мов таких національних мен-
шин: білоруської, болгарської, 
гагаузької, грецької, єврейської, 
к р и м с ь к о т а т а р с ь к о ї , 
м о л д а в с ь к о ї ,  н і м е ц ь к о ї , 
польської, російської, румунської, 
словацької й угорської. Так, ко-
лись спільна праслов’янська 
мова сьогодні виявлюва-
на в  східнослов’янській 
г р у п і  м о в :  б і л о р ус ь к і й , 
російській та українській; 
західнослов’янській групі мов з 
трьома підгрупами: лехітською 
(кашубська, польська, сілезька, 
словінська як живі мови та 
мертва мова – полабська); 
л у ж и ц ь к о ю  ( н и ж н ь о л у -
жицька і верхньолужицька; 
кнаніт);  чесько-словаць-
кою (чеська, словацька); 
південнослов’янській групі 
з двома підгрупами: східною 
(болгарська,  македонсь-
ка, церковнослов’янська та 
мертва – старослов’янська) і 
західною (сербська, хорватсь-
ка, словенська, боснійська, 
чорногорська). А, власне, 
чому нам, сьогоднішнім і су-
часним, потрібно знати усе 
це?.. Та тому, що кількість 
слов’янських мов аж ніяк 
не зменшується – від сивої 
давнини і до сьогодні мерт-
вою стала тільки полабська і 
старослов’янська, але водночас 
на загальнослов’янській мапі 
набули мовновизначального 
статусу кашубська, лужицька 
на терені Польщі, а в рамках 
окремих держав – чорногорсь-
ка, боснійська. Не підніматиму 
тут наукову дискусію щодо 
повноцінного вияву цих мов – 
вони розвиваються за активної 
підтримки, насамперед, їхніх 
носіїв та держав. 

В епоху глобалізації і прагнен-
ня сформувати субкультурну 
відмінність мов, а відповідно 
і культур, залишається чи не 

одним з найпотужніших джерел 
вияву народного духу і спротиву 
тенденціям усезагальності, збе-
реження нацією як духовною 
цілісністю власної ідентичності. 
Кожна мова і кожна культура 
пильно стережуть та оберігають 
своїх підданих і ставлять 
різноманітні перепони: «вою-
ють» з іншими мовами і культу-
рами (Світлана Тер-Мінасова). 
У цій війні мов і культур носіями 
миру були, є і завжди будуть 
викладачі іноземних мов (у ши-
рокому сенсі – і слов’янських), 
перекладачі, культуроло-
ги. Мова і культура не тільки 
оберігають своїх підданих, але 
й зберігають їх, вони рятують 
народи від втрати національної 
с а м о б у т н о с т і ,  в л а с н о ї 
самореалізації, національної 
самоідентичності, патріотизму, 
життєвої енергії. 

БАГАТСТВО МОВ   
І ЇХ КОНКУРЕНТНІСТЬ

Повертаючись до старої 
Біблійної легенди про Вави-
лонську вежу, можна сказати, 
що, напевне, це було не по-
карання, а Дар Божий: люди 
набули можливості сприймати 
світ по-різному через призму 
різних мов, що уможливи-
ло краще розуміння світу в 
його багатовимірності, в його 
поліфонічності. Тому не треба 
наразі твердити про те, що не-
давно ухвалений Верховною 
Радою України законопро-
ект «Про основи державної 
мовної політики» (№ 9073) є 
неактуальним. Мовляв, його 
укладачі та більшість спеціально 
переводять стрілки з наболілих 
соціальних проблем… І що 
мовні проблеми перебувають 
аж на 31 місці… Соціальні 
проблеми були, є і будуть, бо 

за будь-якого покращення 
певним соціальним групам 
хотітиметься знову покращен-
ня, а от мовні реалії… Тут усе 
набагато складніше… Відразу 
слід наголосити: мовне питання 
ніколи не буде другорядним, 
тому що мова убезпечує людину 
від абсолютної деградації, мова 
гарантує людині як особистості 
самовияв і самореалізацію в 
духовному просторі. На відстані 
літ, за яких Україна існує як 
самостійна Держава, можна 
твердити, що мало зроблено 
для розбудови українськості 
в Українському Державно-
му Просторі, а постійне на-
голошення на тих тортурно 
азійських перипетіях (що абсо-
лютно правдиво і не може бути 
запереченим ніким, бо є надто 
доказовим і документально 
підтверджуване), які  витримала 

українська мова за період свого 
входження до складу різних 
імперій, не доповнює нічого до 
розширення її функційного тла. 
Та й мало цікавить це сучасних 
авторів нових «концепцій» 
так званого мовного облаш-
тування України. Для належ-
ного розуміння ситуації варто, 
хоча б побіжно, заглянути в не 
таку вже й далеку перспективу 
після прийняття законопроекту, 
скориставшись для цього не 
тільки власними міркуваннями, 
але й думками російських 
публіцистів. Так, Леонід Бер-
шидський, відомий консультант 
російськомовного видання 
«Фокус», у своїй колонці на 
сайті журналу «Сноб» наголо-
сив: «Зараз багато хто в Києві 
каже, що політики використо-
вують «мовне питання», щоб 
відволікти народ від того, що 
по-справжньому важливо – від 
стану економіки чи там судової 
системи. Але це, по-моєму, 

короткозорий погляд на речі. 
Спробуйте уявити собі Росію 
без єдиної мови, Москву, яка 
говорить по-англійськи, Пітер, 
що привчиться до фінської диф-
тонги, китайськомовний Вла-
дивосток. Що втримає разом 
людей, які живуть на цих вели-
ких територіях? Навіщо їм буде 
потрібна загальна економіка 
чи судова система? І зараз не 
завжди зрозуміло, чому ми 
разом, а без мови впору було б 
розпускати федерацію». Звер-
ну увагу – публіцист зовсім не 
акцентується на визначальності 
економічного комплексу, бо 
останній аж ніяк не допоміг збе-
регти цілісність держави. Зви-
чайно, насамперед було праг-
нення людей жити в незалежній 
державі і розпоряджатись 
усім самостійно. І водночас 
більшість усвідомлювала, що 

повинні напрацьовуватись 
власні національно-державні 
цінності. Так думалось, але 
по-іншому відбувалось. За усі 
роки існування Української 
Держави на загальносвітовій 
мапі не відбулось духовно-
морального прориву тільки 
тому, що пріоритетними вва-
жались то економічні, то суто 
промислові, то суто технічні 
чинники. А духовно об’єднавчі 
чинники залишались осторонь, 
бо для більшості так званих 
державників вони видавались 
мало суттєвими. Але порожнім 
такий простір не буває – в 
Україну максимально швидко 
експортовано різного ґатунку 
російськомовний продукт. 
Експансія або завоювання цим 
продуктом національного про-
стору нашої Держави активно 
продовжується за сприяння усіх 
засобів масової інформації. Для 
цього достатньо проаналізувати, 
хоча б однодобову, програму 

будь-якого загальнодержав-
ного каналу – й очевидною 
постає відсутність національно-
державного продукту: словес-
ного, музичного, естетичного, 
а повне домінування експорто-
ваного, з відповідними естетич-
ними і патріотично-духовними 
настановами. Отже,  держава 
не подбала і не дбає про повер-
нення боргу українській мові – 
забезпечення повноцінного 
функціонування на всьому 
просторі та підняття її престижу 
як найважливішого чинника 
єдності Держави, її визначаль-
ного атрибута. Звернусь ще раз 
до резюмувань Леоніда Бер-
шидського: «Тепер українська 
мова в більшості тутешніх міст –  
насправді суржик, суміш різних 
мов і впливів. Але українська – 
жива мова, на якій існує про-
низлива поезія (яку, до речі, 
може оцінити й росіянин) і се-
рйозна проза… «Якщо Україна 
не зможе зберегти, підлікувати, 
розвинути цю свою мову, гріш 
їй ціна як країні. Інакше кажу-
чи, мова – це проект, успіх або 
невдача якого найяскравіше 
покаже, чи відбулася тут окрема 
держава. 

А між тим, якщо російська 
м о в а  о т р и м а є  р і в н і  з 
українською права, вона зже-
ре сусідку, як більш силь-
на, більш розвинена, більш 
зручна. У неї-то як раз, як у 
державну мову двох імперій, 
вкладають сили і  кошти 
давно і цілеспрямовано». 
Публіцист відкрито, прозоро 
і чесно говорить про те, що 
в російську мову вкладають 
гроші цілеспрямовано, що 
на її престиж працюють по-
державному – виважено, про-
думано, та й Фонд російської 
мови очолює Людмила Путіна, 
дружина Президента Росії. А 
скільки ж вкладено в розвиток 
і розбудову української мови 
як державної?..

ЗАГОВОРИТЬ ЧИНОВНИК 
УКРАЇНСЬКОЮ?... 

2 липня 2012 року. 19.00. 
Зібралися у  службовому 
приміщенні Донецького теле-
центру для виходу в ефір  програ-
ми «Ювілей Донецької області» 
о 19.30 на 27 каналі. Було кілька 
учасників телепередачі (автор 
цих рядків, доктор технічних 
наук, професор Володимир 
Білецький, режисер Василь Гу-
менюк, заступник голови комісії 
з територіального устрою і са-
моврядування Донецької ОДА 
Микола Загоруйко та ін.). Пану-
вала цілком природна атмосфера 
обміну незначущими репліками 
щодо майбутньої передачі, озву-
чення певних даних. Тим паче, 
що передача повинна йти на-
живо. І в цю мить пролунав голос 
одного з учасників, який говорив 
безапеляційно, голосом, що не 
допускає ніяких заперечень: 
«Украинский язык в силу исто-
рических условий не развился. 

Мова про мову

Мова наша, мова - 
Літ минулих повість,

УКРАЇНСЬКА МОВА 
В НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНОМУ ПРОСТОРІ: 
Р Е А Л І Ї  С Ь О Г О Д Е Н Н Я

 Козак з онуком-козачам день рідним словом зустріча!..
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Сива наша совість	 	 	
	 Ю.	Рибчинський

Он сегодня является недораз-
витым…». А далі продовжували 
лунати безапеляційні сентенції 
про недолугість української 
мови, її вторинність. Дивлюся 
на автора цих думок – переді 
мною Микола Загоруйко. В 
інших умовах варто було всту-
пити в дискусію, якої він і не 
думав допускати, але в умовах 
«передефірності» не хотілося 
вичерпувати себе емоційно і 
морально на доведення того, що 
вже давно відоме всім, крім дер-
жавно-посадових осіб України. 
Тому вчинив, напевне, не зовсім 
коректно: попередив, якщо 
розмова триватиме і далі про 
недолугість української мови, 
не братиму участі в запланованій 
телепередачі. Микола Загоруйко 
накинувся на мене, що це не 
демократично, та, на моє щастя, 
мене підтримав професор Воло-
димир Білецький та й інші при-
хильно поставилися до цього, 
тому міркування Миколи Заго-
руйка помалу стихли. Не комен-
туватиму цього епізоду, тому що 
неодноразово доводилося спро-
стовувати безпідставність такого 
зразка міркувань. Суттєвим 
є те, що такі думки озвучував 
представник вертикального 
управління Української Держа-
ви – обласної держадміністрації, 
що загалом суперечить усталеній 
уяві про патріотично налаштова-
ного держуправлінця. До цього 
слід додати, що обидва пред-
ставники Донецької обласної 
держадміністрації говорили 
виключно російською під час 
телеефіру, що останніми ро-
ками стало закономірністю. 
Хіба що крім окремих досить 
промовистих винятків, – го-
лови Донецької ОДА Андрія 
Шишацького та його деяких 
заступників. Напевне, тим са-
мим стверджуючи, що ніякої 
української мови на Донеччині 
не існує. Чи справді це так? 

Зовсім ні… Українська на 
терені Донеччини існує в 
різних виявах – активному, 
тобто в щоденному вжитку 
(Слов’янський, Мар’їнський, 
О л е к с а н д р і в с ь к и й , 
Амвросіївський та інші ра-
йони), напівактивному – 
мовці легко переходять на 
українську, тільки зачувши її 
(більшість містечок і селищ 
Донеччини), пасивному (До-
нецьку, Макіївці, Маріуполі 
та ін.), коли мовці в контакті 
переходять на українську, во-
дночас не відчуваючи ніякого 
дискомфорту в спілкуванні. 
Ц е й  а н а л і з  м о ж н а  п р о -
довжувати… Але не в тому 
річ. Питання в тому, що на 
Донеччині українськомовні 
легко  послуговуються  в 
повсякденні  російською 
(на жаль, російськомовні 
не переходять у спілкуванні 
з  українськомовними на 
українську) або суржиком, 
щоб бути «своїм». Гасла «Хо-
тим говорить на русском!» 
не відповідають реальності, бо, 
власне, жодна мова в Україні не 
заборонена, а російська – про-
сто домінує. На часі кож-
ному українськомовному 
на Донеччині треба стави-
ти питання про можливість 
н а л е ж н о г о  з а б е з п е ч е н -
ня власних потреб рідною 
мовою. Повертаючись до 
згаданої Європейської хартії 
регіональних мов, що, начебто 
складає основу законопроекту 
«Про основи державної мовної 

політики» (№ 9073), треба 
однозначно сказати: багато шуму – 
мало користі для принципів 
цієї хартії, бо основу  цього за-
конопроекту складає не лише 
збереження мовного поля 
російської, а посилення на-
вантаження російської для на-
дання їй зовсім іншого статусу. 
Це і складає глибинну сутність 
названого законопроекту. 

