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Державне свято

З Україною у серці

Цьогоріч День незалежності у
столиці України відзначили не з
помпезностями, що набили оскому, а з національним колоритом.
Тут пройшов «Парад вишиванок» урочиста хода людей, одягнених
у національні українські костюми.

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА ГАЗЕТА УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА

СИЛА КОЗАКІВ У ЄДНАННІ !
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28 липня Маріуполь хлібом-сіллю
зустрічав Гетьмана Українського
Реєстрового Козацтва Анатолія Шевченка, генеральну старшину УРК,
очільників регіональних організацій
Реєстрового Козацтва з усіх областей
України. Саме цьому великому приазовському місту-порту випала честь
проводити Велику козацьку раду УРК,
приурочену першому ювілею цієї
організації – 10-річчю від дня її заснування. На цей представницький захід
прибули також делегації реєстровців із
Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Росії.
Велелюдному офіційному заходу,
що відбувся у санаторії «Металург»,
передувала урочиста церемонія прийому новобранців до лав Українського
Реєстрового Козацтва. В той день
реєстровцями стали близько двох
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десятків маріупольців. Цю подію
козаки-новобранці запам’ятають на
все життя, адже у них приймав присягу особисто Гетьман УРК Анатолій
Шевченко. А благословив та окропив
святою водою капелан УРК отець
Сергій (Фомін).
У переповненій конференц-залі на
сцені гордо майоріли Державний прапор та малинові знамена Українського
Реєстрового Козацтва, на столі
президії – символ гетьманської влади – булава. Велика козацька рада, за
традицією, розпочалася з виконання
Державного гімну України та гімну
Українського Реєстрового Козацтва
«Обнімись, Україно», автором якого є голова Адміністрації Гетьмана
УРК у Північному регіоні Олександр
Карпенко.

стор. 8-9

Також було виконано гімни країн
світу, в яких діють осередки УРК.
Козацьке зібрання благословив
отець Олександр, якого призначено
полковим священиком Приазовського
козацького округу. Від імені місцевої
влади учасників козацького з’їзду
привітав заступник міського голови
Маріуполя Володимир Клименко.
Право відкрити і вести Козацьку Раду
було надано старійшині козацького
руху в Україні, одному з організаторів
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»,
заступнику Гетьмана УРК, отаману
Львівського обласного товариства
УРК, генералу армії УРК Василю
Павлечку.

Щирість, із якою кияни та їх гості
святкували, створювала чудову
атмосферу натхнення і наповнювала радістю причетності до величезного пласту культури, традицій
народу, талант якого повною
мірою виражається в рукодільній
майстерності, демонструє творчу багатогранність представників
різних регіонів України.
Вишиванка - символ здоров’я,
краси, щасливої долі, родової
пам’яті, любові, святості. Це – оберіг.
Вишивка на грудях захищає душу
людини від руйнування та занепаду.
Й досі побутує вислів: «народитися
в сорочці» – тобто бути щасливою
і успішною людиною. Чепурний
вигляд та охайність завжди були
притаманні українцям. Це наша
національна риса. Останнім часом традиційний український одяг
швидко й широко входить у сучасну
моду. «Будьте сучасними, не забуваючи традицій», - закликають
організатори свята.
Родзинкою свята стали велетенські,
яскраво розписані візерунками,
притаманними тому чи іншому
регіону писанки, які везли на возах,
запряжених у квадрацикли.
Парад вишиванок, пройшовши головною площею Києва, направився
до Співочого поля, де на учасників
чекали виставка квітів «Мелодія
українських казок» та концерт
українських гуртів.
А переможців унікального дійства
визначила авторитетна Художня
рада у складі Олега Скрипки, Юрія
Рибчинського, Ніни Матвієнко,
братів Віталія і Дмитра Капранових
та Ольги Сумської.
Проте того святкового дня всі
відчували себе переможцями, бо
віковічні традиції, культуру перемогти неможливо.
Прес-служба УРК,
м. Київ

(Продовження на стор. 8-9)
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В реєстрі, справі благородній
Творім історію сьогодні!
С. Курінний

Україна КОЗАЦЬКА

Р Е Є С Т Р И КО ЗА Ц Ь К І :

Титульний лист реєстру 1649 р.

Реєстри козацькі — списки (компути) козаків, переважно реєстровців, окремих частин або всього Війська
Запорозького у XVI— XVIII ст. Ведення козацьких реєстрів почалося з виникнення реєстрового козацтва,
тобто такого, яке офіційно перебувало на службі Речі Посполитої, маючи за це певні права, привілеї і
грошові винагороди. Перші спроби сформувати реєстрове військо козаків припадають на першу половину
XVI ст., часи правління королів Зигмунда І та Зигмунда Августа. Однак лише король Стефан Баторій остаточно сформував реєстрове військо у грудні 1578 року. Зберігся реєстр тільки одного з козацьких полків,
який повернувся з походу проти Московської держави (1581 р.). До нього було внесено 530 імен і прізвищ
козаків, на чолі яких стояв відомий військовий діяч Ян Оришовський.
Єдиним повним і збереженим козацьким реєстром є той, що був створений за рішенням Зборівського
миру (1649 р.) протягом осені 1649—поч. 1650 pp. Він містить 40 358 козацьких імен та прізвищ,
розписаних за полками й сотнями. Цей реєстр укладався спочатку в сотнях, потім у полках, а генеральне зведення відбулося в Чигирині на поч. 1650 р. Ця робота проводилися насамперед Богданом
Хмельницьким, Іваном Виговським, генеральним обозним І. Чорнотою, генеральними осавулами Д.
Лисовцем (Лисянським) та М. Лученком. Було створено два оригінали реєстру, один з яких залишився
в Чигирині (копію з нього було внесено до київських гродських книг наприкінці березня 1650 p.), а
другий, писаний рукою Івана Виговського, був направлений королеві Яну Казимиру. Саме цей реєстр
дійшов до нашого часу і нині зберігається в РДАДА (Москва) у ф. 196 за № 1691. Копія початкової
частини, яка дає змогу реконструювати деякі дефекти оригіналу, зберігається в ЦДІА України в Києві
(ф. 1230, on. 1 № 348). Реєстр 1649—1650 pp. є унікальним джерелом. Він, зокрема, містить абсолютно
точні відомості про адміністративно-територіальний поділ Української держави, структуру і склад ядра
української армії, чітко засвідчує, що основна маса козаків була українцями за походженням. На початку нинішнього століття газета «УК» знайомила своїх читачів із цим історичним козацьким реєстром.

Нині ми розпочинаємо друкувати документ історії, яку творять наші сучасники – члени ВГО «Українське Реєстрове Козацтво».
Відкривають реєстр УРК козаки Дніпропетровщини, адже саме славетна земля Січеславщини є колискою українського козацтва.
Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

Дніпропетровське обласне козацьке товариство ВГО УРК

Жовтневе районне товариство м. Дніпропетровська ВГО УРК

1. Кошмай Геннадій Володимирович
2. Нестеренко Сергiй Володимирович
3. Литвиненко Володимир Борисович
4. Переймивовк Борис Володимирович
5. Маласай Віталій Миколайович
6. Волошина Ольга Дмитрівна
7. Дворецький Вадим Васильович
8. Калач Володимир Федорович
9. Тетерко Володимир Георгійович
10. Локоть Михайло Антонович

1. Беднарський Микола Олександрович
2. Никитченко Віктор Валерійович
3. Москалець Сергій Миколайович
4. Кротенко Олександр Андрійович
5. Тарапонов Юрій Михайлович
6. Спиця Володимир Григорович
7. Юшко Ігор Михайлович
8. Косенко Андрій Миколайович
9. Олійник Олександр Олександрович
10. Харебін Ігор Євгенович
11. Нєділька Володимир Євгенович

отаман козацького обл. товариства
заступник отамана
радник отамана
радник отамана
радник Гетьмана
заступник отамана
заступник отамана
резерв
резерв
резерв

Дніпропетровське міське козацьке товариство ВГО УРК
1. Дяченко Микола Іванович
2. Стрельцов Едуард Владиславович
3. Дяченко Ігор Миколайович
4. Сусликова Тетяна Володимирівна
5. Лашкарева Надія Віталіївна
6. Лашкарев Антон Сергійович
7. Коваленко Олександр Олександрович
8. Шкадова Світлана Єфимівна
9. Шкадова Ганна Олександрівна
10. Хмара Анатолій Пантелеймонович
11. Степаненков Євген Іванович
12. Нестерова Олександра Олексіївна
13. Анищенко Людмила Михайлівна
14. Бондаренко Ірина Віталіївна
15. Бондаренко Олександра Володимирівна
16. Островська Наталія Вікторівна
17. Котенко Анастасія Олександрівна
18. Пирогов Сергій Олександрович
19. Маштакова Олена Миколаївна
20. Флуерар Сергій Степанович
21. Флуерар Тетяна Миколаївна
22. Флуерар Віталій Сергійович
23. Лясковський Олександр Станіславович
24. Катлан Галина Олексіївна
25. Катлан Олексій Олексійович
26. Апалькова Катерина Вікторівна
27. Горелик Віталій Симонович

отаман
заступник отамана
заступник отамана
берегиня
берегиня
козак
козак
берегиня
берегиня
козак
козак
берегиня
берегиня
берегиня
берегиня
берегиня
берегиня
козак
берегиня
козак
берегиня
козак
козак
берегиня
козак
берегиня
козак

Кіровське районне товариство м. Дніпропетровська ВГО УРК
1. Підіпригора Володимир Вікторович
2. Писарєв Валерій Вікторович
3. Поралов Максим Юрійович
4. Волобуєв Сергій Іванович
5. Тетерко Тетяна Олександрівна
6. Голубєв Олексій Леонідович
7. Дерев’янко Євген Сергійович
8. Плахотін Олексій Володимирович
9. Миргородський Сергій Анатолійович
10. Шматко Денис Анатолійович
11. Смачило Михайло Борисович
12. Ковальов Олексій Якович
13. Прасолов Валерій Олексійович
14. Підіпригора Олександр Володимирович
15. Підіпригора Михайло Володимирович
16. Топка Олександр Юрійович