ПОСИЛИМО УКРАЇНСЬКУ.  
ЗБЕРЕЖЕМО ЄДНІСТЬ

Для повноцінного вия-
ву Держави необхідно, щоб 
патріотичні почуття її громадян 
були співвідносними з діями 
владних структур усіх рівнів. 
Патріотичні почуття може фор-
мувати тільки національно-
державний продукт – той про-
дукт, що духовно працює на 
кожного громадянина. Юрко 
Зелений, музикознавець, 
порівнюючи колишній стан 
івриту, який вдалося відродити, 
і сучасної української мови, 
стверджує: з українською мовою 
зараз значно краще. І продовжує: 
«Найгірше – нема хотіння. Я не 
бачу його. Люди не хочуть бути 
українцями. А бути українцем – 
то нині насамперед мовна оз-
нака. У Берліні спілкуємося 
українською, підходить людина 
і каже: «Прівєт зємлякам». Вона 
була з Луганщини. Звідки вона 
знає, що ми не з Росії? Мова. 
Сама говорячи чужинською 
мовою, нас сприймає за своїх 
земляків. Це система кодів. 
Система саморозпізнавання». 
Та  н а й с т р а ш н і ш е  д л я 
українськомовних (та й для 
українців, що не втрати-
ли національно-генетичного 
зв’язку зі своїми коренями), а 
для мовно-державної стратегії 
неприпустимо, що «Українську 
мову витискають з усіх усюд» 
(Юрко Зелений), і це вже 
питання її життя і питання 
її смерті, не абсолютної (як 
полабської). «Мова так закар-
бована на електронних, звуко- і 
видивовідтворювальних носіях, 
що її забути чи згубити стало 
неможливо. 100 років тому це 
фізично можна було. Папір міг 
згоріти. Нам пощастило до-
тягнути до теперішніх часів» 
(Юрко Зелений). Але це ща-
стя відносне, тому що справді 
українську можна буде почути, 
та й навіть, за бажання, вивчи-
ти… Думаю, що такого не стане, 
бо українська мова сьогодні 
має надзвичайної ваги силове 
навантаження в Українській 
Державі, яке легко зруйнувати, 
та відродити – навряд чи вдасть-
ся… Українська мова в сучасній 
Україні – це цілісність Держави 
і надійний чинник формування 
нинішніх і майбутніх поколінь 
у патріотично усвідомленому 
дусі значущості і ваги власної 
Держави у світі. Наш геніальний 
мислитель і провидець Григорій 
Сковорода свого часу сказав: 
«Ми повинні бути вдячні Богу, 
що він створив світ так, що все 
просте правда, а все складне 
неправда». Що цілком легко 
прояснити – в державності 
української все просто і все 
абсолютна правда, у поширю-
ваних помислах нових підходів 
до мовної політики і ревізії уже 
напрацьованого – все складне, 
отже, неправда. 

Анатолій ЗАГНІТКО, 
член Національної спілки 

письменників України  

Нам пишуть

М о в а  н а с  о б ’ є д н а є
От і сталося… Верховна  

Рада прийняла  мовний закон 
Колісніченка – Ківалова, що 
нікого не залишив байдужим. 
Ті, хто його активно проштов-
хували, відчувають надзвичайне 
піднесення. Воно й зрозуміло: 
для них це саме та соломин-
ка, яка повинна реанімувати 
їх підупалий рейтинг. Інші ж 
розгнівані й обурені, адже це за-
мах на державну незалежність, 
за яку наші предки боролися 
століттями.

Мета закону нібито дозволити 
спілкуватися звичною для кож-
ного мовою. Панове -товариші, 
а якою ж мовою ви говорили 
досі? 

Отже, мета цього закону 
інша. Навіть школярі знають, 
що мова – життя духовного 
основа, тобто те, що вирізняє 
нас серед інших націй і робить 
народом. Професор І. Огієнко 
навчав, що «мова - то душа 
народу, народ без мови не на-
род». А наш земляк В. Сосюра 
застерігав: «Без мови рідної й 
народу нашого нема».

Ці та інші хрестоматійні 
цитати відомі усім. Так само, 
як відомий і циркуляр царсь-
кого міністра внутрішніх 
справ Валуєва та сумнозвісний 
Емський указ про заборону 

українських книг і театраль-
них вистав. Царат розумів: 
щоб знищити волелюбний 
український народ, необхідно 
відібрати у нього мову. А без 
мови народ втратить свою 
ідентичність, розсіється серед 
інших націй, змішається і 
зникне. Це було підґрунтям і 
чисельних депортацій, до речі, 
і сталінських теж. У радянсь-
кий період антиукраїнська 
п о л і т и к а  в е л а с я  д е щ о 
хитріше.  Мова  в ідкрито 
не заборонялася, її просто 
зробили непотрібною, зай-
вою. (Уявляєте парадокс: в 
Україні українська мова не 
потрібна!) Нашу мову по-
ступово витіснили з усіх сфер 
суспільного життя, а населен-
ня зрусифікували. 

В и  д у м а є т е ,  щ о  д е п у -
тати від Партії регіонів та 
Компартії цього не знають чи 
не розуміють?!.

Українську мову часто 
порівнюють з неопалимою 
купиною: вона незнищенна! 
На щастя, те, що дано Богом, 
не може знищити людина, 
навіть якщо вона при владі й 
дуже цього хоче!

Даремні ваші сподівання, 
панове-товариші! Те, що мало 
розколоти народ, згуртує його, 

об’єднає у спільному бажанні 
бути народом суверенної 
є в р о п е й с ь к о ї  д е р ж а в и . 
Підтвердженням цього є «мов-
ний майдан» у Києві та інших 
містах України.

 
РІДНА МОВА

Мені співає кожне слово,
Твій кожен звук мене чарує.
Кохана українська мово,
Твоя душа в мені вирує.
Вслухаюсь в шепіт
  трав шовкових
І чую пісню колискову. 
У тебе, українська мово,
Закохуюсь я знову й зову.
Струмок співа 
   про твою вроду,
А соловейко – про кохання. 
Ти невмирущий, мій народе,
Як ясне сонце на світанні.
Бува, що небо 
 вкриють хмари,
Та день настане неодмінно.
І хоч проблем у нас чимало,
Я вірю в тебе, Україно!

 
Ганна ЛИСЕНКО,
Донецька область

Вельмишановний пане 
Президенте!

Духовенство та віруючі 
Московсько-Богородської 
єпархії  УПЦ Київського 
Патріархату не змогли за-
лишитися осторонь реакції 
у к р а ї н с ь к о ї  д і а с п о р и  в 
Російській Федерації з при-
воду самовільного рішення 
депутатами Верховної Ради 
України двох фракцій Сергієм 
Ківаловим (родом з Молдови) 
та Вадимом Колісніченком. 
Вони за спиною всього чесно-
го, довірливого українського 
народу здійснили свавілля і 
беззаконня у стінах ВР нашої 
України, чого не може бути в 
жодній державі Європи. 

М и  г л и б о к о  о б у р е н і 
поведінкою антиукраїнських 
так званих діячів – С.Ківалова 
та В.Колісніченка, які дозво-
ляють собі вирішувати долю 
українського народу в його 
рідній країні. 

Ким є ці названі люди? 
Якби вони жили в Росії і 
діяли подібним чином про-
ти російського народу і 
російської держави, то давно 
були б у камерах підготовки 
до вічного ув’язнення. А тут 
ці люди практично роблять 
переворот в Україні, і на них 
немає ні законів, ані ніякої 
управи. Народні  депутати 
Верховної Ради українського 
національного духу голодують 
на знак протесту прийнят-
тя законопроекту ВР «Про 
основи державної мовної 
політики» від 6-го липня цьо-
го року.   

Це ж ганьба для нашої 
д е р ж а в и ,  к о л и  « г о с т і » 
Ук р а ї н и  п р о д о в ж у ю т ь 
тіснити українців у своїй 
Вітчизні, як це було за часів 
українського середньовіччя, 
коли український народ не 
мав права вирішувати своє 
національне питання у власній 
державі, бо ці болючі теми ста-
вилися у Варшаві та у Москві, 
де ділилися наші землі і наші 
території без нашої участі.

Хіба ж так можна, щоб 
українці не мали права голо-
су в своїй державі?! В Україні 
й так все російське, але не 
вистачає тепер тільки «одер-
жавити» російську мову поряд 
з українською. 

Ми дивуємося, що в Україні 
і чи не в кожному місті, селищі 
і селі стоять пам’ятники ка-
там українського народу: 
В.Леніну, Й.Сталіну, М.Щорсу, 
С. Косіору (злочинцю та 
одному із організаторів Го-
лодомору в Україні 1932—
1933рр.) ,  Л.Кагановичу, 
Ф.Дзержинському та багатьом 
іншим, від  чиїх кривавих рук 
загинуло 20 мільйонів кра-
щих українців у штучному 
голодоморі та в сибірському 
ГУЛАЗі.

Деякі депутати Верховної 
Р а д и ,  б у д у ч и  ч л е н а м и 
російської діаспори в Україні, 
дбають про свою російську 
мову, яка є державною в Росії 
і не піклуються про українську 
мову, яка є державною в Україні. 

В и  ж  з н а є т е ,  д о р о г и й 
Вікторе Федоровичу, що в 
Російській Федерації кожен 

бажаючий стати її громадяни-
ном зобов’язаний здати іспит 
на володіння російською 
мовою. А в Україні чомусь 
знущаються державні діячі 
над нашою національною 
українською мовою.

В и ,  в е л ь м и ш а н о в н и й 
Вікторе Федоровичу, буду-
чи Президентом України, 
володієте українською мо-
вою дуже гарно і впевнено. 
Так чому ж інші державні 
діячі не бажають цього, а 
спеціально «коверкають» 
українську мову так, щоб зо-
бидити співгромадян своїми 
провокаторськими діями, 
налаштовують проти себе 
свідомих українців для бійки 
в стінах ВР.

Ми надіємося,  що Ви, 
я к  Га р а н т  Ук р а ї н с ь к о ї 
Конституції не допустите 
Ківаловим і Колісніченкам 
глузувати над українцями 
не тільки в Україні, але й по 
всьому світі. 

Віримо, що... Вами буде ска-
соване хитромудре рішення 
«більшості»  у  ВР про мовне 
питання. І що в Україні буде 
одна державна мова, а не 
дві чи більше. А якщо во-
роги України не володіють 
українською, то видайте їм 
квитки на поїзди чи на літаки, 
і нехай летять вони, як леле-
ки, в ті країни, що є для них 
рідними й  близькими. 

Зі щирою повагою до Вас - 
АДРІАН,

митрополит Московський і 
Богородський  УПЦ КП  

Відкритий лист 
до Президента
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Як колись, на вірність Україні
	 	 				 										М.	Сіробаба		
	 	 	 	 	 	

С В Я Т К У В А Л И  Н А  С Л О Б О Ж А Н Щ И Н І
В осередках УРК

14 липня, у день створення 
ВГО «Українське Реєстрове 
Козацтво»  представники 
Харківського обласного това-
риства УРК зібралися у Ста-
рому Салтові, під Харковом, 
на базі відпочинку «Парус», 
щ о б  в і д з н а ч и т и 
1 0 - р і ч н и ц ю  з 
д н я  з а с н у в а н н я 
ц іє ї  громадської 
організації, а також 
10-ту річницю ство-
рення обласного осе-
редку УРК.  

На святкову ко-
зацьку раду голова 
адміністрації Гетьма-
на УРК у Східному 
регіоні України, гене-
рал-лейтенант УРК 
Юрій Пісковацький 
запросив отаманів 
Харківської обласної, 
міських і район-
них осередків УРК, 
с п і в р о б і т н и к і в 
науково-дослідного 
інституту козацтва, 
Харківської обласної 
т а  В о в ч а н с ь к о ї 
районної держав-
них адміністрацій, 
реєстрових козаків Слобожан-
щини. У гості до побратимів при-
була делегація Бєлгородського 
окремого козацького товариства 
Центрального козацького війська 
РФ на чолі з отаманом, козацьким 
полковником Г. Колочком.

Урочистості розпочали-
ся з привітання Гетьмана 
УРК Анатолія Шевченка всіх 
реєстрових козаків із нагоди 
ювілею УРК. Його зачитала бе-
региня, заступник Харківського 
міського голови, генерал-майор 

УРК Світлана Горбунова-Рубан. 
Потім були оголошені накази 
Гетьмана УРК Анатолія Шевчен-
ка про нагородження реєстровців 
Слобожанщини пам’ятними ме-
далями «10 років УРК», іншими 
козацькими відзнаками. 

Перед товариством ви-
с т у п и в  п е р ш и й  о т а м а н 
харківських реєстровців, 
генерал-полковник УРК 
Михайло Дубровський. Він 
пригадав історію створення 
осередку  реєстровців  на 

Слобожанщині у 2002 році, 
розробку разом із Гетьма-
ном УРК Анатолієм Шев-
ченком наукового підґрунтя 
організації, напрацювання 
її ідеологічних принципів 
тощо.

Н а  к о з а ц ь к і й  р а д і  з а 
традицією було приведено 
до присяги новобранців. 
Ц е р е м о н і ю  п о с в я т и  у 
реєстровці провів Головний 
отаман Харківського облас-
ного товариства УРК, генерал 

армії УРК Віктор Посохов. 
Керівник відділу по роботі з 
молоддю Ізюмської єпархії 
Української Православної 
Церкви МП отець Ігор благо-
словив молодих реєстровців 
на благії справи. 

Цікаву  творчу  програ -
му присутнім подарував 
самодіяльний козацький ан-
самбль Харківського окремого 
полку УРК. Завершилося свят-
кування змаганнями з плаван-
ня та спортивною риболовлею. 

І, звичайно ж – 
смачним козаць-
ким кулешем!

Завдяки дружній 
р о б о т і  ш т а б у 
А д м і н і с т р а ц і ї 
Гетьмана УРК у 
Східному регіоні, 
отаманів міських 
т а  р а й о н н и х 
осередків УРК, 
с п о н с о р с ь к і й 
допомозі депу-
тата Харківської 
обласної  ради, 
генерал-майора 
УРК Олександра 
Кулиничева свято 
вдалося на славу. 

Особливу по-
дяку реєстровці 
С л о б о ж а н щ и -
н и  в и с л о в л ю -
ю т ь  о т а м а н у 
Х а р к і в с ь к о г о 

окремого  полку 
УРК, генерал-майору УРК Ва-
силю Півню за велику роботу 
по організації заходу. 

Дмитро ГРИГОРЕНКО, 
власний кореспондент «УК», 

Фото прес-служби УРК

Про цікаву історію цієї 
місцини розповів благо-
ч и н н и й  Р а й г о р о д с ь к о г о 
округу, настоятель Свято-
М и х а й л і в с ь к о г о  х р а м у 
протоієрей отець Олексій. 

Священик повідав, що Ко-
зацьку пристань 300 років тому 
заснували запорозькі козаки. 
Вона стала форпостом для 
захисту від зовнішніх ворогів, 
а самі поселенці допомагали 

людям, у тому числі й чума-
кам, переправлятися через 
річку. Згодом звели тут гли-
нобитний храм, яких на той 
час в Україні було не так вже й 
багато. Оселившись на злитті 

двох річок, козаки заснували 
поселення, яке називали зем-
ним раєм. Очевидно, з тих пір 
ця заповідна місцина й носить 
назву Райгородок.

Серед квітучого запашного 
степу, біля козацького хреста ви-
шикувалися  козаки-реєстровці. 
Їх отаман, полковник УРК 
Віталій Горожанов доповів за-
ступнику Гетьмана УРК із осо-
бового складу Анатолію Власен-
ку про готовність реєстровців до 
проведення козацької ради. 

Привітавши козаків із 10-ю 
річницею заснування УРК, ге-
нерал-полковник УРК Анатолій 
Власенко зачитав накази Гетьмана 
УРК, згідно з якими генерал-
майора УРК Василя Лабуніна 
призначено на посаду отама-
на Чорнобильської дивізії УРК 
«Україна», чергове козацьке звання 

«генерал-майор УРК» присвоєно 
Віталію Горожанову та Миколі 
Толстікову. Олександр Водолазсь-
кий, Сергій Нецвєтаєв, Валентин 
Брильов отримали звання «пол-
ковник УРК» і Віталій Левтеров 
став підполковником УРК. 

Потім в урочистій обстановці 
було приведено до присяги 
козаків, які побажали поповнити 
лави реєстровців. Отець Олексій 
відправив молебень і благословив 
усіх присутніх на добрі справи. 

Під кінець заходу відбулася 
козацька рада, де були розглянуті 
питання життя Чорнобильської 
дивізії УРК «Україна» та визна-
чені плани подальшої роботи. 

Максим ТОРСЬКИЙ, 
власний кореспондент «УК»,

м.Слов’янськ
Фото Антона БОБИРЯ

По-літньому спекотним видався той липневий день на окрайці Слов’янська, де 
древня річка Тор (нині Казенний Торець) впадає в овіяний сивою минувшиною 
Сіверський Донець. Тут, у мальовничому межиріччі, біля легендарної Козацької 
пристані відбулося урочисте дійство, яке його учасники запам’ятають надовго. Біля 
пам’ятного хреста зібралися реєстрові козаки Окремої ордена «Бронзовий козацький 
хрест» Чорнобильської дивізії УРК «Україна» з Донецька, Єнакієвого, Краматорська, 
Слов’янська, Райгородка, щоби прийняти до своїх лав гідне поповнення, вручити 
козацькі нагороди, відзнаки, поділитися здобутками, обговорити плани на майбутнє. 

Реєстровці Слобожанщини - учасники  проведення  ювілейної козацької ради у Старому Салтові

Винесення прапора УРК під час козацької ради  біля пам’ятного козацького хреста

Посвята на Козацькій пристані

Отець Олексій благословляє реєстровців-чорнобильців на 
добрі справи на Козацькій пристані, що біля Райгородка
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Щоб та її… щоб та спасла
        Т.	Шевченко	

Нещодавно українська вій-
ськова делегація, у складі якої 
перебували представник Гетьмана 
УРК у Галичині, генерал армії 
Богдан Прокопишак і берегиня 
УРК Мар’яна Рап, повернулася 
у Львів із прощі до Лурду. Це було 
54 міжнародне військове палом-
ництво до святої землі Франції. 
Українська делегація військовиків 
також мала нагоду побувати на 
урочистій зустрічі з Папою Рим-
ським – Бенедиктом XVI.

 «У цьому міжнародному 
паломництві взяли участь 
м і л і т а р н і  п р е д с т а в н и -
ки із 37 країн світу. Серед 
них і українська делегація, 
я к а  в ж е  в і д п р а в л я є т ь с я 
н а  б о г о м і л л я  д о  Л у р д у 
всімнадцяте. Цей духовний 
захід для військовослужбовців 
З б р о й н и х  с и л  Ук р а ї н и , 
представників Українського 
Р е є с т р о в о г о  К о з а ц т в а , 
працівників профспілки МВС 
України і воїнів-афганців, 
став своєрідним відкриттям 
світу. Військовики з Оде-
си, Херсона і Києва та чле-
ни їх родин уперше в житті 
побували на чудотворній 
французькій землі, аби очи-
ститися від земних гріхів у 
місці, де з’являлася  Мати 
Божа», - говорить керівник 
української делегації, єпископ 
Сокальсько-Жовківський 
У Г К Ц  М и х а ї л  К о л т у н .  
Преосвященнійший владика 
благословив українських про-
чан, які ретельно протягом двох 
тижнів готувалися до прощі 
(відвідували літургії, приймали 
таїнства сповіді та причастя) та 
щиро подякував за спільну по-
дорож до святих місць Франції. 

Паломники були вражені 
не лише побаченим на святій 
землі, а ще й твердою, непо-
хитною вірою людей різних 
націй у єдиного й усеправед-
ного Бога. Людей, а їх в цей 
час зібралося понад 10 тисяч 
військових із різних країн 
світу, буквально зачаровувала 
неповторна архітектура цього 
альпійського містечка. Про-
чани мали змогу побувати 
у Лурдській базиліці, кате-

дральному соборі, відвідати 
українську греко-католицьку 

церкву, пройтися хресною до-
рогою великомученика Ісуса 
Христа. 

До Лурду щороку приїж-
джають близько 2 мільйонів 
паломників з усіх куточків 
світу. Щиро моляться і спрагло 
п’ють святу воду для власного 
оздоровлення і зцілення від 
різних недуг. Починаючи від 
1858 року, на святій лурдській 
землі відбулося близько 8 
тисяч випадків зцілення. Тут 
одужували хворі, від яких 
традиційна медицина вже 
відмовилася. Ось уже понад 
півтора століття приїжджають 
сюди люди з усього світу, п’ють 
цілющу джерельну воду і ве-
зуть її додому.   

 «Паломництво – це від-
починок для душі, а для тіла – 
безкінечно довгі дороги. За-
вдяки пілігримству до Лурду 
м’якшають людські серця, - 
поділився враженнями від 
поїздки по святих місцях 
представник Гетьмана УРК у 
Галичині, генерал армії УРК 
Богдан Прокопишак. – У 
людей різних віросповідань 
згадка про Лурд викликає 
упереджену думку: католи-
цизм. І лише безнадійно хвора 
людина відкидає всі застороги 
і серцем рветься до Лурду, і там 
шукає порятунку, незважаю-
чи на будь-які упередження. 
Лине думкою через далекі 

простори, щоб дістатися до 
райської місцини на південних 
французьких долинах між 
Піренейськими горами». 

Тут – кругом гори, вкриті 
густим лісом. Серед дерев – 
церква в готичному стилі, що 
вражає своєю величчю, поруч 
неї – велика церковна площа. І 
скрізь - великі натовпи людей, 
куди не кинь оком - горять 
свічки... 

Через площу навпроти 
церкви – статуя Матері Божої 
Лурдської у пишному вінку з 
троянд, що ввечері спалахує 
яскравим світлом. Трохи 
далі – зелений округлий трав-
ник. Це дах величної підземної 
церкви-базиліки, що одно-
часно може вмістити понад 16 
тисяч людей. Тут відбуваються 
щоденні післяобідні процесії 

і благословення хворих, коли 
надворі негода. Збоку церкви, 
що фасадом дивиться на площу, 
на скелі-горі Об’явлення Божої 

Матері люди купують свічки і 
несуть до Грота під скелею. 

Із цілющого джерела вода 
проведена в прямо в скелю. 
По дорозі до Грота в камінній 
с т і н і  в р о б л е н і  к н о п к и -
ґудзики, натиснувши на які, 
струменіє чудодійна вода. 
Люди набирають її в пля-
шечки (їх можна придбати у 
місцевих сувенірних крам-

ничках) і везуть додому, як 
чудотворний напій від різних 
недуг. 

 Це вода з цілющого дже-
рела Печери, «де з’явилася 
Бернадеті Богоматір і вказала 
їй на воду, яку треба пити і 
в ній митися», - написано в 
книзі Варфеля «Пісня про 
Бернадету». Над Печерою є 
невеликий і темний від віків 
овальний отвір, крізь який 
можна побачити білу статую 
Богоматері із золотим вінком 
і написом: «Я є Непорочне 
Зачаття». Довкола неї ростуть 
ружі. У Печері – вівтар із 
хрестом і квітами, біля нього – 
великі свічники, в яких горять 
принесені людьми свічки. 
На зводах Печери - велика 
кількість милиць тих, хто був 
зцілений чудотворною силою. 

Тут, біля Грота, люди мо-
ляться денно і нічно, цілують 
скелю, залишають написані 
молитви за рідних, складають 

у скриньку пожертви. Ніхто не 
пройде повз це святе місце, не 
вклонившись. 

Зранку здорові йдуть, а хво-
рих у візках везуть на молитву, 
потім – до купелі. Купелі – це 
заповітне місце для всіх прочан, 
надія і сподівання недужих. 

А пополудні предовгі проце-
сії – тисячі прочан зі своїми 
духовними наставниками, свя-
щениками, монахами, черни-
цями, сестрами-милосердя - 
прошкують на благословення і 
спільну молитву. Багатотисячна 
хорея натхненно повторює мо-
литву різними мовами: «Боже, 
Ти можеш зцілити мене, якщо 
захочеш». Під час нашого пере-
бування на прощі ця молитва 
лунала з гучномовця, в тому 
числі й українською мовою.

 «Щоб зрозуміти і відчути 
Силу Божого Духу, потрібно 
побувати тут особисто. Ніколи 
і ніхто не спроможний пе-
редати тієї особливої ласки 
Божої, надзвичайного ду-
шевного піднесення, щастя, 
які відчуваєш після палом-
ництва до Лурду. Це почуття 
можна назвати Благістю, що 
супроводжується відчуттям 
присутності Бога», - не приховує 
свого захвату від поїздки береги-
ня УРК Мар’яна Рап. 

Як уже було сказано, у Лурді 
діє українська греко-католиць-
ка церква, ініціатором побудови 
якої став настоятель парафії 
отець Василь Прийма. Для 
українських прочан місцеві 
парохи організували Хресну 
Дорогу: йдучи під гору, ми зро-
били 14 зупинок для молитов. 
На кожній із зупинок – великі 
бронзові скульптури, на яких 
зображені муки Ісуса Христа. 
Це – символічний шлях покути. 

Незабутніми залишать-
ся феєричні вечірні  або 
нічні процесії-походи тисяч 
паломників зі свічками, які об-
ходять довкола базиліки з піснею: 
«Ave, Ave, Ave, Maria! – Вітай, 
радуйся, вітай, Маріє!».       