отаман
радник отамана
скарбничий
заступник отамана
голова ради берегинь
помічник отамана
козак
козак
козак
козак
мітрофорний протоієрей
козак
бунчужний
козак
козак
козак

голова Ради районної старшини
начальник штабу
козак
козак
козак
радник отамана
радник отамана
радник отамана
козак
козак
голова ревіз. комісії

Криворізьке міське козацьке товариство ВГО УРК
1. Засядьвовк Юрій Іванович
представник Гетьмана, отаман
2. Шелковий Володимир Васильович
заступник отамана
3. Лісний Анатолій Данилович
заступник отамана
4. Костирев Сергій Миколайович
заступник отамана
5. Крамаренко Микола Володимирович
голова ради козацької старшини
6. Климович Володимир Володимирович
начальник штабу
7. Залужний Сергій Григорович
голова ревізійної комісії
8. Надточий Валерій Степанович
член ревізійної комісії
9. Саєнко Руслан Миколайович
член ревізійної комісії
10. Самолюк Микола Васильович
радник отамана
11. Позняков Анатолій Анатолійович
козак
12. Шевченко Костянтин Іванович
помічник отамана
13. Леонніков Максим Леонідович
козак
14. Катькін Валерій Євгенійович
радник отамана
15. Шадріна Марина Андріївна
берегиня
16. Шевченко Іван Іванович
козак
17. Шабліян Валентин Анатолійович
козак
18. Бакутін Сергій Євгенійович
радник отамана
19. Гаркуша Іван Васильович
козак
20. Гаркуша Іван Іванович
козак
21. Зацепилін Юрій Вадимович
козак
22. Кіріченко Олег Анатолійович
козак
23. Залюбовський Віктор Васильович
отаман
24. Рубан Олександр Петрович
козак
25. Андріївський Геннадій Миколайович
радник отамана
26. Карпенко Сергій Васильович
радник отамана
27. Попов Олександр Миколайович
козак
28. Ходак Олександр Миколайович
козак
29. Ахмедов Аюб Джаферович
козак
30. Омельницький Геннадій Іванович
козак
31. Скуратівський Олександр Леонтійович
козак
32. Заєць Олександр Володимирович
козак
33. Гетьманенко Олександр Вікторович
козак
34. Тімофеєв Анатолій Анатолійович
козак
35. Сацький Володимир Вікторович
радник отамана
36. Моісеєв Дмитро Васильович
радник отамана
37. Єгоров Сергій Сергійович
радник отамана
38. Фішлін Володимир Юхимович
радник отамана
39. Нечипорук Богдан Олександрович
козак
40. Хом’як Василь Олександрович
козак
41. Соловйов Сергій Анатолійович
козак
42. Щербак Дмитро Олександрович
козак
43. Зайка Павло Костянтинович
козак
44. Вікторов Сергій Петрович
козак
(Продовження реєстру в наступному номері газети «Україна козацька»)
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В Україні, закордонні
Сил у козаків - уповні
		
В. Лабуненко
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Міжнародні зв’язки

УРК і влада

На шляху взаємодії Визволення
Протягом усієї своєї діяльності ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
намагається вести свою роботу у тісній співпраці з органами влади
Автономної Республіки Крим. Виразного конструктивізму і позитивності
така взаємодія набула останнім часом. Про це свідчить і нещодавня зустріч
Прем’єр-міністра АР Крим Анатолія Могильова з Гетьманом УРК Анатолієм
Шевченком, що відбулася в урядовій резиденції.

святкували разом

На початку серпня 2012 року представницька делегація
харківських реєстровців у складі отамана Харківського
обласного товариства УРК, генерала армії УРК Віктора
Посохова, заступника отамана Харківського міського
товариства УРК, генерал-майора УРК Олександра Федоряка,
на чолі з головою Адміністрації Гетьмана УРК у Східному регіоні
України, генерал-лейтенантом УРК Юрієм Пісковацьким
відвідала на запрошення Бєлгородського козацтва Російської
Федерації місто Бєлгород.

Під час зустрічі козацької делегації з Прем’єр-міністром АР Крим
Анатолієм Могильовим

На ній, перш за все, йшлося про місце козацького руху у суспільно-політичному
житті півострова та подальшу роботу реєстрових козаків краю у зміцненні стабільності
й державності у цьому багатонаціональному регіоні України.
З нагоди десятиріччя УРК Гетьман УРК Анатолій Шевченко вручив очільнику уряду АР
Крим ювілейну медаль і запевнив, що у справі розбудови незалежної України, квітучого
Криму, українські реєстровці завжди будуть надійною дієвою силою.
На зустрічі були присутні головний отаман Українського Реєстрового Козацтва в АР
Крим, генерал-майор УРК Анатолій Єфіменко та заступник Гетьмана УРК в АР Крим,
генерал-полковник УРК Ігор Шеремет.
Прес-служба УРК,
АР Крим

Доробок співпраці

Українська делегація разом із господарями після Служби Божої

Реєстровці Слобожанщини взяли участь у святкових заходах,
присвячених 69-річниці визволення м.Бєлгорода від німецькофашистських загарбників. Святкування розпочалося з освячення
Митрополитом Бєлгородським і
Старооскольським РПЦ Іоанном
ікони Почаївської Божої Матері
у спеціально зведеному для цього
храмі.

Потім реєстровці разом із 150
тисячами городян і гостей міста
стали свідками захоплюючого
авіа-шоу «Російські витязі», під час
якого п’ять пілотів-асів на бойових
літаках «Су-27» продемонстрували
мистецтво вищого пілотажу.
Козацька делегація з України була
запрошена на урочистий прийом,
організований керівництвом обласного центру Російської Федерації.

Всеукраїнська громадська організація «Українське Реєстрове Козацтво»
рішенням Генерального штабу та з нагоди святкування 10-річчя організації
нагородила голову Херсонської обласної державної адміністрації Миколу
Костяка ювілейною медаллю «10 років. Українське Реєстрове Козацтво».

Покладання квітів до меморіалу героїв Великої Вітчизняної війни

Реєстрові козаки з головою Херсонської облдержадміністрації
Миколою Костяком у його робочому кабінеті

Миколу Костяка нагороджено медаллю за вагомий внесок у відродження духовних,
патріотичних, культурно-просвітницьких традицій українського народу, підвищення
добробуту наших людей, сприяння розбудові України як міцної незалежної держави.
Медаль достойнику в урочистій обстановці вручив Гетьман Українського Реєстрового
Козацтва Анатолій Шевченко у присутності голови Адміністрації Гетьмана УРК у
Південному регіоні України Євгена Капленка та отамана Херсонського міського товариства УРК Валентина Кривоноса.
Прес-служба УРК,
м.Херсон

Козаки були присутніми на параді
місцевого військового гарнізону,
взяли участь у покладанні квітів
до Вічного вогню – меморіалу героям Великої Вітчизняної війни,
вшанували пам’ять загиблих у боях
воїнів хвилиною мовчання. Українці
відвідали також музей-діораму
«Курська битва», який ось уже
чверть століття нагадує бєлгородцям
і численним гостям міста з усього
світу про події на Курській дузі, що
стали переломним етапом у ході
Другої світової війни. До речі, це
найбільша за розмірами діорама в
Росії. В основу її ідейно-художнього
змісту покладена наймасштабніша
у світовій історії танкова баталія під
селом Прохоровка.

Під час дружнього візиту слобожанських козаків на всіх заходах
супроводжували господарі – козаки Бєлгородщини, за що гості
щиро подякували.
Голова Адміністрації Гетьмана Українського Реєстрового
Козацтва у Східному регіоні
України, генерал-лейтенант
УРК Юрій Пісковацький від
імені реєстровців Слобожанщини запросив деле-гацію
Бєлгородського козацтва на
святкування Дня визволення
міста Харкова від німецькофашистських загарбників.
Прес-служба УРК,
м.Бєлгород - м.Харків

Пісня - матір щастя і надії,
Без пісень нема життя
Т. Петриненко
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Козацькі фестивалі

«Козацька хвиля» Змагалися у Славуті,
у «Райдужному» кому сильнішим бути

Справжня «Козацька хвиля» другий рік поспіль розлилася у дитячому
У місті Славута, що на Хмельниччині,
оздоровчому центрі «Райдужний» у селищі Юр’ївка Донецької області. пройшов Всеукраїнський фізкультурноТут відбувся другий міжрегіональний етнофестиваль козацької культури, патріотичний фестиваль школярів «Кона який із нетерпінням чекали маленькі «райдужні» козачки та берегині. зацький гарт-2012», в якому взяли участь

26 команд-переможниць обласних та
міських змагань із усієї держави. Вп’яте
поспіль нашу область за підтримки Закарпатського обласного товариства
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
представляла команда Лінцівської
загальноосвітньої школи Ужгородського району. Приємно, що учні невеликої
сільської школи, в якій навчається лише
140 дітей, змагалися нарівні з командами
зі спеціалізованих спортивних шкіл, оснащених басейнами, тренажерними залами,
спортивними майданчиками.