 В’ячеслав ЦВЄТКОВ,
головний писар штабу 

представника Гетьмана 
УРК у Галичині, 

Лурд - Львів - Дрогобич  
Фоторепортаж автора

Християнські святині
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сталить твій дух - тож і терпи, терпи.   
 

Великі українці

села Сріблянки 26 травня (8 черв-
ня за новим стилем) 1882 року. Там 
свідчилось, що народився син Ми-
кита «Бессрочного унтер-офицера 
Евфимия Алексеевича Шаповалова 
й законной его жены Наталии, Яков-
лева дочери; оба православные». 
За хрещених батьків були «Той же 
деревни бессрочно отпускной унтер-
офицер Яков Яковлевич Данников и 
крестьянка девица Мария Яковлева 
Самоткаленкова». Священиком був 
Євфимій Петрушевський.  Церква ця 
і досі стоїть на краю села, не зважаю-
чи на те, що їй понад сто років, а над 
нею прошуміли-проревли окаянні 
30-ті роки  з  закриттям  церкви,  її 
руйнуванням і відновленням на по-
чатку 40-х.

Микиті самому з дитинства дове-
лося турбуватися про шматок хліба. 
Вибір письменником літературного 
п с е в д о н і м а  з а с в і д ч у в а в  й о г о 
патріотичні вподобання: за основу 
свого літературного імені він узяв на-
зву рідного слобожанського села.

У Сріблянці добре знають власну 
давню історію: у місцевій школі вже 
протягом кількох десятиріч  ведеться 
літопис, що засвідчує факти перших 
поселень над Дінцем ще в 1670 році, 
коли тут оселилося кілька  козацьких 
сімей, які займались сплавом лісу і 
рибальством. Хутірець і назвали тоді 
Сплави... Зафіксований у літопису і 
факт переселення у ці краї московсь-
ким урядом  1753 року сербів і волохів 
під керівництвом Івана Шевича і 
Райка Депрерадовича та перетворення 
села у військове поселення «Перша 
Рота». Ця назва проіснувала до 1800 
року.

Сьогодні серед місцевих мешканців 
побутує кілька версій щодо походжен-
ня назви села Сріблянка. Одна  з них,  
більш ймовірна, говорить про те, що 
1800 року німецькі  рудознавці знай-
шли тут поклади срібла і почали його 

Не менш  значною  є і його літературна 
діяльність. 1908 року письменник видав 
першу збірку поезій «Сини віри». У 
наступні роки –    «Самотність» (1910), 
«Лісові ритми»  (1917) та нариси «Лист-
ки з лісу» (1917). На широкому лані 
української культури значним явищем 
став заснований  М.Шаповалом і 
Л.Багацьким журнал «Українська хата», 
в якому письменник друкував критичні 
і суспільно-політичні статті. Основний 
напрямок його поглядів радикально 
відрізнявся від соціалістів  марк-
систського кшталту, які не визнавали 
національного питання і не рахувались 
з людською індивідуальністю. Напря-
мок його світоглядних ідей Іван Дзюба  
досить влучно порівнює з поглядами 
видатного письменника Івана Багряно-
го, який «поєднував ідею національного 
визволення України з ідеями соціальної 
демократії і соціальної справедливості. 
Основною силою визвольного руху в 
Україні він вважав робітників, селян, 
трудову інтелігенцію. У цьому він був 
близьким до Микити Шаповала – діяча 

і теоретика українських соціалістів-
революціонерів у першій третині XX 
століття». Тож, як бачимо, що в нього 
є й інше обличчя, відмінне від уперед-
жених оціночних суджень.

Багато суспільних явищ і подій впли-
вали на світоглядні позиції М. Шапо-
вала. Він гостро критично сприймав 
колоніальне становище України, зли-
денне життя широких народних мас у 
період загострення класової боротьби  в 
імперіалістичній державі, якою на почат-
ку минулого століття була Росія. Не дру-
горядним фактором впливу на життєві 
погляди письменника було й те, що на-
родився він у сім’ї трударя — його батько 
працював мірошником, шахтарем.

НА СРІБНИХ БЕРЕГАХ ДІНЦЯ
Запис про народження Микити 

Шаповала знаходимо у метричній 
книзі  Преображенської  церкви 

промисловий видобуток. Та невдовзі з 
невідомих причин промисел цінного 
металу припинився...

Існує і романтична легенда про ви-
никнення назви поселення. Місцеві 
краєлюби пов’язують її зі «Словом о 
полку Ігоревім». Так-так, саме з цим 
першим вітчизняним літературним 
твором, у якому про придінцевий край 
невідомий автор устами князя Ігоря 
говорить:

О Донець-ріко!
Не мало тобі слави.
Що носив ти князя на хвилях.
Стелив йому траву зелену
На берегах срібних,
Окривав теплим туманом
У затінку зеленого дерева.      ,
                         (Переклад М. Рильського)
Хоч ми і не бачимо тут конкретних 

географічних ознак приналежності 
«берегів срібних» до теперішньої 
Сріблянки, все ж поетична леген-
да звучить привабливо: може, й 
справді невідомий автор «Слова...» 
мав причетність до назви села. Така 
ймовірність зростає, коли пригадаємо, 
що інший видатний поет, наш зем-
ляк Володимир Сосюра срібний 
колір вважав характерною  ознакою 
придінцевих берегів: 

Які там милі й срібні ріки.
А далі сині, як у сні. 
Ні, без Донеччини навіки 
Зів’яли б всі мої пісні.
Саме ці землі багато разів сходив у 

дитинстві пішки поет і оспівав у своїх 
віршах. Та які б причини не вплинули 
на походження тамтешньої назви,  факт 
у його біографії є досить промовистий: 
він обрав своїм другим прізвищем на-
зву простого українського села, своєї 
малої батьківщини.

НЕПРИМИРИМИЙ ВОРОГ 
БІЛЬШОВИЗМУ

У селі Комишувасі, недалеко від 
Сріблянки, майбутній письменник 
закінчив двокласну школу. І того ж 
року вступив до Ново-Глухівської 
лісової школи, а по її закінченню став 
спеціалістом лісоводом. 

На подальшу долю М.Шаповала 
потужний вплив здійснив учений-
лісовод О.Макаренко, який познайо-
мив свого юного земляка з українським 
політичним рухом.

З того часу він почав брати активну 
участь у відродженні національної 
свідомості українського народу за-
собами революційної пропаганди, а 
пізніше з допомогою художнього сло-
ва. Ольга Шаповал про причетність 
свого чоловіка до активної діяльності 
писала: «Темпераментна   вдача 
М.Шаповала, що на собі зазнала 
різні кривди і соціальні злидні обе-
здоленого народу, пориває його 
істоту до боротьби за кращу долю 
своєї нації. Разом з тим, він палко 
хапається  за студії економічних  і 
соціальних наук, в яких  шукає для 
себе відповіді і розрішення пекучих 
проблем. Це все, зрештою, приводить 
Микиту Шаповала в ряди соціалістів. 
Він не погоджується із засадами 
цього руху і рішуче відкидає марк-
систську  інтерпретацію соціалізму 
як науки повного і  всебічного 
визволення. Микита Юхимович 
рішуче обґрунтовує український 
народницький соціалізм, виходячи 
з особливих і конкретних обставин 
української  дійсності та нав’язуючи 
соціалістичну думку на відповідні 
тенденції з минулого України. Цим 
треба пояснити також і те, що Ми-
кита Юхимович  був непримиренним 
і постійним ворогом московського 
большевизму, шкідливу природу 
котрого виявляв до останнього дня 
свого життя».

З а х о п л е н н я  р е в о л ю ц і й н и м и 
ідеями, пропаганда необхідності 
революційних зрушень в Україні 
с т а л и  п р и ч и н о ю  й о г о  а р е ш т у 

На відповідь у певній мірі мо-
жуть наштовхнути свідчення з 
«Історії української літератури», де 
М.Шаповал фігурує як приклад за-
пеклого українського буржуазного 
націоналіста. І, зрозуміло, ворога на-
роду. Ось декілька з цих характеристик.

«Перед революцією   панівне станови-
ще в галузі  літературознавства посідали 
буржуазні вчені М.Грушевський, 
С.Єфремов, А.Ніковський та критики 
«Української хати» М.Сріблянський 
(М.Шаповал), М.Євшан   (Федюшка), 
А.Товкачевський; це були критики 
буржуазно-націоналістичного спряму-
вання...» Автори «Історії...» говорили 
про радянську інтелігенцію, що вона «у 
своїй кращій частині сприймала Жов-
тень як зорю визволення українського 
народу від вікового гніту, як початок  
нової ери – ери розвою українського 
народу і його національної культури. 
На протилежному боці барикад опи-
нилася лише кількісно нечисленна 
група буржуазно-націоналістичних 
письменників типу  В.Винниченка, 
Г.Чупринки,  М.Шаповала,  яка 
спеціалізувалася  на  паплюженні 
революції та революціонерів».

Як бачимо, звинувачення на адресу 
М. Шаповала виражались у формі 
вироку. То ж чи варто дивуватись  
нашій  забудькуватості, інспірованій  
владою, яка через свої спецоргани 
ретельно слідкувала за тим, кого 
пам’ятати і як пам’ятати. Активному 
діячеві Центральної Ради і поборни-
ку вільної,  незалежної України  не 
було місця ні на літературній мапі, 
ні в пам’яті народній... За чисто-
тою класових помислів слідкували 
відповідні органи, державні історики. 
Підручники, довідкова література 
повністю відповідали вимогам влади.

А  я к и м  ж е  б у в  п и с ь м е н н и к 
насправді? Чи можна сьогодні спро-
бувати об’єктивно оцінити життєвий 
шлях цієї людини! Доступні за-
раз джерела допомагають вияви-
ти, що Микита Юхимович Шапо-
вал у перших десятиліттях нашого 
століття був досить помітною по-
статтю українського національного 
руху. Він брав безпосередню участь 
як керівник українських соціал-
демократів у створенні Центральної 
Ради — керівного органу самостійної 
України, був міністром у кількох уря-
дах Центральної Ради і Директорії, 
членом багатьох з’їздів, активно 
працював у редакціях комісій по 
складанню універсалів.

ЦЯ БОРОТЬБА
МОГУЧУ СИЛУ ОЖИВИЛА

Ще зовсім недавно навряд чи хто здогадувався про те, що міністр 
УНР Микита Юхимович Шаповал народився на Донбасі. Хоча його 
псевдонім Сріблянський говорить про це досить промовисто – 
його батьківщина - село Сріблянка Бахмутського повіту (тепер 
Артемівського району Донецької області). Чому ж так сталося, що 
автор книг віршів, прозових творів, публіцистичних та наукових 
праць, відомий політичний діяч не посів належного місця  на 
історико-літературній мапі України і Донеччини?

Преображенська церква села Сріблянки, у якій хрестили Микитку Шаповала

ІЗ КОГОРТИ НАЦІОНАЛІСТІВ



Україна КОЗАЦЬКА 11
№13-14 (179-180) липень  2012  р. Ніхто тебе з недолі не врятує,

ніхто не зіб’є з власної тропи.
    В. Стус

Терпи, терпи - терпець тебе шліфує,
сталить твій дух - тож і терпи, терпи.   
 

після закінчення юнкерської шко-
ли у 1906 році. Вісім місяців він 
просидів у Варшавській цитаделі. 
За відсутністю доказів М.Шаповала 
було звільнено з-під варти, але 
служити далі у війську він уже не 
міг. 1907 року продовжив навчання 
у Харківському університеті, про-
слухав лекції українською мовою 
історика-професора Д.І.Багалія.

НА ЧУЖИНІ – ПРО МАЙБУТНЄ
Подальша доля письменника, як 

уже зазначалося, була пов’язана зі ста-
новленням самостійної української 
держави. Та кількалітня виснажлива 
боротьба українського народу за 
свою незалежність не стала пере-
можною... 1920 року М. Шаповал 

опиняється на вигнанні, в еміграції – 
спочатку в Будапешті, а потім в 
Чехословаччині. Тут він не полишає 
своєї громадської та літературної 
діяльності, хоч як скрутно не було це 
робити на чужій землі. Його дружи-
на писала в біографії письменника: 
«Микита Юхимович  розпочинає 
снувати обірвану нитку українського 
визволення і береться за   важку, 
мурашино вперту, організаційну ро-
боту». 1921 року він разом із іншими 
вигнанцями з України створює 
Український Громадський комітет, 
який опікувався українськими 
е м і г р а н т а м и ,  п і д т р и м у в а в  ї х 
матеріально. Силами комітету було 
створено у 1922 році Українську Го-
сподарську Академію в Подєбрадах, 
1923-му – Педагогічний інститут ім. 
М. Драгоманова, українську Реальну 
гімназію, українську Студію ми-
стецтв, Український архів-музей та 
інші установи й заклади української 
культури. У своїй статті «Новітнє 
яничарство», уривок з якої вміщено 
в хрестоматії, М.Шаповал намічає 
такий шлях українського руху на 
майбутнє: «Для нашого часу, для 
нашого покоління боротьба про-
грана – це факт... Ми відступаємо на  
попередні  позиції (мається на увазі 
український політичний і культурний 
рух – В.О.), які жоден противник не 
зруйнує... Він зможе їх захопити, як 
захоплює гори, річки, але знищити 
їх не зможе. А поки вони є, доти бу-
демо й ми. Доки природні позиції не 
знищені, боротьба можлива, а доки 
точиться боротьба, доти є надія на 
перемогу. З нашої боротьби виростає 
досвід нашого народу. Цей досвід 
скріпив націю, і вона буде жити далі, 
хоч і в неволі, але національно. Це і є 
запорука майбутнього визволення».

Відома громадська діячка С.Русова 
висловила свого часу слова вдячності 
вірному сину українського народу: 
«Сам пролетар за походженням, із 
безземельної селянської родини, він 
своїм розумом, непохитною волею 
переборов усі перешкоди на своєму 

тернистому шляху, добився сам най-
вищих ступенів наукового звання 
і широкої пошани від справжніх 
вчених і в Європі, і в Америці. І на 
цьому славному життєвому шляху 
ніколи не спокушали його ані гроші, 
ані кар’єра; жив завжди дуже просто, 
віддаючи всі свої зароблені кошти в 
українську справу, на українські ви-
дання, установи. Як родився в убогій 
хатині, так і помер у невеликій хаті 
на чужині...»

ПОВЕРНЕННЯ   
НА БАТЬКІВЩИНУ

Давно були сказані ці щирі сло-
ва вдячності борцеві за свободу і 
незалежність українського народу, 
і тільки зараз вони приходять на 

батьківщину невтомного Микити 
Юхимовича Шаповала. Віриться, що 
в нашого народа відновиться пам’ять 
про нього, стануть доступними чита-
чам його твори. Бо ця людина варта 
пошани не лише вчених Європи і 
Америки, але й його земляків, усієї 
України, у підмурівок державності 
якої не один камінь поклав її вірний 
син.

П а м ’ я т ь  п р о  М и к и т у  Ш а п о -
вала відроджується. На подвір’ї 
Сріблянської школи в 1993 році вста-
новлено письменнику пам’ятник до-
нецького скульптора С.О.Гонтаря. 
2001 року у школі, за сприяння 
відомого краєзнавця, завідувача 
Артемівського районного відділу 
народної  освіти В.Т.Терещенка 
відкрито кімнату-музей письмен-
ника, де представлено життєвий 
і  творчий шлях М.Шаповала. У 
вересні 2002-го Інститут літератури 
ім.Т.Г.Шевченка разом із Донець-
ким національним університетом 
провели Всеукраїнську наукову 
конференцію, присвячену творчості 
і життєвому шляху Микити Шапо-
вала.

У 1993 році журнал «Донбас» (редак-
тор Віктор Логачов) видав посібник-
хрестоматію для учнів “Дума і пісня” 
(автор Вадим Оліфіренко – Ред.) 
з нарисом про життєвий і творчий 
шлях М.Шаповала та деякими його 
творами; 1996 року Український 
центр духовної культури у Києві 
видав підручник Микити Шаповала 
«Загальна соціологія».

Літературно-краєзнавчі дослідження 
В.Т.Терещенка творчого надбання 
М.Шаповала увінчалися виданням 
книжок: «Микита Шаповал – велетень 
із Донбасу» та «Донецькі світанки 
Микити Шаповала», які побачили світ 
відповідно у 2001-му та 2002 роках в 
Артемівську.

Вадим ОЛІФІРЕНКО, 
літературний критик, 

член Національної спілки 
письменників України 

Майже 70 років минуло, як відгриміла 
найкровопролитніша війна в історії 
людства, зібравши криваву данину 
людських життів. Багато хто з нащадків 
учасників боїв і досі не знає, де загинули 
їхні родичі.

З кожним роком усе слабшала надія 
знайти слід свого батька-фронтовика – 
Миколи Тихоновича Мишеніна – і 
у жителя Росії О.М.Мишеніна, бо 
скільки не звертався Олександр Мико-
лайович до архівів, а  нічого не вдава-
лося. І тільки коли до його рук потра-
пила Книга пам’яті з опублікованими 
прізвищами загиблих,  віднайшов 
прізвище свого батька. Син звер-
нувся до райдержадміністрації на-
шого району з проханням допомогти 
відшукати могилу батька, який на-
чебто загинув біля села Новософіївка. 
За справу взявся реєстровий козак 
Микола Карпович Шевченко, залу-
чивши товаришів – також реєстрових 
козаків, колишніх правоохоронців, –  
Володимира Овдієнка та Олександра 
Даценка. 

Відразу постало питання: де ж у нас у 
районі було село Новософіївка та й чи 
було воно взагалі? Директор районного 
історико-краєзнавчого музею А.Мірзоєв 
повідав, що, дійсно, в  районі було колись 
таке село, але в 1957 році сталися зміни 
в адміністративно-територіальному 
устрої  і його приєднали до села Веселе 
Поле Водянської сільської ради. 

Олександр Даценко  у цьому селі на 
меморіальній дошці біля пам’ятника 
загиблим воїнам і знайшов викарбу-
ване прізвище М.Т.Мишеніна.

У Росію полетів лист від козаків із 
довгоочікуваним повідомленням та 
запрошенням відвідати Україну. 

8  травня біля районного військкомату 
козаки зустрічали гостей – Олександр 
Миколайович Мишенін приїхав із зя-
тем. Не можна було не помітити журби 
в очах приїжджих. На питання: що ж 
сталося, козаки почули розповідь, яка 
вразила до глибини душі. 

Виявляється, гості їхали власним 
автомобілем трасою, що в Харківській 
області, зі швидкістю 70 кілометрів 
на годину. Не порушуючи правил до-
рожнього руху, обігнали жигулі білого 
кольору, яке рухалося зі швидкістю 
не більше 50 кілометрів на годину. 
Олександр Миколайович, учинивши 
обгін, і гадки не мав, що зіткнеться з  

незрозумілою агресією: бо той же таки 
автомобіль обігнав автівку росіян, з 
нього вийшли люди в формі, жезлом 
наказали зупинитися. Не представив-
шись, від перевірки  документів пере-
йшли до звинувачення в перевищенні  
швидкості, хоча про це й мови не 
можна було вести, тим більше, що в 
так званих даїшників не було й рада-
ра. На те, що «міліціянти» їхали на 
приватній машині, тоді  ніхто не звер-
нув уваги. У розгублених росіян поча-
ли вимагати 15 тисяч карбованців. Не 
діяли ніякі пояснення - ні поминальні 
вінки в машині, ні вузлик російської 
землі, який везли на могилу загибло-
го. Гроші довелося заплатити, віддали 
все, що мали. Знайти негідників у 
погонах, звичайно, не вдалося, бо 
приголомшені росіяни не запам’ятали 
навіть номера машини. 

Заспокоївши гостей, реєстрові коза-
ки разом відвезли їх у село, на пам’ятне 
місце поклали вінки, з вузлика син 
висипав на батькову могилу російську 
землю – все по-християнськи. А потім 
спілкувалися в затишній кав’ярні.  

Козаки   не залишили російських 
гостей без подарунків, на гостинець 
дали запашної української олії. Олек-
сандр Миколайович не приховував 
емоцій: «Якби не ви, – звернувся 
він до софіївських реєстровців, – то 
ми були б зовсім іншої думки про 
Україну».

Нещодавно з Росії надійшов лист 
від О.М.Мишеніна: «Миколо Кар-
повичу, Володимиру Анатолійовичу, 
Олександре, здрастуйте! Пише вам 
О.М.Мишенін, який  приїздив 8 трав-
ня до братської могили, де похований 
мій батько. Я і мій зять дуже вдячні 
вам за теплу зустріч. Ви для нас стали  
рідними людьми,   скучаю за вами. А ще 
відчуваю, що там, в Україні, залишилася 
частинка моєї душі. Шкодую, що мало 
часу було для спілкування. Ми приїдемо 
обов’язково ще,  … але вже автобусом…»

Сподіваємося, що кожного читача 
не залишить байдужим розказане. 
Головне все-таки велике і святе – син 
знайшов таки могилу свого батька!

Петро ДАЦЕНКО,
заступник отамана 

Софіївського районного
 товариства УРК, 

Дніпропетровська область

У шкільному музеї М.Шаповала, що у Сріблянці, виступає голова товариства 
О.Тихого, знаний громадський діяч Є.Шаповалов 

СИН ЗНАЙШОВ 
МОГИЛУ БАТЬКА

Пам’ять

Фото на згадку про теплу зустріч козаків Софіївського районного осередку 
УРК із російськими гостями -  Олександром Мишеніним (крайній праворуч) 
та його зятем Сашком
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На могилі кобзар сидить та на кобзі грає
    Т. Шевченко

До козацької читальні

(Продовження. 
Початок у №№ 9-12)

НА ЗПОРОЗЬКУ СІЧ - 
ДО ШКОЛИ

Закінчувалося навчання 
молодих козаків у ШКОЛІ 
ДЖУР, у якій завершува-
лась реалізація принципів 
козацької етнопедагогіки. 
У  с в і т о в і й  п е д а г о г і ч н і й 
практиці важко знайти аналог 
цій сходинці шкільної освіти 
на Запорожжі. У козаків-
запорожців був дуже гарний 
звичай, щоб біля кожного 
статечного козака, не кажучи 
вже про військову старшину, 
був один або більше хлопців-
підлітків. Ті хлопці з давніх 
часів звалися джурами або гу-
рами. Джура доглядав коня та 
зброю свого названого батька-
запорожця, ходив разом з ним 
у походи й навіть у бойовищах 
ставав йому в пригоді, наби-
ваючи мушкета, викрешуючи 
вогонь для люльки та прино-
сячи пити. 

До нас дійшли повчання, з 
яким наставники зверталися 
до своїх вихованців: «Ніколи 
не плач, як баба, і самого чорта 
не бійся», «Ніколи не прить-
мари своєї честі і не образи 
пам’ять роду». 

Пройшовши отаку школу 
джур, отримавши позитивну 
характеристику свого настав-
ника, молодик приймався 
товариством у запорозьке 
братство. На тім закінчувалося 
навчання й виховання, почи-
налися суворі військові будні.

З МУШКЕТОМ   
ТА БАНДУРОЮ

...Бувалі козаки-запорожці 
знали, що на війні як на війні — 
усяке буває: учора святкували 
перемогу, а сьогодні дово-
диться скуштувати гіркоту 
невдачі. Ось і цього разу загін, 
що рухався степом на південь, 
потрапив у засаду, ординці 
обсіли зо всіх боків. Коза-
ки, а серед них було чимало 
молодиків, що вперше йшли 
в похід, зупинились, почали 
відходити, ще мить — і може 
зчинитися й паніка... Тоді — 
все, посічуть ординці козацькі 
голови на капусту. І отаман кинув 
у бій свій останній резерв — 
групу кобзарів. Ті на конях, 
рівняючи шеренгу, не боячись 
ворожих стріл, ударили по 
струнах, заспівали похідну 
пісню... І зупинилися ті, що 
вже задкували, і собі, рівняючи 
шеренгу, пішли за музикою на 
ворога. 

І ворог у нерішучості зупи-
нився... Цього було досить, 
щоб переламати хід бою. Хоч 
і з чималими втратами, та 
ординців зупинили, а потім 
погнали аж за Перекоп...

Серед кобзарів того часу побу-
тувала думка: кобзарський спів 
і музика навіть з боягуза може 
зробити героя. Кобзарі часів 
Запорозької Січі були не тільки 
охоронцями, але й творцями 
бойової слави України. Уважно 
придивімося до репродукції 
картини художника Ю.Брандта 
«Пісня перемоги». Попере-
ду козаків, що поверталися з 
перемогою на Січ, їде група 

козаків-бандуристів. Уже чути 
дружній спів: 

«...Військо йде, 
 короговки мають, 
Попереду    

 козаченьки грають...»
Хто з нас не знає свого 

національного Кобзаря — 
генія українського художньо-
го слова Тараса Григоровича 

Шевченка. І хто разом з Тара-
совим іменем не пригадує собі 
вічно живий образ народного 
співця — сліпого Перебендю, 
що «усюди вештається та на 
кобзі грає». Ось бачимо ми 
його, самотнього, на високій 
могилі: 

«Вітер віє повіває 
По полю гуляє.
На могилі кобзар сидить 
Та на кобзі грає... 
... Тяжко-важко заспіває
Як Січ руйнували...»
Мова йде про те, як Катерина 

I в 1775 році, розглядаючи Запо-
розьку Січ як вогнище боротьби 
за незалежність України, видала 
наказ про її зруйнування, щоб 
надалі зникла і сама пам’ять 
про запорозьких козаків. З 
того часу цей трагічний епізод 

нашої історії став постійним 
сюжетом пісень, що їх співали 
кобзарі — віщі Бояни України. 
Але не лише це. 