Цей, безперечно, корисний захід,
спрямований на відродження серед молоді українських народних
традицій та звичаїв традиційно проводить Кальміуський полк Українського
Реєстрового Козацтва під керівництвом
отамана, полковника УРК Олександра Білоконя за підтримки
начальника ДОЦ «Райдужний»
І.Б. Павлюка і профспілкового
комітету ПАТ «ММК ім. Ілліча».
Перед початком етнофестивалю
мешканці ДОЦ «Райдужний» познайомилися з історією розвитку козацтва у
Приазов’ї, прослухавши лекцію та вірші
на історичну тематику берегині, капітана
УРК та поетеси, члена літературного
об’єднання «Азов’я» Катерини
Карабєн-Фортун. Голова журі, голова
Адміністрації Гетьмана УРК в Приазовському регіоні, генерал-лейтенант
УРК, Олександр Нефьодкін привітав
учасників «Козацької хвилі» та побажав
їм визначити переможця етнофестивалю
у чесній боротьбі.
Як відомо, козак – сміливий та
сильний український лицар, тож на
фестивалі були змагання з володіння
шаблею, батогом, списом та показ
богатирської сили. Юні козачата на
додачу ще співали українські народні
пісні та ліпили вареники з картоплею.

Вокальний ансамбль козацької пісні
«Новий день» із селища Володарське, яким
керує Геннадій Тешнер дарував учасникам
та гостям фестивалю життєрадісний козацький настрій. Запальні козацькі танці
у виконанні ансамблю народного танцю
«Первоцвіт» Іллічівського БДТ (балетмейстер - О.А. Білоконь, вокаліст - Євген
Іванов) сповнювали серця присутніх
приємним почуттям гордості за наше
молоде покоління.
Курені «Діти України», «Райдужна
Січ», «Козацький гарт» та «Котигорошки» змагалися за звання переможця другого міжрегіонального етнофестивалю «Козацька хвиля».
Перше місце, кубок та пам’ятні призи
вибороли «Діти України», але усі команди отримали грамоти та українську
розписну кераміку у подарунок, а начальнику ДОЦ «Райдужний» була вручена козацька булава. Члени журі та гості
етнофестивалю отримали символічні
глиняні сувеніри «Козацька хвиля».
Відчуття єдності з нашим корінням
та дух козацького завзяття – ось, що
так глибоко пронизує серця молоді
приємним промінням спогадів про літо.

стати учасниками різноманітних шоу,
розваг із патріотичним і національним
забарвленням.
У перший же день змагань у конкурсі
для дівчат (стрибки через скакалку) наші
юні берегині Аліна Булина та Ганна Лукачина показали свої найкращі результати -117 раз (переможниця з Донецької
області -146). Цього ж дня наші хлопці
помірялися силою у перетягуванні канату і у нелегкій боротьбі поступилися
лише переможцям змагань - команді з
Криму. У наступні дні учасники змагалися у стрибках у довжину, човниковому
бігу - найкращими з реєстровців стали
берегиня Катеріна Бабинець, юні козаки
Олександр Лукачина та Юрій Коштура.

Цьогорічний фестиваль вразив надзвичайно високою організаційною
підготовкою, гостинністю та
доброзичливістю з боку організаторів,
усіх мешканців міста. У командучасниць не виникло жодних проблем із проживанням, харчуванням,
дозвіллям. Усі були в захопленні від урочистого, велично-святкового відкриття
фестивалю, в якому взяли участь голова
комітету з фізичної культури при МОН
України В.Гамов, голова міста Славути
В.Сидар та інші поважні гості. Завершилася ця частина заходу виносом
Державного прапору України, небо
замайоріло від феєрверків, сотень кольорових повітряних кульок. Діти мали
змогу подивитися чудовий концерт,

У конкурсі знавців історії українського
козацтва команда посіла восьме місце, а
в естафетному бігу - п’яте. Як результат лінцівські реєстровці стали сьомими, що
є високим досягненням. З-поміж команд
західного регіону закарпатські козаки та
берегині вибороли перемогу.
Діти отримали незабутні враження від
Славути, його щирих і доброзичливих
жителів. По завершенню фестивалю
його учасники мали численні екскурсії
по музеях області, відвідали Хмельницьку АЕС тощо. Надовго запам’ятається й
величне прощальне вогнище, смачна і
запашна юшка, щире спілкування.

У славнозвісному селі Кульчиці

Учасникам фестивалю своїм мистецтвом, здається, вдалося розвіяти
суцільну пелену дощових хмар, що нависли над Кульчицями. Всі присутні
підспівували та підтанцьовували,
тепло зустрічали гостей: лауреата
Всеукраїнських конкурсів, берегиню
Українського Реєстрового Козацтва,
старшого лейтенанта УРК Мар’яну
Рап, народний аматорський вокальний жіночий ансамбль берегинь УРК
із Івано-Франківщини «Смерічка»,
популярний дует у складі Христини
Олексин та Ярослава Бурлачука, хор
Українського Реєстрового Козацтва
«Заграва» з міста Богородчани.
Реєстрові козаки, як співорганізатори
IV Міжнародного фестивалю
української слави «Кульчиці-Фест
2012», відтворили в пам’яті славні
подвиги наших предків, вшанували
їхні звитяги. Ще раз нагадали, що ми
є нащадками славних українських
козаків, сила, спритність і мужність
яких вписані в сторінки історії.

Катерина КАРАБЄН-ФОРТУН,
берегиня, капітан УРК,
м.Маріуполь

У мальовничих Кульчицях відбувся ІV Міжнародний фестиваль
української козацької слави «Кульчиці–Фест 2012». Це село – мала
батьківщина славних синів України гетьмана Війська Запорозького
Петра Сагайдачного та рятівника Відня від ісламського поневолення,
засновника першої кав’ярні в Європі Юрія Кульчицького.
Святкування, за традицією, розпочалося зі Служби Божої. Незважаючи на
несприятливі погодні умови, на захід
зібралося чимало жителів села, гостей.
Урочисте відкриття фестивалю розпочалося з благословення отця Михайла Межівника – настоятеля храму
Флора і Лавра. Зі вступним словом
та вітанням виступили Представник
Гетьмана Українського Реєстрового
Козацтва в Галичині, генерал армії
УРК Богдан Прокопишак, голова
Адміністрації УРК на Прикарпатті,
генерал армії УРК Василь Гринів,
отаман Самбірського міського козацького товариства, полковник УРК
Ігор Максимів, отаман коша імені

гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, підполковник УРК Степан
Мількович, сільський голова села
Кульчиці.
Сьогодні в Україні, зокрема в
Галичині, триває відродження козацтва, ретельно вивчається життя
реєстровців, їх звичаї, традиції - утворюються сучасні козацькі осередки,
оскільки епоха козацтва – частина
героїчного минулого українського народу. А повернутися у ті звитяжні часи
не лише через історичні книжки, а й наяву, через фестиваль “Кульчиці–Фест”
допомогли справжні українські козаки, які вміло відтворили різноманітні
козацькі забави.

Унікальність нашого народу та його
історії полягає в тому, що у козацтві
виявився творчий і волелюбний дух
предків. Козак в уяві сучасників – це
звитяжний воїн, що не розлучається
з шаблею. Захисник Вітчизни, оборонець права і віри, звичаїв та гідності
кожного, хто живе під небом України.
Такі національні риси, власне, виявляли гетьман Петро Сагайдачний, його
земляк Юрій Кульчицький, якого прославлено у книжці відомого в Галичині
самбірського письменника Івана Филипчака в повісті «Кульчицький – герой Відня». Лише справді гідним людям
присвячуються літературні твори.
Апетитний запах щойно звареного
кулешу – традиційної козацької страви – манив відвідувачів. І хіба може
справжній українець відмовитися від
нього. А ще на додачу – не менш популярна медовуха, приготована саме
до таких імпрез!

Прес-служба Закарпатського обласного
козацького товариства ВГО «УРК»

Прес-служба представництва
Гетьмана УРК у Галичині

Люди всі по-своєму уперті: народившись, помирає кожна,
А живуть століття після смерті ті, що роблять те, чого «не можна»
В.Симоненко
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Бунтівний козацький генерал
Гордість УРК

Уступивши до лав Українського Реєстрового Козацтва герой нашої оповіді Василь Лабунін одразу ж завоював
повагу козацького товариства. За продумане, виважене слово й сміливі, гідні справжнього ватажка вчинки його
поважають підлеглі – реєстровці, більшість з яких – опалені смертоносним чорнобильським пилом. Недарма йому
довірили відповідальну посаду начальника штабу козацького формування, а згодом і обрали своїм отаманом. До
його мудрого слова прислухається й генеральна старшина УРК. Не викликає сумніву авторитет надійного чоловіка,
доброго батька і люблячого дідуся у його дружній родині. Днями у козацького генерала ювілей. Зійдуться рідні,
друзі, козаки-побратими, щоб побажати цій непересічній, талановитій людині міцного козацького здоров’я.
І БАТЬКО, Й МАТИ, І БРАТИ…

МРІЇ І ПРОЗА ЖИТТЯ

Дитинство Василя пройшло
в селі Пальцеве Дмитрівського
району Курської області у
багатодітній сім’ї Клима Васильовича і Марфи Яківни
Лабуніних. Окрім Василя
вони дали дорогу у світ Божий синам Миколі, Олексію,
Анатолію, В’ячеславу та
доньці Ніні.
«Тато до війни піднімав
Донбас, працював на
Путилівському заводі контролером. Під час Другої світової
воював, був тяжко поранений.
Потрапив у полон, з якого
згодом утік, - згадує теплим
словом батька Василь Климович. – Він майстерно обробляв шкіру, шив для всіх
нас овечі кожухи, вмів зваляти
валянки. Особливу гордість у
нас, дітлахів, та й усіх односельчан, викликали нечасті
випадки, коли тато пускався у танок. Умів це робити
професійно. Власноруч збудував чудовий дім. Ніколи не
прикладав до дітей фізичної
сили, проте це не заважало
нам його поважати».
Мама – Марфа Яківна,
зі знаного роду, славилася
як добра майстриня. Була
жінкою надзвичайно вродливою, акуратною і трудолюбивою. Виховувала дітей,
весь свій вік важко працювала у місцевому радгоспі.
«Та під час свят розквітала,
ніби та квітка, - розповідає
пан Василь. – Надзвичайно
гарно співала. Чаруючий
тембр її голосу пам’ятаю до
сьогодні».
Вдячний Василь за науку і
своїм братам. «Найстарший
Микола – був прикладом
сміливості і честі. За характером боєць, він часто захищав слабших, вміло орудуючи кулаками… Олексій же
був взірцем інтелігентності,
скромності, розсудливості,
дипломатичності. Середнього
брата Анатолія природа обдарувала неабиякими силою
і спритністю. У спортивній
боротьбі на селі не було йому
рівних. А ще надзвичайно
любив тварин, з любов’ю
доглядав за ними. Наймолодшого В’ячеслава можна
охарактеризувати одним словом – невтомний трудівник.
Батько завжди ставив його за
приклад. Сестра Ніна, хоча
й належить до ніжної половини людства, проте від
братів увібрала твердість духу,
цілеспрямованість, уміння
приймати правильні рішення.
Рано залишившись без
чоловіка, самотужки виховала двох синів, дала їм гарну
освіту».
Тож було Василеві у кого
навчатися, з кого брати приклад…