Оточений і дітьми, і коза-
ками та селянами похилого 
віку, приграваючи на своїй 

вірній, нерозлучній кобзі, Пе-
ребендя урочисто розповідав 
національні думи про Саву 
Чалого, про Богдана Хмель-
ницького та Івана Мазепу, 
про втечу трьох братів з Азова, 
про бурю на Чорному морі, 
укритому козацькими чайка-
ми під орудою Гамалії... Тим 
самим кобзарі формували 

громадську думку, плекали 
надію на близьку свободу, яку 
можна здобути лише в борні. 
Тепер зрозуміло, чому вороги 
українського народу люто 
ненавиділи кобзарів. Навіть 
у пізніші часи їм було забо-
ронено з’являтися у містах, 
а їхні інструменти нерідко 
знищувались.

КОБЗА (від  тюрксько-
го «кобиз») – старовинний 
український струнно-щипко-
вий інструмент. Кобзоподібні 
інструменти існували ще в 
Київській Русі. 

Б А Н Д У Р А  —  т а к о ж 
український національний 
струнно-щипковий музич-
ний інструмент. Відомий з 
80-х років ХVІ століття. З того 
часу бандура стала витісняти 

з  ужитку  кобзу,  бо  була 
досконалішою й більшою за 
розміром, мала більше струн. 
Проте в народі назва «кобза» 
збереглася. Вона стала за-
стосовуватись і до бандури, 
отже, бандуристи — це ті ж 

самі кобзарі. На Запорожжі 
д б а л и  п р о  п р о ф е с і й н у 
підготовку кобзарів.  Для 
цього тут навіть існувала 
школа вокальної музики й 
церковного співу, що зна-
ходилася спочатку в слободі 
Орловщина (на лівому березі 
Орелі), а в 1770 році була 
перенесена на Січ. Керував 
школою «знаменитий читака 
й співака Михайло Кафізма». 
У школі навчали партесного 
(хорового) співу для церков 
і парафій. При школі були 
створені групи виконавців-
лицедїїв (артистів), які ста-
вили лялькову драму. І все це 
супроводжувалося грою на 
музичних інструментах. 

Загалом, було прийнято, що 
кожен козак, у якого є хист до 
музики, мусив володіти бан-
дурою так само, як мушкетом 
чи списом. 

Х а р а к т е р н о ,  щ о  н а 
першій сторінці «Граматики 
музикальної» українського 
композитора М.П.Ділецького, 
виданої в 1723 році, зображений 
козак-бандурист. Ось чому і в 
наші часи, коли відроджуються 
традиції українського козацтва, 
створюються дитячо-юнацькі 
формування «Січ», «Козаць-
ка республіка», «Кальміуська 
паланка» тощо, струнний 
інструмент, зокрема, гра на 
бандурі, мають бути включені 
в програму роботи з юними 
козачатами. 

Спочатку це розповідь 
п р о  к о з а ц т в о  й  б а н д у -
ру, потім прослуховування 
гри на бандурі, а далі йтиме 
безпосереднє навчання грі на 
цьому інструменті. Українські 
думи та історичні пісні — це 
соціальна пам’ять народу, 
його бачення життя та історії. 
Творцями та хранителями на-
родного епосу були кобзарі, 
вірні супутники козацького 
товариства.

Історія нашого народу — це 
історія невпинної, важкої й 
кривавої боротьби за волю 
проти віковічних ворогів і 
поневолювачів. У цій одвічній 
визвольній народній війні з 
давніх-давен почесну роль 

відігравали народні співці 
України — кобзарі або банду-
ристи. 

Там,  де  проти  ворог ів 
ішли мужні загони січовиків 
та козаків, неодмінно ви-
ділялася постать сивовусого 
кобзаря, лунали бадьорі звуки 
його пісні. Перші відомості 
про кобзарів на Запорозькій 
Січі подають польські джерела 
ще ХVІ століття. З того часу 
спів кобзарів та бандуристів 
зливається в мужній хор 
національної української му-
зики. На жаль, від тих часів 
мало імен кобзарів дійшло до 
наших днів. 3 періоду героїчної 
боротьби українського на-
роду проти польської шляхти 
збереглися спогади про трьох 
бандуристів — Прокопа Скря-
гу, Петра Сокового та Василя 
Варченка, що їм польські 
пани відтяли голови за участь 
у Коліївщинi. А ось історія ще 
одного запорозького кобзаря 
Грицька. Ще молодим козаком 
разом зі своїми товариша-
ми потрапив він у полон до 
турків, згодом ті призначили 
його пильнувати за іншими 
полоненими. Але Грицько, 
замість того, щоб охороняти 
полонених, дав їм турецький 
одяг і сприяв утечі. Жорстокою 
була кара хазяїв: козакові було 
виколото очі. Незважаючи 
на всі перешкоди, Грицько 
повернувся в Україну і став 
відомим кобзарем. Струн-
ними інструментами захо-
плювалися не тільки профе-
сійні музиканти — кобзарі. 
Як розповідають, любив грати 
на бандурі гетьман Богдан 
Хмельницький. У 1652 році 
гетьман підписав універсал 
про створення музичного цеху 
на лівобережній Україні, по 
аналогії з подібними цехами, 
що вже існували на той час 
у Кам’янці, Львові та дея-
ких інших містах України. 
Відомо, що гетьман Іван Мазе-
па не тільки грав на кобзі, але 
й складав пісні про різні події 
сучасного йому політичного 
життя України («Ой горе-горе 
чайці небозі...», «Озьмітеся 
всі за руки...»). Не випадково, 
що на парадному портреті 
гетьмана в його обрамлення 
художник включив кобзу. Така 
ж слава видатного бандуриста 
старої України збереглася 
про білоцерківського (фас-
тівського) полковника Семена 
Палія. Це ж захоплення стосу-
валося не тільки знатних, але 
й простих людей, уособленням 
яких є, зокрема, козак Мамай. 
Ім’я «Мамай» не пов’язане з 
певною особою, це узагаль-
нена назва славного козака-
запорожця, характерника, 
який приходить на допомогу 
людям у важкі хвилини жит-
тя. У давні часи вважалося за 
потрібне мати в кожній оселі 
картину «Козак Мамай». Вона 
існує в багатьох варіантах, але 
в кожному з них козак Мамай 
зображений з бандурою чи 
кобзою в руках.

(Далі буде)

Павло МАЗУР,
краєзнавець

СТЕП ТА ВОЛЯ — КОЗАЦЬКА ДОЛЯ

Народна картина «Козак Мамай»   

Курінь та козацька церква на острові Хортиця. Фото Антона Бобиря



Україна КОЗАЦЬКА 13
№13-14 (179-180) липень  2012  р. Чуб козацький в морі синім

Вітер розвіває 
  З народної пісні

(Продовження.
Початок  у №№ 11-12 )
Майже вся артилерія цих 

османських кам’яних твер-
динь була звернена у бік 
можливого прориву козаць-
ких ескадр. Для запобігання 
проникнення запорозьких 
чайок і донських стругів у 
володіннях Оттоманської Пор-
ти в Дніпровському лимані 
біля Очакова, в безпосередній 
близькості від Азова, і  в 
Керченській протоці чатували 
турецькі кораблі. Але всі ці пе-
решкоди не зупиняли козацькі 
морські візити в мусульманські 
землі.

У похід до турецького узбе-
режжя могло вирушити від 20 
до 180 козацьких човнів. На пе-
редньому отаманському човні 
майорів прапор. Решта суден 
пливли настільки щільно, що 
веслярам треба було постійно 
стежити, щоб не зачепити-
ся з сусідами веслами. Коли 
підходили до турецьких фор-
тець, що перекривали  вихід 
в море, то для прориву нама-
галися вибирати найтемніші 
ночі  або чекали похмурої 
погоди, причаївшись в очере-
тах. З настанням відповідного 
моменту за течією річки пу-
скалося для відволікання ува-
ги противника кілька дерев. 
Стовбури у темряві вдарялися 
об ланцюг, переполохані шу-
мом турки думали, що козаки 
намагаються пройти через за-
горожу, і відкривали по тому 
місцю даремний гарматний і 
мушкетний вогонь. Повторив-
ши цей прийом кілька разів і 
приспавши пильність ворога, 
козацька ескадра всіма силами 
дружно напирала на бон і, як 
правило, його розривала.

Іноді за боновим загород-
женням на запорожців чекала 
турецька ескадра. Тоді козакам 
доводилося обходити пере-
шкоди, перетягуючи човни 
по сухому. Не доходячи до 
фортеці 2-3 км, вони висад-
жувалися, вивантажували все 
на берег, і по 200-300 козаків 
перетягували кожну чайку в 
обхід турецького форпосту. Під 
час волока існувала небезпека 
нападу татар. Увійшовши у 
Дніпровський лиман і по-
бачивши турецький флот, 
що стоїть на виході в море, 
запорожці перетягували чайки 
біля  відомого їм місця Про-
гною через невеликий пере-
шийок у Чорне море по піску 
з певним ризиком натрапити 
на засідку.

Донці намагалися вийти в 
Азовське море не головним 
руслом дельти Дону, а через 
його мілководні єрики (про-
токи). Турецький гарнізон 
Азова кілька разів засипав їх 
камінням, але козаки розчи-
щали фарватер і здійснювали 
задуманий похід. Для нала-
годження нормального судно-
плавства по Дону і Приазов’ю 
донські і запорозькі коза-
ки кілька разів захоплювали 
фортецю. Найуспішнішою 

операцією було визнано 
оволодіння Азовом у 1637 р. та 
його героїчна оборона восьми-
тисячним козацьким загоном 
від 120-тисячного турецько-
татарського війська у 1641 р. 
Доставка підкріплення козака-
ми здійснювалася вночі в пере-
вернутих і напівзатоплених 
човнах, де для дихання ви-
користовувався повітряний 
м і х у р .  То д і  ж  н а  т а к и х 
«підводних» човнах уперше у 
світовій військово-морській 
практиці була  використана  
донна  мінна зброя - човни 
начиняли порохом і за течією 
ріки днищем догори із запа-
леним бікфордовим шнуром 
спускали до турецького фло-
ту. Для припинення мінних 
атак і поповнення козацького 
гарнізону Азова підводним 
повідомленням турки пере-
крили Дон рибальськими 
сітками.

Іноді козацьке військо для 
виходу на морський простір 
або повернення з походу ко-
ристувалося запасними марш-
рутами. Запорожці будували 
флот або перетягували чайки 
вище порогів у гирлі р. Самара, 
виходили в одну з її проток — 
річку Вовчі Води (Вовчу) і 
далі перевозили на возах чи 
волочили свої чайки до гирла 
Кальміусу, що впадає в Азов-
ське море. Туди ж підходили 
донці, після чого об’єднана 
ескадра відправлялася гро-
мити мусульманські кораблі і 
прибережні поселення. В морі 
товариство з берегів Дону і 
Дніпра, користуючись опера-
тивними довідками, прийма-
ло остаточний план дій, тим 
самим убезпечуючи себе від 
витоку інформації. У поході 
козаки не терпіли п’яниць. 
За порушення сухого закону 
винуватця безжально викида-
ли за борт. Орієнтувалися не 
тільки за сонцем і зірками, а 
й за трофейними або купле-
ними компасами і картами; 
розташування визначали за 
допомогою нюрнберзького 
квадранта. Регулярні виходи 

у відкрите море свідчать про 
знання козаками навігації, 
напрямку і сили морських 
течій, сезонних вітрів, інших 
гідрологічних і кліматичних 
особливостей на ЧМ. Тільки 
досвідчені моряки, якими 
були козаки, могли успішно 
виконувати в морі поставлені 
перед військом завдання.

Причому морехідні навички 
в бойових операціях козацьких 
ВМС набувалися товариством 
не лише за рахунок річкових і 
прибережних плавань та фор-
мування команд з колишніх 
веслярів-галерників, які не 
один рік провели невільниками 
на галерах турецького флоту і 
звільнилися  волею випадку. 
Були серед козаків і торгівці, 
що забезпечували Січ і По-
доння товарами (у тому числі 
й продуктами харчування, одя-
гом, зброєю, гарматами, поро-
хом) або допомагали зі збутом 

вироблених чи трофейних 
товарів і речей. Видаючи себе 
за ляха, литвина, московита, 
татарина або турка (а іноді й 
будучи такими), козацький 
торговий люд мав свої торгові 
судна і лавки на запорозькій 
Хортиці або в донському Чер-
каську, забезпечуючи тим 
самим чималий товарообіг 
на річкових комунікаціях, 
повністю контрольованих 
Кошем або Колом.