Мрії дитинства – стати
співаком – великому фантазеру Василеві Лабуніну досягти так і не судилося. Хоча
юнак все для цього зробив.
Після закінчення десятирічки
на конкурсній основі вступив на дирижерсько-хорове відділення Суджанського
музучилища. Після року навчання призвали до війська,
служив в інженерних військах.
Після демобілізації мав намір
далі опановувати музичне мистецтво, проте лікарі поставили несподіваний діагноз – незмикання голосових зв’язок…

мував догани за незалежну від
партійних чиновників думку.
Авторитетів не мав – міг будькому відкрито й чесно заявити
свою позицію, за що і поважали в колективі.

ДО І ПІСЛЯ ЧОРНОБИЛЯ
Доленосною віхою для Василя Лабуніна стала аварія на
Чорнобильській АЕС. В 1987 році
Кіровським райвійськкоматом
Донецька його було призвано
на ліквідацію наслідків аварії
в зону техногенної катастрофи. У лавах в/ч 53893, будучи
замполітом частини, займався дезактивацією 3-го й 4-го
блоків ЧАЕС.

Василь Лабунін з донькою Анжелою, мамою Марфою Яківною
і дружиною Євгенією Василівною за місяць до призову на
ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС. 1987 рік.

Проте молодий чоловік
духом не занепав, а пішов
на гірничо-збагачувальний
к о м б і н а т, д е п р а ц ю в а в
механіком, майстром механоскладальних робіт.
Одружився, а згодом в сім’ї
Василя і Євгенії Лабуніних
народилася донька Анжела. У
1976 році закінчив Воронізький
монтажний технікум.
Через три роки сім’я
переїхала на постійне місце
проживання до Донецька – у
край, промисловий потенціал
якого піднімав батько Клим
Лабунін.
Працював у БМУ «Донбасдомнаремонт» майстром механомонтажних робіт, обирався
парторгом управління. Попри
величезну зайнятість завжди
прагнув до нових знань, самовдосконалення.
1985-го з відзнакою закінчив
Центральні вищі курси
підвищення кваліфікації,
згодом, також з відзнакою,
університет марксизмуленінізму при Донецькому
обкомі партії. Сміливого,
неординарно мислячого
чоловіка обирали на високі
партійні посади, проте назвати його партійцем у звичному
розумінні цього слова, важко:
занадто колючий характер
мав і не «прогинався» під
своїх партійних босів. Це не
завжди подобалося начальству, а тому частенько отри-

Після Чорнобиля деякий
час працював на Донецькому
металургійному заводі у відділі
головного механіка ведучим
інженером, з 1991 по 1999
рік очолював ТОВ «Час», був
заступником директора ПП
«Донецькспецмонтаж».
З 1990 по 1995 рік обирався депутатом Ленінської в
м. Донецьк районної ради.
«Будучи депутатом, доводилося вирішувати питання,
що належать до компетенції
виконавчої влади. Мені й зараз
дивно, чому люди апелюють
до депутатів, а не вимагають
вирішувати нагальні проблеми
у представників місцевої влади.
Адже чиновники на місцях,
відповідні служби отримують
ресурси, кошти для надання
послуг і мають відпрацьовувати
їх. Саме у цьому бачу своє
покликання – донести до людей думку, що у їхніх руках їх
доля і якість життя. Сказано
у Святому Письмі, стукайте
і вам відчинять», - закликає
співгромадян до активності
Василь Лабунін.
Чітка громадянська позиція,
постійне самовдосконалення
та природна дієвість не дають пенсіонерові, ліквідатору
наслідків аварії на ЧАЕС 1-ої
категорії Василю Лабуніну
відпочивати на дивані чи забивати «козла» з сусідамипенсіонерами на лавочці біля
під’їзду.

НЕ ХЛІБОМ ЄДИНИМ
Бажання бути корисним
суспільству привело сивочолого чорнобильця до лав
Українського Реєстрового
Козацтва. «На Курщині багато українців, навіть цілі села
є українські, а тому для мене,
православного, козацтво
є близьким і зрозумілим», пояснює він свій свідомий
вибір.
Як людину освічену, котра на ділі «понюхала пороху» козаки-чорнобильці
одразу обрали начальником
штабу козацького формування у складі Українського
Реєстрового Козацтва. І в
тому, що саме Чорнобильська
дивізія «Україна» першою із
чисельних козацьких формувань у десятирічній історії
ВГО УРК була нагороджена
Бронзовим козацьким хрестом
III-го ступеня, суттєва заслуга
і Василя Лабуніна.
Без нього вже важко уявити громадсько-політичне
життя Донецька, області. Донеччани вдячні реєстровцям
за заборону будівництва
сміттєспалювального заводу, який місцева влада планувала звести поблизу одного зі спальних районів
міста. Козаки-чорнобильці
своїми силами здійснюють
ремонт кількох лікарняних
палат для чорнобильців в
одній із клінік Слов’янська,
де лікуватимуться ліквідатори.
За словами начальника штабу дивізії УРК «Україна»
Віталія Горожанова, після
євроремонту у палатах будуть
всі зручності для хворих.
Козаки-чорнобильці взяли шефство над двома дитячими будинками «Антошка»
і «Гайок» у Краматорську.
«Мені надзвичайно приємно
розповідати про роботу козацького осередку із Єнакієвого,
яке очолює майор УРК Олександр Мамченко, - розповідає
Василь Лабунін. – Вони
постійно, практично у всіх навчальних закладах міста проводять виховні, патріотичні заходи, для всіх шкіл та бібліотек
міста передплатили газету
«Україна козацька». Завдяки їх
ініціативі на фасаді міськради
замість старого герба УРСР
з’явився український тризуб.
Реєстровці зі Слов’янська,
яких очолює генерал-майор
УРК Віталій Горожанов подарували храмам три мозаїчні
ікони, спеціально виготовлені
в одному із православних
монастирів. І це лише дещиця
зі зробленого нами останнім
часом. Наша організація
лише формується, попереду
ще вирішення багатьох задач.
Але я впевнений, що з такими
надійними людьми, як Віталій
Горожанов, Сергій Нецветаєв,

Анатолій Деміденко, Олег
Гросов, Олександр Мамченко,
Микола Лактіонов, Олександр
Водолазський, Микола Толстиков, Олександр Павленко,
Олександр Волосяний, Олександр Луцик, священик УПЦ
КП отець Сергій, Валентин
Брильов і багатьма іншими
моїми побратимами вирішити
будь-яку справу до снаги», говорить козацький отаман.
Варто зазначити, що у Василя
Лабуніна неабиякий творчий
потенціал. Його критичні,
часто гострі статті з’являються
на шпальтах регіональних ЗМІ,
він учасник багатьох телепередач, в яких піднімає питання
соціального й правового захисту
громадян. Він частий гість у
школах і оздоровчих таборах,
учасник багатьох протестних
акцій. Під час голодування під
стінами Управління Пенсійного
фонду України в Донецькій
області в листопаді-грудні 2011
року був одним із координаторів
акції, відповідав за роботу ЗМІ.
Голодував протягом семи днів,
після чого потрапив до лікарні,
проте рідним не сказав. Такий
він – бунтівний, але чесний і
справедливий.
«Я вдячний Богу, що він
посилає випробування. Саме у
таких ситуаціях перевіряються
люди. У своїх побратимах, а в
акції протесту брало участь майже 30 козаків-чорнобильців, я
впевнений на всі сто. І гадаю,
що за їхнього отамана їм також
не соромно», - говорить Василь
Лабунін.
До речі, кілька днів тому
у видавництві «Каштан» побачила світ документальнопубліцистична книга
«Прозріння крізь презирство»,
автором якої є герой нашої
оповіді. Навіть для багатьох
його друзів її поява стала
великою несподіванкою, а
для самого Василя Лабуніна
добрим подарунком до свого
65-ліття.
Тож великій родині Лабуніних
є гарний привід пишатися
своїм братом, чоловіком,
батьком і дідусем, а козакам
Чорнобильської дивізії УРК
«Україна» своїм отаманом і не
гріх випити за здоров’я ювіляра
по келиху вина.
До привітань приєднується
і редакція газети «Україна
козацька».
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Фото автора та з сімейного
архіву Василя Лабуніна

Рідна мова - одна із основних ознак нації
						
О. Тихий
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Великі українці

ДУМКИ ПРО РІДНИЙ ДОНЕЦЬКИЙ КРАЙ
ЧИ ЗМІНИЛОСЯ НА КРАЩЕ?

Свого листа-звернення «Думки про рідний край»
Олекса Тихий адресував рівно півстоліття назад
до Верховної Ради УРСР. Згодом він став одним
із «важливих доказів» під час судової розправи
над Олексою…
У незалежній Україні «Думки…» вперше надрукував у 1991 році журнал «Донбас». До редакції
матеріал приніс молодший Олексин товариш по
ув’язненню у радянських концтаборах Василь
Овсієнко. Згадую зустріч із цією мужньою, не за
віком уже сивою, людиною. Довгі, відверті розмови, спогади. Особливо тепло спілкувався пан
Василь із завідувачем відділу критики «Донбасу»
Анатолієм Лазаренком –товаришем студентської
юні Василя Стуса, про якого останній завжди добре
відгукувався, листувався із-за гратів, зустрічався
на волі. До речі, того приїзду на Донеччину
В.Овсієнко зупинився у сусідньому з обласним центром Мар’їнському районі, де мешкав і працював
лікарем його старший брат Анатолій, згодом член
Національної спілки письменників України, який
писав чудові гумористичні, гостро сатиричні твори. На превеликий жаль, він рано пішов з життя.
Удруге друковане, але вже книжкове життя
«Думкам…» дав засновник і керівник товариства
Олекси Тихого, що входить до складу всеукраїнської
«Просвіти» Євген Шаповалов, зорганізувавши випуск двох збірників «Хто такий Олекса Тихий?» та
«Не можу більше мовчати», що вийшли у 2008-2009
роках і відразу ж були розповсюджені в основному
серед школярів, молоді Донеччини. Дісталися вони,
хай і в невеликій кількості, й інших регіонів України.
І ось цього року, коли відзначали 80-річчя з дня
народження О.Тихого, за сприяння Донецької
облдержадміністрації, ВТ «Просвіта», видавництва «Смолоскип», харківської правозахисної
організації, інших громадських організацій
та благодійників Поліграфічний будинок
«Донеччина» випустив двотомник науковопубліцистичних робіт, листів Олекси Тихого,
спогади, роздуми про його славний життєвий
і творчий шлях. До цього солідного видання,
звичайно ж, увійшли і Олексині «Думки…».
«Переважна більшість тиражу двотомника
«осіла» на Донеччині - видання, як повідомила
голова обласного осередку «Просвіти» Марія
Олійник, централізовано розповсюджували серед
навчальних закладів, бібліотек регіону». Ніби добру справу зробили. Але для багатьох бажаючих
ознайомитися із Олексиною спадщиною, сьогодні
залишається лише нездійсненною мрією.
Певне, це і спонукало депутата ОлексієвоДружківської селищної ради Євгена Шаповала
(до речі, ініціатора встановлення пам’ятного
знаку О.Тихому на його малій батьківщині)
зорганізувати додатковий випуск дефіцитного
двотомника . На цю добру справу «скинулися»
(скільки хто міг) члени товариства О.Тихого,
просвітяни, його земляки, син Володимир.
Але й цього, певне, буде замало. Адже зі творчою
спадщиною Олекси хочуть ознайомитися багато
українців, не лише на Донеччині. Зокрема, і з його
«Думками…»
Саме таке відповідальне і почесне завдання
ставить перед собою «Україна козацька», що
як друкований орган має загальнонаціональний
статус.
Стаття О.Тихого «Думки про рідний Донецький край» хоча і була написана десятки років
тому у колонізованій Україні, як ніколи, на жаль,
актуальна саме сьогодні, коли на рідну мову
здійснено черговий замах – ухвалено Верховною
Радою нібито незалежної держави зловісний,
антиукраїнський Закон, який зініціювали «раби,
підніжки, грязь Москви…»
Отож читайте «Думки…» мужнього
сина України, який віддав своє життя за
незалежність свого народу, його материнську
мову. Читайте, думайте, робіть висновки. При
цьому запитайте себе й інших : «А хіба щось
змінилося? І в який бік?..»
Юрій ДОЦЕНКО,
член Національної спілки
письменників України,
м. Донецьк

Олекса Тихий

Я уродженець і мешканець Донеччини. Маю 46 літ від народження. Вчився у радянських школах,
закінчив філософський факультет
Московського університету ім. Ломоносова. Працював у школі, сидів
у тюрмах та таборах, працював на
заводі. Зараз працюю слюсареммонтажником 4-го розряду.
Мене вчили, і я вчив, що не хлібом
єдиним живе людина, що сенс життя
в творенні добра людям, у піднесенні
матеріального та культурного рівня
народу, у пошуках істини, у боротьбі
за справедливість, національну
гордість та людську гідність, у
громадській відповідальності за все,
що твориться за мого життя.
Хто я? Для чого я? Ці питання
ніколи не покидали мене. Постійно
думав над ними, постійно шукав і
шукаю відповіді на них.
Сьогодні думаю:
1) Я — українець. Не лише
індивід, наділений певною подобою, умінням ходити на двох
кінцівках, даром членороздільної
мови, даром творити та споживати
матеріальні блага. Я громадянин
СРСР, і як «советский человек», і,
передусім, як українець, я — громадянин світу не як безбатченкокосмополіт, а як українець. Я —
клітина вічно живого українського
народу. Окремі клітини будь-якого
організму відмирають, але організм
живе. Окремі люди рано чи пізно так
чи інакше вмирають, а народ живе,
бо народ безсмертний.
«Любіть Україну, як сонце любіть,
Як вітер, і трави, і води.
В годину щасливу і в радості мить,
Любіть і в годину негоди».
В. СОСЮРА
Люблю свою Донеччину, її степи,
байраки, лісосмуги, терикони. Люблю і її людей, невтомних трударів
землі, заводів, фабрик, шахт.
Любив завжди, люблю сьогодні,
як мені здається, в годину негоди, асиміляції, байдужості моїх
земляків-українців до національної
культури, навіть до рідної мови.
Любити Україну та свою Донеччину, як любили її Т. Шевченко,
М. Драгоманов, І. Франко. В.
Сосюра, В. Симоненко, Б. Антоненко-Давидович. Люблю, як
любили Росію М. Ю. Лермонтов.
І. С. Тургенєв, С. Єсенін, К. Паустовський, О.Солженіцин. Люблю,

а що не маю хисту, таланту, щоб
ще більше прославити її, — то не
моя вина і, сподіваюся, то мені
буде вибачено.
2) Я — для того, щоб жив мій
народ, щоб підносилась його
культура, щоб голос мого народу достойно вів свою партію
в багатоголосому хорі світової
культури. Я — для того, щоб
мої земляки-донбасівці давали не лише вугілля, сталь,
прокат, машини, пшеницю,
молоко та яйця. Для того,
щоб моя Донеччина давала
не тільки вболівальників футболу, учених-безбатченків,
російськомовних інженерів,
агрономів, лікарів, учителів,
а й українських спеціалістівпатріотів і українських поетів
та письменників, українських
композиторів та акторів.
3) Я, очевидно, поганий
патріот, слабодуха людина.
Бачачи кривди рідного нар о д у, п р и м і т и в і з м л ю д е й ,
усвідомлюючи гіркі наслідки
сучасного навчання й виховання дітей, випадання з кола
культурного розвитку мільйонів
моїх одноплемінців, задовольняюсь ситістю, маніловськими
мріями, крихтами культури тільки
для себе. І не маю ні мужності,
ні волі активно боротися за
долю німих, затурканих, забитих
земляків своїх — донбасівців, за
розквіт національної культури на
Донеччині, за прийдешнє.
Не вина, а біда простих людей
(тобто працьовитих робітників та
селян), що з їхньої волі чи мовчазної
згоди знищується українська мова та
культура на Донеччині..
Не біда, а вина кожного
інтелігента, кожного, хто здобув
вищу освіту, займає керівні посади,
а живе тільки для натоптування черева, байдужий, як колода, до долі
свого народу, його культури, мови.
І чи не злочином годилось би
кваліфікувати діяльність органів
народної освіти, вчителів, діячів
закладів культури та всіх керівників
на ниві асиміляції мільйонів
українців Донеччини. Адже таку масову асиміляцію не можна назвати
інакше, як тільки інтелектуальним
геноцидом.
В. І. Ленін у різних працях з
національного питання називав тих
росіян, хто зневажливо ставився
до розвитку національних культур,
мов, імперіалістами, негідниками,
вихованими в дусі найпідлішого
хамства, катами, лакеями царизму,
великоруськими шовіністами. А
представників малих, гноблених
Росією народів, що прагнули, на
шкоду рідній мові та культурі, запроваджувати російську, — великоруськими держимордами.
Міністр освіти СРСР у газеті «Известия» за 31. 10. 1972 р. писав: «Человека большой культури, которого
формирует советская школа, прежде
всего отличает богатство его устной
и письменной речи, подлинное владение родным языком»
Я — інтернаціоналіст за переконанням, зичу свободи, національної
незалежності, матеріального добробуту та культурного розвитку в’єтнамському, індійському,
арабському народам, народам Африки, Азії, Америки та всім іншим.
На земній кулі не повинно бути
голодних, колоніальних, відсталих