Проти турецьких кораблів 
козаки виробили особливу 
тактику ведення бойових дій. У 
відкриті морські битви з воро-
жим флотом вони намагалися 
не вступати. Запорозькі чайки 
й донські струги виступали 
над поверхнею води всього на 
один метр і при високих хвилях 
були практично непомітними. 
Побачивши здалеку самотню 
галеру, козаки знімали вітрила 
і складали щогли. Дрейфуючи  
морем, вони намагалися роз-
ташуватися так, щоб сонце 
було у них за спиною і против-
ник не зміг побачити  човни, 
що його переслідують. Пра-
цюючи тільки веслами і не ви-
пускаючи з поля зору корабля, 

козаки чекали ночі або туману. 
З настанням темряви вони 
підходили до галери зовсім 
близько. Опівночі за сигналом 
отамана починався загальний 
абордаж турецького кора-
бля. За допомогою «кішок», 
гачків і широких сіток  козаки 
піднімалися на палубу во-
рожого судна і зав’язували 
бій. З чайок і стругів, що 
поспішали на допомогу,  в 
цей момент вівся щільний 
вогонь з пістолів і мушкетів. 
Гранати не кидали - ними 
можна було вбити веслярів, 
викликати пожежу, вибух по-
рохового льоху і затоплення 
турецького судна, а це по-
збавляло нападників головної 
мети - звільнення з полону 
побратимів і можливості взяти 
здобич на захоплених суднах. 
Коли сутичка закінчувалася, 
все найцінніше вивантажували 
на човни, галерних невільників 

звільняли від кайданів, а по-
важних  вельмож, за яких 
згодом можна було отримати 
добрий викуп, брали в полон. 
Решта членів екіпажу разом зі 
своїм кораблем відправлялася 
зазвичай на корм рибам.

Траплялося, що козацька 
ескадра зустрічалася з більш 
сильним турецьким флотом. 
Тоді по команді отамана всі 
човни розверталися і розсипа-
лися морем, наче зграя птахів. 
Якщо справа відбувалася біля 
берега, то козаки, приставши 
до нього, за допомогою ван-
тажу підтоплювали човни, а 
самі з майном і зброєю хова-
лися в очеретах. Османські 
кораблі  впритул підійти до 
них не могли. Особливої 
цінності козацькі човни для 
них не представляли, а ви-
курити козаків із заростей 
було непросто. Постоявши в 
бездіяльності кілька годин, 
турки віддалялися.

А л е  н е  з а в ж д и  к о з а к и 
тікали від бойових кораблів 
Блискучої Порти. В боях із 
потужним і добре озброєним 
османським флотом одна 
частина козаків безперервно 

смалила з мушкетів, а реш-
та їх заряджали. Нападові в 
першу чергу піддавався флаг-
манський корабель. Часто при 
абордажі веслярі-невільники 
навіть під ударами батогів 
наглядачів відмовлялися вес-
лувати, а при рукопашній 
сутичці по можливості до-
помагали козакам. Якщо во-
рожа галера опинялася в ру-
ках православної вольниці, 
то всі колишні в’язні неза-
лежно від національності 
та віросповідання ставали 
вільними.

З  н а с т а н н я м  т е м р я в и 
флотилія підходила до турець-
кого узбережжя якомога ближ-
че. Група сміливців таємно 
відправлялася в місто. В її за-
вдання входило тихо знешко-
дити вартових і дати можливість 
іншим непомітно для ворога 
висадитися у ворожому порту. 
У човнах для охорони зали-
шалося лише по двоє козаків і 
джур - набували досвіду юнаки. 
Перед штурмом по команді 
отамана у декількох районах 
міста підпалювали будинки. 
З криками при світлі пожежі 
відбувалося пограбування ту-
рецьких поселень. Міський 
гарнізон намагався протисто-
яти козакам, але найчастіше 
османські воїни замикалися в 
цитаделі.

Для штурму добре захище-
них міст запорожці й донці 
вдавалися до хитрощів. Вони 
могли висадитися на берег 
у декількох кілометрах від 
міста. Потім під виглядом 
торгівців або волоцюг про-
никали за кріпосні стіни. 
Іноді, заволодівши в бою 
турецькою галерою, вони 
могли переодягнутися в ко-
стюми яничарів і спокійно 
пришвартуватися в порту. 
Вночі вся сторожа безшумно 
вирізалася, а флотилії, що 
знаходилася в морі, вогня-
ми подавався умовний сиг-
нал. І тоді на спляче місто, 
як сніг на голову, нападав 
безжалісний «ураган».

Після прибуття на Січ або в 
головну ставку Війська Донсь-
кого козацькі човни завжди 
зустрічалися салютом з гармат 
та мушкетів. Після закінчення 
урочистої церемонії в церкві 
або каплиці відбувався моле-
бень, а на майдані починалися 
всенародні гуляння. Прямо 
на пристані здобич у різних 
пропорціях ділилася на кілька 
частин. Одна призначалася 
церкві, інша йшла до військової 
скарбниці (казни), третя - ро-
дичам загиблих козаків. Тро-
фейне добро, що залишалося,  
справедливо розподілялося між 
побратимами.

(Далі буде)

Сергій КУТНЯК,
Анатолій ДІХТЯР,
помічник отамана 

Маріупольського міського 
товариства УРК,

м. Маріуполь

КОЗАКИ НА МОРІ:
здобувачі, месники чи визволителі?
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Коли отримав невеличку 
бандероль із Мелітополя (в 
ній була збірка віршів Олега 
Гончаренка «Катрени оголо-
шених картин» (навіяне жи-
вописом Івана Марчука), то не 
відразу усвідомив, що тримаю 
в руках справжній шедевр. По 
палітурці цього не скажеш,– 
просто хороша, зі смаком 
оформлена книга. Але цінність 

її не в чудовому оформленні. 
Мелітопольський поет зміг 
проникнути у внутрішній світ 
найвідомішого у світі худож-
ника України і талановито 
«проілюструвати» поезією 
майже  п’ятсот (!) його робіт. І 
це найцікавіше. Ми звикли до 
співробітництва  композиторів 
і поетів. Поети і художники 
теж співпрацюють, але знач-
но рідше. Та й то найчастіше 
художник ілюструє художні 
твори, а тут – усе з точністю до 
навпаки! Філософське осмис-
лення творчості галичанина 
Івана Марчука степовиком, 
мешканцем Приазов’я Оле-
гом Гончаренком є неабия-
ким (визначальним) фактом 
української культури. Поет 
зробив свою справу настільки 
професійно і філігранно, що 
ним можна пишатися.

А ось як оцінив його працю 
сам Іван Марчук:«Він мене 
РОЗУМІЄ І ПОЯСНЮЄ, (роз-
думуючи про таїну) і робить це 
ненав’язливо й інтелігентно, 
не прямолінійно-описово, 
а пропускаючи крізь власне 
серце, натхненно-асоціативно. 
Я сприймаю його як свого 
земляка і довірника в усьому і 
скрізь: у моїй тернопільській 
Москалівці,  біля кожної 
української хати в чарах 
Місяця і Сонця, у моїх зане-
бесних мріях, що виходять з 
берегів і ніяк не можуть вий-
ти. Зрештою, я чую Олега в 
«Голосі моєї душі». Наші душі 
споріднюються болем і добром, 
щирістю і прагненням зди-
вувати. Інколи ми міняємося 
місцями: я скрипка – він скри-
паль, він скрипка – я скрипаль. 
Важливо – музика. Гармонія 
музики. Суголосся душ.

Олег – із козацьких степів, 
славного козацького роду, такий 
собі тихий, але впертий волик 
Поезії, котрий «непомітно» 
працює на так званій периферії 
літератури: натхнення йому, 
стійкості, а може, й трохи 
зухвалої шабельності. Олег – 
людина від цього світу й не 
зовсім від цього, на перехре-
стях земних тривог і небезпек 
усевишніх: не розгубись, Олеже! 
Правда – в безмежжі безмеж…»

Вдивіться у марчуківське по-
лотно «Моя земля, моя тверди-
ня». Це далеко не «соцреалізм», і 
до таких полотен моє покоління 
не звикло. Зате Олег Гончарен-
ко добре розуміє автора і його 
поетична інтерпретація одно-
значно патріотична:

Де б тут не був,  
 не звільнишся од чат,–
тому і погляд мій  
 об даль іще січе вогонь,
тому й не кидаю
    махновських вил-трійчат
та гайдамацького 
 свого ножа свяченого…
Я к  б а ч и м о ,  с т е п о в и к , 

мелітополець воліє бачити в 
картині те, що імпонує його 
генетичній пам’яті. І закінчує 
вірш так:

Тож і билинку
  ліпше в полі не займай:
у кожній квіточці –  
 любов моя предивна.
Тут я існую! 
 Сам собі – Мамай!
Моя земля – 
   мій Материк, моя твердиня...
Коли читаєш поезії Олега Гон-

чаренка, то не можеш позбутися 
відчуття, що автором їх є дуже му-
дра людина з якимсь прадавнім 
князівсько-шляхетським ро-
доводом і великим життєвим 
досвідом. Ось, для прикладу, теза 
із того ж вірша «Моя земля – моя 
твердиня»: 

Її по-іншому 
      ніяк і не назвеш:
в неї так трудно Роду 
              вгризлося коріння.
Тут я стою вище 
       найвищих веж!
Моя земля – 
   мій Материк, моя твердиня.
Тим, звісно ж, наснажуєшся 

і надихаєшся  – починаєш 
відчувати і себе частиною об-
раного Богом народу – народу 
Українців.

Таке ж саме – вишнє, обо-
жествляюче ставлення у по-
ета до рідної землі, до приро-
ди, до всього сущого у наших 
теренах.   Є,  наприклад, 
щось велично животворче 
та філософське в картині 
Марчука «Осінні води», мені 
вона дуже імпонує, із за-
доволенням тримав би ї ї 
у себе вдома, бо створює 
відповідний настрій. Але ж 
яким дзвінким приазовським 

соловейком Олег витьохкує 
тут, як тонко він бачить усі 
приховані  нюанси!  Куди 
мені до нього... Принаймні 
відчуваю себе трохи присо-
ромленим, бо так не написав 
би. Зате з радісним хвилю-
ванням і вдячністю вчитуюся 
в рядки:

Ну ось і прийшла 
         ще одна твоя осінь.
Все важче, все дальше  
             ходить по меди…
Ти бився.     

 А осені легко вдалося
пізнать таємницю 
  важкої води…
Недаремно ж великий галиць-

кий художник, якого закордонні 
авторитети причислили до сотні 
найгеніальніших людей століття 
(єдиного з українців, до речі), 
любовно називає Олега «впер-
тим воликом Поезії». Тільки 
він, тавричанин і онук-правнук 
тавричанина, міг би назвати 
сум «домінантом до нив». І 
запевнити, що в цьому немає 
ніякої фізики, а є тільки «зриме 
стемніння тонів»:

Та й тільки. 
А як все одразу змінилося –
і ти, й небеса, і ліси, і земля.
Дощ просто зібрався, нарешті,  

  і вилився,
 щоправда,

 коли вже заснули поля...
Ех, якби можна було про-

водити ось такі марчуківсько-
гончаренківські уроки в школах! У 
тернопільських, мелітопольських, 
сімферопольських, київських, 
донецьких, чернігівських, 

львівських… Ну, коли вже світ 
зачислив одного з них до ко-
горти «найгеніальніших», а 
другий геніально дарує інше, 
паралельне поетичне життя 
півтисячі художніх шедеврів по-
братима, то чому б і справді не 
спробувати проводити у травні, 
напередодні випускного балу, такі 
своєрідні «уроки гордості» для 
старшокласників?

 Уявіть собі, наскільки збли-
жував би молодь Західної і 
Східної України вірш «На 
полонині». Зауважимо, бачен-
ня східняка, мелітопольця є 
дуже прихильним до Західної 
чи (як нині умовно назива-
ють соціологи, виходячи з 
результатів голосувань на ви-
борах) «бандерівської» України. 
Ба, навіть компліментарним. 
С п о ч а т к у  в і н  с к р у ш н о 
констатує, що його рідний 
степ вже «перехрестили суржи-
ком чужинським», а земляки-
мелітопольці «розпорошили 
запорозький гарт, розмаяли 
махновське вільнолюбство…» 
Зате полонина сприймається 
степовиком як щось своє, рідне:

І ось ти начебто 
зайшов не у своє,

а відчуваєш,
 що прийшов додому:

тут ні очей, ні серця не зіп’є
тобі ні зрада,

 ні журба, ні втома.
У полонини свій осінній шарм,
своя жагуча,

 неповторна строга врода.
Земля обітована і плацдарм,
останній вірний

 прихисток народу…
Олег Гончаренко міг би 

бути оригінальним (і визнач-
ним) педагогом, викладачем 
середньої (та й вищої) школи. 
Певен: виховав би цілу пле-
яду патріотичних істориків і 
філологів. Образне мовлення 
поета викликає захоплення:

Тачанки просочаться
 аж до саванни,

просочаться воїни
 в заробітчани.

Лиш Габсбург навіки 
стає Вишиваним.

Й лишається пісня
 чекать Болбочана…

Варто нагадати, що Олег є 
нашим автором і передплат-
ником, чим може пишати-
ся вся «козацька» родина. 
Тим більше, що у його поезії 
присутні козацькі мотиви. 