та малих народів. Хай кожний народ живе на своїй землі, хай творить
в міру своїх можливостей культуру
та науку і ділиться своїми здобутками з усіма народами світу. Хочу,
щоб і український народ, зокрема
його частка — донбасівці, вносив
свою лепту в скарбницю світової
культури.
Хочу, щоб кожна людина могла жити на своїй батьківщині,
могла користуватися її багатствами (як матеріальними, так і духовними), щоб не було чужоземних колоністів чи плантаторів, які
несли б тубільним народам свої
«вищі»: спосіб життя, культуру, мову,
цивілізацію, індустріалізацію тощо.
Хочу, щоб будь-який громадянин
у будь-якому куточку світу мав реальне право сказати: «Я син мого
народу, я живу на своїй землі, мій
народ не має потреби в господарях
чи жандармах в особі чужої держави,
іншого народу чи окремої особи».
Щоб кожний міг сказати всякому
зайді, що зневажає його народ, культуру та мову: «Ти прийшов сюди непрошеним колоністом, твої предки
завоювали мій народ (або шляхом
підлих інтриг, обману, підкупу,
обіцянок сіли йому на шию), але
вік колоніалізму, національного
гноблення минув. Я господар цієї
землі. Ти зневажаєш мій народ. Геть
з моєї землі!»
Мова — одна з основних ознак
нації. Мова — фундамент культури.
Рідна мова — найдорожчий скарб
народу. Рідна мова — підвалина
інтелекту, рідна мова — основа
патріотизму. Рідну мову повинна
берегти, розвивати кожна людина.
Умирає мова — умирає культура.
Умирає культура — припиняється
прогрес, і історію починають творити Нерони, Бісмарки. Муссоліні,
Гітлери, Сталіни, Мао Цзедуни. А
яка то історія — всім відомо.
Про долю української мови та
культури на Донеччині і піде мова в
цих моїх писаннях. Не буду приводити цитат про значення та роль рідної
мови, про право кожної людини на
національну самосвідомість, про
право користуватися на батьківщині
рідною мовою. Вам це не менш, ніж
мені, відомо. Спробую лиш намалювати правдиву картину в цьому
питанні на Донеччині.
Сумно й моторошно стає на душі
при аналізі того, що бачиш навкруги.
Цілковита байдужість до всього прекрасного, святого, людського. Театри українські позакривались, і ніхто
за ними не сумує. Самодіяльність
молоді зводиться до гітари, слухання електромузичних інструментів
у ресторані, на танцмайданчику,
записів на магнітофонну стрічку.
Люди майже ні в що не вірять — ні
в Бога, ні в комунію. Забули старі
та не дуже старі традиції та обряди, щезли вечорниці, колядки,
щедрівки, купальські пісні. А що
лишилося? Бездумне сидіння біля
«блакитного екрана», ходіння в
кіно («щоб убить времня»), пляшка та безконечні розмови біля неї
про футбол, заробітки, мотоцикли,
лотереї, цинічні сексуальні бувальщини.
(Далі буде)
Олекса ТИХИЙ,
педагог, філософ,
десидент

Без мови рідної
й народу рідного нема
В. Сосюра
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Наша мова

СЛОВО ЗЛУКИ І ЄДНАННЯ –

СО Б О Р Н О С Т І С Л О В О

По-козацьки, щиро вітала Рівненщина учасників третього заключного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012»
у номінації «Українська мова та література». 27 учасників із різних куточків України на урочистому відкритті привітав начальник
Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Іван Вєтров. Із вітальним словом виступили також
координатор конкурсу від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Катерина Таранік-Ткачук, голова журі, доктор
педагогічних наук, професор Херсонського університету Марія Пентилюк, секретар журі, старший науковий співробітник Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти, кандидат педагогічних наук Ольга Кіян. Перебіг конкурсу був стислий і напружений, водночас
він збагачував кожного найголовнішим – великим щастям спілкування та обміну досвідом.

Вчителька української мови
та літератури Тетяна Попова

Насамперед конкурсанти
проводили майстер-класи,
під час яких виявляли свою
фахову компетентність. Члени
журі оцінили ступінь їхньої
професійності та навичок використання ІКТ. Співбесіда за
досвідом роботи вияскравила
рівень педагогічної діяльності
вчителів над методичною проблемою. За
результатами
випробувань 12 учасників
конкурсу з різних областей С . Ге т ь м а н ( В і н н и ц ь к а ) ,
Т.Попова (Донецька), В. Яцейко
(Кіровоградська), Н.Ю. Ковалик (Львівська), Л.А.Назаренко
(Миколаївська), І.Якубовський
(Одеська), І.Якобчук
(Рівненська), Н.Підгребя
(Тернопільська), О.Заводянна
(Херсонська), Т.Зелінська
(Черкаська), Д.Семчук
(Чернівецька), А.Пономаренко
(Київська) перейшли до наступного етапу змагань. Але
перед цим відбулося урочисте
підбиття підсумків. Активна
участь у конкурсі та спостереження за кожним з учителівмайстрів викликали на спогад
рядки: «Заблукайте слова у
думках, Розтривожтесь до сліз,
до розпуки, Тільки хай не опустяться руки…» (Олег Ковальчук). Адже кожний учитель – це
не просто учасник конкурсу, а
переможець обласного етапу у
своєму регіоні, за його спиною
учні і колеги, великий досвід
роботи, численні публікації –
наукові і популярні. Тому таким
теплим і щирим був обмін думками на проміжному підведенні
підсумків.
Наступного дня відбулося закриття першого (відбіркового)
етапу третього заключного
туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2012»
у номінації «Українська мова
та література». Результати
змагань оголосила голова
журі М.Пентилюк. Зі словами найкращих побажань
звернулися до конкурсантів

К.Таранік-Ткачук, координатор Конкурсу; секретар журі
О.Кіян; його члени. Начальник управління освіти і
науки Рівненської обласної
державної адміністрації
І.Вєтров побажав учасникам
конкурсу міцного здоров’я,
натхнення, творчих злетів,
здійснення планів і задумів,
подальших перемог.
«Людина в світі б не жила,
Коли б не мала Джерела…
І Джерело це – Україна…»
Василь Сосюрченко.
А в середині березня на
Рівненщині вже проходив ІІ
етап третього (заключного)
туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2012» у
номінації «Українська мова та
література» на базі Рівненського
обласного ліцею-інтернату».
Його програма передбачала
виконання конкурсантами
практичної письмової роботи
(етюд «Спочатку було Слово…»), проведення уроків та
їх самоаналіз. Педагоги продемонстрували високий рівень
методичної підготовки, знання
вікової психології. Самоаналіз
тривалістю до 10 хвилин проходив у дні проведення уроків.
Водночас члени журі мали
можливість поставити конкурсантам питання для одержання
додаткової інформації про хід
та результати діяльності вчителя й учнів на уроці.
За результатами практичної
роботи, проведеного уроку та
його самоаналізу було визначено таких конкурсантів:
Людмилу
Назаренко
(м.Миколаїв), Ігоря Якубовського (м. Котовськ,

Одеська область), Олену Заводянну (м. Херсон), Ірину
Якобчук (м. Рівне). Усім чотирьом було присвоєне високе звання «Лауреат конкурсу «Вчитель року – 2012» в
номінації «Українська мова та
література».
Уч и т е л е м р о к у – 2 0 1 2
у н о м і н а ц і ї « Ук р а ї н с ь к а
мова та література» визнано Тетяну Попову, вчителя
Верхньоторецької ЗОШ І-ІІІ
ст. Ясинуватського району
Донецької області.
Конкурсанти виявили свій
фаховий рівень, загальну культуру та педагогічний досвід.
Проте найважливішим завданням була перемога над
собою, презентація фахової
майстерності, володіння
інноваційними педагогічними
технологіями, інтерактивними
формами навчання дітей.
17 березня відбулося закриття
третього туру Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2012»
в номінації «Українська мова
та література» в актовій залі
Рівненського міського палацу
дітей та молоді. Із вітальними
словами до учасників учительських змаг звернулися заступник голови Рівненської обласної
державної адміністрації
О. Губанов і головний редактор журналу «Українська мова
і література в сучасній школі»,
завідувач кафедри української
мови Київського університету
ім. Бориса Грінченка, доктор
педагогічних наук, професор
С. Караман.
Дипломи учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012» в

номінації «Українська мова
та література» вручили головний спеціаліст департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук, доцент Катерина Таранік-Ткачук
та начальник управління освіти

Усе це тільки та офіційна
поверхня перебігу конкурсу,
за якою приховано екскурсії
до історичних пам’яток
Рівненщини – музею «Пересопницького євангелія»,
Острозького музею, до
Національного університету
«Острозька академія» –
наступниці і спадкоємиці

Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький
вітає переможницю конкурсу «Учитель року - 2012» учительку української мови та літератури Верхньоторецької
ЗОШ І-ІІІ ст. Ясинуватського району Тетяну Попову

і науки Рівненської обласної
державної адміністрації Іван
Вєтров.
Усі учасники та переможці
одержали цінні подарунки
від організаторів та меценатів
конкурсу. На урочистостях
були присутні педагогічна
громадськість, меценати, гості.

Переможці конкурсу «Учитель 2012 року» в номінації «Українська мова та література».
Зліва-направо: Ірина Якобчук ( Рівненська область), Олена Заводянна (Херсонська область), Людмила Назаренко (Миколаївська область), Тетяна Попова (Донецька область),
Ігор Якубовський (Одеська область).

Острозької слов’яно-греколатинської академії, яку заснував у 1576 році князь Василь-Костянтин Острозький.
А ще – мандрівка до Бурштина з його неповторними
бурштиновими картинами і
розписами. Під час конкурсу
створилося неповторне середовище взаєморозуміння
і підтримки, відчуття
величавості українського
слова на всіх просторах
Української Держави – від
Києва до Севастополя і від
Львова до Луганська, від Закарпаття і до Слобожанщини.
Сформувалася єдність усіх
учасників конкурсу, що яскраво підтвердила – Соборна
Україна живе і розбудовується
і живе вона у Слові, у Слові
Українському, що єднає нас
усіх у неповторну державну
цілісність, український народ. І це попри те, що ціла
низка політиків не перестають
говорити про мовні проблеми.
Конкурс ще раз підтвердив
очевидне – Україна в розвитку і
насиченні українським словом
єдина, цілісна, СОБОРНА.

Анатолій ЗАГНІТКО,
член Національної спілки
письменників України
Рівне-Донецьк

Козаки скликають раду Треба битись без пощади.
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СИЛА КОЗАКІВ - У ЄДНОСТІ

Гетьмана УРК Анатолія Шевченка зустрічають із хлібом-сіллю

Зі звітом перед товариством виступив Гетьман УРК
Анатолій Шевченко. Він
проаналізував діяльність цієї
громадської організації за
десять років, зокрема, наголосив, що Українське Реєстрове
Козацтво є правонаступником
і продовжувачем традицій
реєстровиків часів гетьманування Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Івана
Мазепи, Пилипа Орлика,
інших гідних очільників
українського козацтва.
Пан Гетьман Реєстрового
Козацтва зазначив, що за
звітний період переважна
більшість обласних, міських
та районних осередків УРК
вели цілеспрямовану роботу
з налагодження та удосконалення діяльності своїх козацьких організацій, формування
нових підрозділів, залучення

до лав реєстровців молоді,
виховання її в патріотичному
дусі.