Якось у листі я висловив свій 
сумнів у тому, чи оцінить народ 
книгу, яка далася авторові так 
непросто:  «Твоя,  друже, 

поетична інтерпретація чудова! 
Дещо складне і малозрозуміле 
м а р ч у к і в с ь к е  т и  н а в і т ь 
підносиш, перекладаючи на 
зрозумілішу і милозвучнішу 
мову української поезії. Отже, 
чудовий приклад (і досить 
рідкісний в нашій історії!) 
найефективнішого куль-
турного співробітництва, а 
не заздрості і українського 
взаємопоборювання. Так, ця 
книга – унікальне явище, але 

біда в тому, що її  треба… «роз-
жовувати» кожному нашому 
пересічному землякові. Інакше –  
більшість не розумітиме. Такі 
ось сумні українські реалії, 
які є тлом до вашої творчості. 
Нам повноцінні українські 
структури потрібні, розвину-
те громадянске суспільство, 
тоді й результат цього ху-
дожньо-поетичного подви-
гу буде відчутним. А поки 
що у нашому атомізованому 
українському просторі  книга 
буде «ресторанною поживою» 
для гурманів…»

Відповідь Олега не забарилася: 
«Сергію, думки у тебе правильні, 
але занадто фаталізовані. Зго-
ден, що якби книга творилася за 
принципом «картина – вірш», 
то це був би взагалі «бронебійний 
снаряд» на мідні лоби і черстві 
душі. Але я й так багато з неї 
опублікував на літературних 
сайтах в інтернеті, то, з кар-
тинами чи без них, – відгуки 
однозначно доброзичливі, якщо 
не сказати захоплені. Те ж саме 
чую і від тих, кому дісталася 
книжка, хто прочитав добірки 
з неї у різних часописах та газе-
тах. Так що, не все так погано... 
Люмпенізація сьогодні – явище 
всесвітнє,– очевидно, людство 
робить мінусовий оберт у спіралі 
свого буття. Та хіба це означає, 
що не треба нічого робити, хоча 
би на майбутнє? Треба! Бо сьогодні 
наші читачі – «гурмани», а зав-
тра, вони ж – Будителі! Я волію 
мислити благісно, бо мисль все-
таки матеріальна…»

Будителі? А що, цілком мож-
ливо! Як він там сказав: «Немає 
сили ні на що вже, крім любові»? 
Потрапив у самісіньку точку! Як 
перевалило мені за п’ятдесятку– 
відчувати почав те ж саме. Але ж 
і любов – велика сила!

Книга «Катрени оголошених 
картин» нині – серед чотирьох 
фіналістів на вручення премії 
ім. Михайла Коцюбинсько-
го. Гадаю, вона достойна і 
більшого! А нині хочу поба-
жати і Олегові Гончаренку, і 
Іванові Марчуку нових звитяг 
та перемог на їхньому творчо-
му шляху. 

Хочеться, щоб довго жили 
на світі Іван Марчук та Олег 
Гончаренко, люблячи Україну і 
дорогу, безцінну нашу планету, 
даруючи і нам символи Віри, 
Надії і Любові.

Сергій ЛАЩЕНКО, 
 власний кореспондент «УК»,

м. Мелітополь - м. Львів

Духовність

Тут я існую! Сам собі — Мамай!
Моя земля – мій Материк, моя твердиня
    О. Гончаренко

ГАЛИЦЬКЕ ДИВО, 
огранене у Приазов’ї
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Вишивала я узори з тривогою пополам
     П. Тичина

Майстри України

Полуботківський орна-
мент віддавна поширений 
в Україні, а тому хотілося 
знати його історію. Й ось 
несподівана знахідка! Горта-
ючи сторінки журналу «Наше 
життя» (квітень 1973, Нью-
Йорк), натрапила на допис 
пані Любові Волинець «По-
луботчишина сорочка». А 
вона знайшла опис самої со-
рочки у слов’янському відділі 
Нью-Йоркської Публічної 
Бібліотеки, де зберігаються 
в и д а н н я  У к р а ї н с ь к о ї 
Академії Наук, Харківського 
університету та інші. Ця «стат-
тя під заголовком «Полубот-
чишина сорочка» з’явилась 
у збірнику ч.6, Харківської 
науково-дослідчої кафедри 

історії української культу-
ри 1927 року. До статті були 
долучені чорно-білі світлини. 
Автор Степан Таранушенко – 
відомий мистецтвознавець та 
етнограф» – пише Любов Во-
линець.

Що сталося з майном геть-
мана Павла Полуботка по 
його загибелі,  невідомо, 
але сорочка, про яку мова, 
дісталась до рук нащадків 
гетьмана, а саме графині 
В.В.Капністовій, котра про-
живала в селі Михайлівка тоді 
Лебединського повіту. Окрім 
Полуботчишиної сорочки гра-
финя мала велику колекцію 
пам’яток української старо-
вини.

1 9 0 2  р о к у  в  Х а р к о в і 
п і д  ч а с  Х І І 
Археологічного 
з ’ ї з д у  б у л а 
організована ви-
ставка. У відділі 
« І с т о р и ч н і 
старовини» ек-
с п о н у в а л а с я 
колекція графині 
В.В.Капністової, 
і  т у т,  п о м і ж 
іншими предме-
тами, була ви-
ставлена й со-
рочка. В каталозі 
виставки, як по-
яснення до цьо-
г о  е к с п о н а т у, 
було написано: 
«сорочка жінки 

Павла Полубот-
ка з домашнього 
полотна, вишита 
шовком». Після 
виставки сороч-
ка повернулась 
до власниці, де 
і зберігалася до 
революції.

1 9 1 8  р о к у  в 
місті  Лебедині 
в і д б у л а с я 
в и с т а в к а 
у к р а ї н с ь к о ї 
старовини, і тут 
знов виставля-
лася Полубот-
чишина сорочка. 
Після її закриття  
сорочку повер-
нули власниці. 
Н е с п о д і в а н о 
д і м ,  в  я к о м у 
з н а х о д и л и с я 
пам’ятки старовини і ми-
стецтва, загорівся. На щастя, 
сорочку вогонь не пошко-
див, і вона стала експонатом 
щойно організованого музею 
в Лебедині. В залі килимів 
її було пришито до одного 
з  килимів. А в 1919 році під 
час розгрому музею сорочка 
зникла.

Ще 1902 року на Полубот-
чишину сорочку звернули 
увагу багато глядачів. Пол-
тавське губернське земство 
замовило з неї копію, яку було 
виставлено в Полтавському 
державному музеї. 

«При Полтавськім земстві 
існував кустарний склад,  що 
мав завдання давати населен-
ню Полтавщини підробіток 
через відродження старовин-
них високохудожніх традицій 
українського килимарства, 
вишивання, керамічного ви-
робництва, різьбярства та 
інших галузей художнього 
кустарного промислу в точних 
копіях старовинних зразків 
або модернізованій переробці 
їх», - писав Степан Тарану-
шенко у своїй книзі. 

(Продовження на стор.16)

ІСТОРІЯ В ОРНАМЕНТІ 
Полуботчишиної сорочки 

Суспільне життя сучасного Донбасу важко уявити без Людмили Огневої – 
громадської діячки, народного майстра, журналістки.
Голова Донецького обласного відділу «Союзу Українок», а віднедавна ще й 
заступник директора громадського музею «Смолоскип», що в обласному 
центрі, завжди у вирі культурного життя краю. Не цурається гострих тем, 
стає на захист несправедливо замовчуваних героїв минувшини, активно їх 
популяризує. 
Як наполеглива збирачка справжніх народних скарбів, Людмила Родіонівна 
піднімає цілі пласти культурної спадщини нашого народу, як журналіст, 
розповідає про унікальні знахідки на шпальтах друкованих видань та в 
електронних ЗМІ. 
Вона автор понад 30 брошур і книг, серед яких найвідоміші: «Вишивані 
речі дорослим і малечі», «Подарунки предків», «Перлини українського 
монументального мистецтва на Донеччині», «Що ми знаємо про Донбас?», 
«Квітка на вулкані», «Життєпис мовою листів», «Та, що світила всім», «Лицар 
української нації». Вона ініціатор видань праць О.Тихого «Словник мовних 
покручів», «Не можу більше мовчати», «Сходження на Голгофу», «Учитель 
О. Тихий». Пані Людмила лауреат Всеукраїнського конкурсу «Український 
вишитий рушник», лауреат обласного конкурсу «Жінка Донбасу - 2007». 

Її розповіді про вишивку можна слухати безкінечно, бо вони вражають глибиною знань оповідачки, пронизані 
любов’ю до материнського національного ремесла, батьківської землі. Складається враження, що про українську 
вишивку, національні орнаменти, пані Людмила знає все. 
Свій досвід вона намагається передати молоді, збирає навколо себе таких же небайдужих і талановитих патріотів. 
У різні роки була натхненником і організатором кількох клубів народної творчості, таких, як «Світлиця», «Чарівниця».
Її творчість цікава, пізнавально-повчальна, а отже хочеться, щоб з її мистецькими і публіцистичними набутками 
познайомилося якомога більше українців. Упевнений, що читачі «України козацької» гідно поцінують творчий 
доробок Людмили Огневої. 

Антін БОБИР

Д у ш а  і  т в о р и т ь ,  і  д а р у є

Павло Полуботок народився близько 1660 року. Він був чернігівським полковником з 1706-го по 1722 рік. 
Після смерті гетьмана Івана Скоропадського Павло Полуботок став наказним гетьманом України. Від самого 
початку його влади тяглась боротьба між гетьманським урядом і Малоросійською колегією. Закінчилось тим, 
що гетьмана було викликано до Петербурга і там, за наказом Петра I ув’язнено в Петропавловській фортеці, 
де він і загинув у 1724 році. Дружину та дочку Павла Полуботка також було страчено. 
Що сталося з майном ліквідованих гетьманів та козацьких старшин? Звичайно, московський уряд усе 
конфіскував: присилав спеціальну комісію, яка дуже ретельно реєструвала всі речі. Іноді ближча й дальня 
рідня зверталася до суду, щоб одержати конфісковані речі. 

Вишита сорочка другої дружини гетьмана 
України Павла Полуботка Ганни 

Схема орнаменту на пазушці
Вишивати нитками: х – синіми, о – червоними, 
::– оливковими.
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Вишиту зірками мамину сорочку   
На гарячі плечі мовчки одягну
     В. Крищенко

Отже, мотиви Полуботчишиної 
сорочки почали використовуватися 
на кустарних виробах, найчастіше 
на чоловічих сорочках. Тож цілком 
зрозуміло, що орнамент із сорочки 
гетьманської дружини дуже скоро 
розповсюдився по всій Полтавщині, 
а згодом і по всій Україні.

Сорочка прикрашена кольоровими 
тасьмами (смужками), нашитими 
на швах і не на швах. Ці нашивки – в 
трьох кольорах: карміново-червоному, 
синьому й оливково-зеленому.

Поділ сорочки обшитий синьою 
тасьмою (верхній) та червоною 
(нижній). Нижні шви рукавів обшиті 
оливково-зеленою тасьмою. Краї 
рукавів, комір, пазуха оторочені 
червоним шнурком. 

Та найголовніша частина сорочки – 
орнамент. Автор статті описує його 
так: «Сорочка окрім кольорових 
нашивок має ще багаті прикраси з 
вишиванок. Шитво виконане шерстю 
(вовняною ниткою) та шовком.

Виключно шерстю (червоною та 
зеленою) – рукава й поділ. Самою 
зеленою – простенькі мотиви, що 
супроводять червоні нашивки на швах.

Головна вишивка на грудях виконана 
півхрестиком шовком та шерстю 
переважно у вишнево-червоних та 
синіх тонах із додатком у невеликих 
дозах темно-оливкового та палевого 
тонів. Підкреслено це сполученням 
червоно-синіх у центральній частині 
нагрудної вишивки («павуки»). 

В широких бокових полях (квадра-
тики) палеві й сині площинки йдуть на 
перемінку в діагональному напрямку 
рядками. 

Схематичні «квіточки», що закінчують 
вишивку внизу, виконані в оливкових 
та палевих «барвах». 

Отже , вишивка на грудях складається 
з п’ятикутника, обернутого гострим 
кутом додолу. 

Головний елемент вишивки – це 
«павук», розташований двома смугами 
по боках розрізу, і який сполучується з 
собою нижче розрізу. 

Краї облямовані квіточками. Кожна 
квітка має стебло, саму квітку і закін-
чується «вусиками».

Більша частина оконтуровки вико-
нана шовком (темно-цинамоновим), 
менша – шерстю. 

Так само й заповнення контурів 
вишите здебільшого шовком. 

Рукав вишито на цілу його довжину 
симетрично на два боки. Вишивка на 
кінцях рукава має криволінійний меандр.

Верхня вишивка на подолі сорочки 
складається з «баранячих ріжків». 
Весь орнамент чисто геометричний».

Сам автор зазначив, що «оздоблення 
сорочки дуже ефектне і справляє 
пишно-урочисте враження». 

Людмила ОГНЕВА,
 голова Донецького обласного 

відділення Союзу українок, заступник 
директора музею «Смолоскип» 

з наукової роботи

ІСТОРІЯ В ОРНАМЕНТІ
ПОЛУБОТЧИШИНОЇ  СОРОЧКИ 

« П о л у б о т к і в с ь к и й »  о р н а м е н т  н а  с у ч а с н и х  у к р а ї н с ь к и х  в и ш и в а н к а х

Зразок вишивки, відтворений 
Л. Огневою за архівними записами 

Копія вишивки сорочки гетьмана Павла 
Полуботка за старим оригіналом XVIII ст.

Сорочки з таким орнаментом 
носили вояки УПА