Доповідач наголосив,
що найбільшими темпами
продовжують зростати та
зміцнюватися козацькі товариства Автономної Республіки
Крим, Донеччини, Слобожанщини, Львівщини,
Київщини та інші. Впевнено
та цілеспрямовано розвиваються козацькі організації
у Херсонській, Черкаській,
Дніпропетровській,
Вінницькій областях.
«Завдяки твердій позиції та
ідейній стійкості керівництва
і членів Львівської обласної
організації УРК нам вдалося
подолати кризу та налагодити статутну діяльність цієї Під час Ради і поспілкуватися можна, і цікаву літературу
важливої ланки у структурі придбати
УРК, – підкреслив козацький взаємодії з органами місцевих УРК Олександр Дроздюк,
Гетьман. – Заслуговує на увагу влад має стати мобілізуючою Миколаївського обласного
й повагу діяльність Головного і о б ’ є д н у ю ч о ю с и л о ю у товариства УРК Юрій Плестворенні здорового грома- шивцев, Харківського обласдянського суспільства в нашій ного товариства УРК Віктор
державі.
Посохов та інші.
В обговоренні доповіді взяли
Цікавими й конструктивниучасть голови Адміністрацій ми були виступи очільників
Гетьмана УРК в Галичині - Бог- к о з а ц ь к и х о с е р е д к і в у
дан Прокопишак, в Східному країнах Європи – отамана
регіоні – Юрій Пісковацький, УРК в Республіці Фінляндія
в Південному регіоні Євген Олексія Тітієвського, голови
К а п л е н к о , в П р и а з о в сь- Адміністрації Гетьмана УРК
кому регіоні – Олександр в країнах Балтії Володимира

«Прошу служити Богу й Україні...»

Проходить реєстрація представників козацьких організацій

отамана Київщини, радника
Гетьмана ВГО УРК, генералполковника УРК Олександра
Карпенка. Його енергійність
та творча ініціатива надала
нового імпульсу діяльності
Київського обласного козацького товариства».
Аналізуючи міжнародне
співробітництво УРК, очільник
українських реєстровців
сказав, що вони проводилися на надзвичайно високому організаційному рівні.
Яскравим прикладом цього є
співпраця, яка налагоджується
між УРК та Союзом оборони
Естонії - Кайтселіїтом. А нещодавно знайшли побратимів у
Вірменії, де наразі проводиться
робота щодо організації представництва Гетьмана УРК у цій
закавказькій державі.
«Нині УРК – авторитетна, добре структурована
козацька організація, яка
сьогодні ставить собі за мету
відповідати покликанню не
лише кількісно, а, перш за
все, якісними показниками
роботи», - сказав Анатолій
Шевченко.
Не оминув у своєму виступі
Гетьман УРК і проблемних
моментів у козацькому русі, які
є наслідками невизначеності у
сьогоднішньому суспільстві.
При цьому він висловив переконання, що саме УРК у

Ще на вмерла України...									

C

Y K

Гетьман УРК Анатолій Шевченко і його заступник Василь
Павлечко готові до проведення Великої козацької ради

Нефьодкін, новопризначений
голова Адміністрації Гетьмана
УРК у Північному регіоні
України, головний отаман
Київського обласного товариства УРК Олександр Карпенко, отамани Тернопільського
обласного товариства УРК
Сергій Білий, Житомирського обласного товариства

... Ні слава, ні воля

Паламаря, представника УРК
з Латвії, отамана Євглавського
козацького округу Івана Костика. Змістовними були
виступи представників
Реєстрового Козацтва у
Російській Федерації Олександра Потоки-Полтавця та
радника Гетьмана УРК Миколи Янчака.

Вірні коні рвуться в битву,
Крешуть іскри з-під копита
Я. Яковенко
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насамперед організованою,
свідомою передплатою. А цього якраз і не вистачає нашим
козакам…
Козаки-делегати одноголосно визнали роботу Гетьмана УРК і Генерального
штабу УРК за звітний період
задовільною.

А завершилося козацьке зібрання відзнакою гідних
козаків, які своєю активною
діяльністю протягом існування
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» активно працювали на
позитивний імідж та авторитет

Олександр Дроздюк

Своєю козацькою відвертістю і аргументованістю
запам’яталися виступи наказного гетьмана УРК Олександра
Алексєєва, начальника штабу
Чорнобильської дивізії УРК

Сергій Білий

Олександр Потока-Полтавець

постійної готовності до захисту державних інтересів
України.
Велика козацька рада
УРК визначила основні

«Первоцвіт» під керівництвом
отамана Кальміуського полку
УРК, полковника УРК Олександра Білоконя. Певно,

Василь Лабунін

Іван Костик

Велика козацька рада одностайно довірила гетьманську
булаву на наступні п’ять років
Анатолію Шевченку. Навзаєм
Гетьман УРК подякував побратимам-козакам за високу
довіру, яку ті висловили йому
знову.

цієї громадської організації. Велика група козаків-реєстровців
з усіх регіонів була нагороджена
ювілейною медаллю «10 років.
Українське Реєстрове Козацтво».

Олександр Карпенко

«Україна» Василя Лабуніна,
виконуючого обов’язки отамана цієї дивізії Віталія Горожанова, отамана Єнакіївського
міського товариства УРК, що

Віктор Дацюк

Олег Бойко

Іван Болбан

Володимир Паламар

Богдан Прокопишак

на Донеччині Олександра
Мамченка, отамана Армянського міського товариства УРК
Віктора Дацюка та інших.

У заключному слові
очільник реєстрових козаків
наголосив, що в перспективний план діяльності
Українського Реєстрового
Козацтва на поточний рік
входять заходи, спрямовані
на подальше відродження
і підйом національного
українського духу через
пропаганду історичної
і к у л ьт у р н о ї с п а д щ и н и ,
популяризацію українських
козацьких звичаїв і традицій.
Не залишаться без уваги

Реєстрові козаки цікавилися історичною літературою...

Майже всі виступаючі не скупилися на добрі слова на адресу газети – «Україна козацька». Але ж видання сьогодні
потрібно підтримувати не
лише словом, а й конкретно:

C

Y K

незабутні враження залишила в учасників козацького
форуму і виставка виробів

пріоритети організації на
найближчу перспективу:
військово-патріотичного,

питання захисту від забруднення навколишнього середовища, а також подальший
розвиток системи підготовки
і виховання реєстрових
козаків, молоді з метою їх

Юрій Пісковацький

духовно-ідеологічного,
економічного і соціального
напрямків. Планується продовжити роботу з молоддю,

Козакам було про що поговорити і після офіційного завершення Козацької ради. У розмовах реєстровців стверджувалася
думка, яка червоною ниткою
проходила через все зібрання:
«Наша сила – в єдності!»
Слід сказати добре слово на адресу господарів і
організаторів козацького
заходу на березі Азовського моря – маріупольських
козаків-реєстровців на чолі
з отаманом Маріупольського
міського товариства УРК
Володимиром Книшенком.

Олександр Алексєєв

народних майстрів, що була
розгорнута у санаторному
комплексі «Металург».

... і залюбки фотографувалися з учасниками ансамблю «Первоцвіт»

розвиток діючих і створення
в навчальних закладах нових козацьких республік,
військово-патріотичних
гуртків, спортивних секцій
під егідою УРК.

Справжньою окрасою козацького свята стала його
художня частина, де всіма
барвами виблискували
молоді таланти – учасники
народного ансамблю танцю

Катерина КАРАБЄН-ФОРТУН,
берегиня УРК,
заступник отамана
Кальміуського полку УРК,
капітан УРК
Фото Антона БОБИРЯ

Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля,
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Україна КОЗАЦЬКА

Герої національно-визвольних змагань

Отаман Савонов
із берегів Оскола
ЙОГО ДУША ЧЕКАЛА МАЙЖЕ ЦІЛИЙ ВІК...

Вважається, що українська національно-визвольна боротьба в 1917-1921
роках охопила переважно Центральну й
Західну Україну, де діяли різноманітні
українські козацькі військові формування та чисельні повстанські загони. Найбільш відомим є холодноярський антирадянський повстанський
рух. Склався фальшивий стереотип,
що нібито населення Харківщини та
Донеччини прихильно ставилося до
радянської влади, принесеної сюди на
багнетах із Росії, ледь не зустрічало
її з хлібом-сіллю. Історичні ж факти
свідчать про протилежне: боротьба
українців за волю тут була не менш
запеклою й кривавою.
Одним із характерних прикладів цієї
боротьби є широкий повстанський
рух на сході Харківщини та півночі
Донеччини, очолюваний місцевим отаманом Григорієм Савоновим. Нещодавно На презентації документальної кінострічки «Отаман Савонов» у Харкові
в Харкові пройшла презентація доку- її автори (крайні ліворуч) - Лесь Ісаїв та Леонід Щибря.
ментального фільму режисера Леоніда
Щибрі, присвяченого харизматичній на www.isym.tv.). Успішна презентація
З іншого боку, проти фільму й самого
п о с т а т і о т а м а н а . К і н о с т р і ч к а фільму триває на Донеччині – уже Савонова активно виступили запеклі
«Отаман Савонов» отримала широкий відбувся її показ у обласному центрі, прихильники комуністичної ідеології.
розголос і схвальні відгуки і у пресі, і в Краматорську, Дружківці, Артемівську, Вони у притаманному їм стилі стали
Інтернеті (там її можна переглянути Слов’янську, Костянтинівці.
повсюди слізно скаржитися на режисера
батальйоні георгіївських кавалерів, тобто у спеціальному підрозділі, повністю
сформованому з нагороджених
Георгіївськими орденами, яких посилали на найнебезпечніші ділянки фронту.
Вступив до українських національних
частин у 1917 р., тут йому присвоєно
офіцерське звання поручика (старшого
лейтенанта). А було Григорію в цей час
тільки 20 років !..

ІЗ ГЕТЬМАНОМ,			
АЛЕ ПРОТИ НІМЦІВ

Дивом уціліла фотографія Григорія
Савонова - червоного командира

У НЕПОВНИХ ДВАДЦЯТЬ –
ГЕОРГІЇВСЬКИЙ КАВАЛЕР
Григорій Савонов – бідняк зі
слободи Цареборисів Ізюмського
повіту (зараз село Червоний Оскіл
Ізюмського району), за фахом кравець.
Сімнадцятирічним добровольцем
пішов на Першу світову війну, дослужився на фронті від рядового до старшого унтер-офіцера (фельдфебеля). Потім
за бойові заслуги отримав офіцерський
чин підпрапорщика, а 1917 року, вже
за Тимчасового уряду, був підвищений
у званні до прапорщика (лейтенанта).
Війну закінчив із двома Георгіївськими
хрестами й двома Георгіївськими медалями. Мужньо воював в ударному

Після розвалу царської армії
Григорій Савонов у грудні 1917 р.
повертається додому на Ізюмщину.
Уж е ч е р е з д е к і л ь к а м і с я ц і в , у
травні 1918 р., за гетьмана Павла
Скоропадського, призначений
воєнним комендантом Цареборисова.
Носив форму гайдамацького офіцера
навіть пізніше, коли став повстанським отаманом.
У зв’язку з грабежами кайзерівських
військ, 7 листопада 1918 р. організував
у Цареборисові антинімецьке повстання. Вибив зі слободи та сусідніх хуторів
німців та на чолі двохтисячного загону
місцевих селян 10 листопада 1918 р.
учинив наступ на місто Ізюм. Цей
савоновський загін, який називали
полком, був переважно озброєний
саморобними піками, ломами та вилами, маючи всього 200 гвинтівок та 100
пістолетів.
Ізюм обороняли регулярні німецькі
частини, озброєні кулеметами
(більше 20 шт.), легкою артилерією,
кавалерією, та близько 800 піхотинців
з гвинтівками. Однак повстанці захопили станцію Ізюм й п’ять днів її мужньо утримували. Потім змушені були
відступити, бо їх командир Савонов

Леоніда Щибрю, заявляючи: «Історія –
це не те, що ви там накопали в архівах,
а те, чого нас раніше вчили». Вони
вимагали заборонити фільм. Як це не
дивно, розпорядженням голови Ізюмської
райдержадміністрації Білокудрі показ
документального фільму «Отаман
Савонов» у квітні ц.р. справді було
заборонено.
Проте сам режисер вважає, що «70
років комуністична влада намагалася
стерти з нашої пам’яті криваві, але
водночас героїчні сторінки нашої історії
1917-1921 рр. Саме тому ми досі не
можемо піднятися з колін, бо не віримо
в свої сили, бо у нас відібрали історію
наших перемог, бо довгі роки нас намагалися зробити безвольними рабами,
які нібито не здатні боротися й тому
завжди програють. А ми ще й як здатні!
Повстанські загони Сходу України тому
найкраще підтвердження.
Ми повертаємо душі тих, хто загинув
у боротьбі за свободу, за свій хліб, що для
них було синонімом волі й самостійної
України. Ці душі чекали більше 90 років
того, щоб бути гідно вшанованими на
своїй землі».
Так хто ж такий Григорій Савонов?
Чому й сьогодні на Ізюмщині та в
сусідніх районах мешканців його рідного
села називають не інакше, як савоновцями, а ті потайки пишаються цим? Чому
в радянські часи категорично заборонялося згадувати навіть ім’я цього отамана, а всіх його родичів переслідували?
Чому в роки колективізації селянські
повстанці сходу Харківщини й півночі
Донеччини називали себе савоновцями,
хоча сам Савонов загинув у чекістських
катівнях ще за 10 років до цього?
Про це ексклюзивний, спеціально
для нашої газети, матеріал одного
зі співавторів кінострічки «Григорій
Савонов», знаного історика зі
Слобожанщини Леся Ісаєва.

Юрій ДОЦЕНКО,
член Національної спілки
письменників України

не захотів влаштовувати братовбивчу
бійню з військами Директорії (Симона
Петлюри), які скоро перебрали від
німців владу в Ізюмі.
Після захоплення Червоною Армією
в січні 1919 р. Донбасу й Харківщини
загін (полк) Савонова влився в 2-у
Українську радянську дивізію. Воював
під Царицином. Згодом авторитетного
народного ватажка більшовики призначають помічником військового
комісара Харківської губернії, навіть
приймають у комуністи. Влітку 1919 р.
його посилають у Київ на командні
курси.

безжалісно знищувати всіх потенційних
противників радянської влади, виловлювати дезертирів, бо тутешнє населення активно противилося мобілізації до
Червоної Армії та масово з неї тікало,
переховуючись у придінцівських лісах.
Щодень спостерігаючи несамовиті
звірства червоних, що поводилися на
Ізюмщині як справжнісінькі бандити,
бачачи неймовірні страждання своїх
земляків від окупаційної радянської
влади, вже у червні 1920 р. червоний
командир Г.Савонов, як це відзначають
архівні документи, повністю «розриває
з радянською владою».

ІЗ ЧЕРВОНИМИ — 			
НЕ ПО ДОРОЗІ...

ВІДЧАЙДУХ 			
ІЗ ТЕПЛІНСЬКОГО ЛІСУ

У 1920 р. червоний командир
Г.Савонов уже на посаді військового
комісара Ізюмського повіту, а за
півтора місці – на тій же посаді, але
вже в Охтирці. Григорій як умілий
воєначальник дуже цінувався новою
владою. Про це свідчать архівні документи: «З протоколу №20 засідання
Військово-Революційного комітету
від 13 лютого 1920 р. Про відхід деяких
частин, сформованих Савоновим,
в м. Харків, та про порушення клопотання про залишення Г.Савонова
в м. Ізюмі на посаді уповноваженим воєнкомом». Григорія весь час
нестримно тягне в рідні краї.
На початку літа 1920 року він
повертається в Ізюм на попередню
посаду, командує всіма радянськими
військами Ізюмського повіту. Отримує
завдання нещадно проводити продрозверстку в місцевих селян, тобто
відбирати в них усе продовольство,
прирікаючи тим самим на голодну смерть. Ще зверху наказувалося

На чолі кавалерійського ескадрону військкомату й двох взводів
караульної роти міста Ізюма вирушає в
Теплінський ліс, що великим масивом
розкинувся неподалік Святогірська на
Донеччині. Там зі своїми вже вільними
козаками розпочинає запеклу боротьбу проти окупаційної комуністичної
влади. Спочатку в загоні було 25
кавалеристів і 15 піших, та невдовзі
народних месників стає більше двохсот. За деякими джерелами – навіть
500 народних повстанців, здебільшого
колишніх фронтовиків. Козаки поважали свого 23-річного отамана за
сміливість і справедливість, називали
його не інакше, як батьком.
Сам Григорій був невеличкого зросту,
непоказний, миловидний, як дівчина,
але мав страшенну силу в руках:
міг одним ударом шаблі розрубати
ворога навпіл. Так, коли він в Ізюмі
зустрів перевдягненого в цивільне
денікінського полковника, який знущався над тутешнім населенням, то

І неситий не виоре
На дні моря поле.
Т. Шевченко
вмить вихопив шаблю й розчахнув
його навпіл. Це був такий відчайдух,
що сам міг битися проти десяти
ворогів і перемагав. У слободі Боровій
Куп’янського повіту він один увірвався
у волосний ревком і шаблею посік
на капусту півтора десятка місцевих
активістів. Про його нестримне бойове
завзяття й хоробрість ходили легенди.
Савоновці рішуче стали на захист
місцевого селянства від більшовицької
продрозверстки та голоду, який вона
несла. Як тільки червоні продзагонівці
наповнять якийсь сарай у селі награбованим, тут же з’являється загін
Савонова і все повертає людям. Була
налагоджена чітка система розвідки
й збору інформації про всі події в
окрузі.
Там, де діяв загін Савонова, не було
пограбувань. Навпаки, людям повертали забране червоними. Старожили
згадують: «Бувало таке: встає людина
вранці, а в неї в сінях стоять мішки з
добром. Особливо допомагав бідним і
вдовам із дітьми. Який же він бандит,
як нам весь час про нього розказували комуністи?». Населення вважало
отамана Савонова своїм захисником.
Узагалі, коли б не прихильне
ставлення місцевого населення до
повстанців, вони б не проіснували
й дня. Радянська влада завжди
докоряла селянам за підтримку
савоновців. Наприклад, наказ №6 від
20 жовтня 1920 р. голови Ізюмського
повітового виконкому Фірсова:
«Громадянам Червонооскільської
волості. Під час нападу савоновських банд на Червоний Оскіл,

№15-16 (181-182) серпень 2012 р.

Україна КОЗАЦЬКА

Ставлення населення до частин
Червоної Армії змінилося на гірше
внаслідок поганої поведінки цих
частин. Наприклад, кавалерійські
частини Степанова настільки налаштували проти себе населення, що деякі
села, які раніше негативно ставилися до
бандитизму, тепер його підтримують…
Кавалерійські частини відбирали
посівний матеріал у селян.., творили
безліч неподобств населенню…
Є випадки, коли вибраних у волвиконкоми вночі за допомогою
місцевого населення бандити вбивають. Настрій чисто махновський.
Жодне совєтське розпорядження
не виконується без збройної сили.
Населення переховує бандитів.
…Перебування бандитів у ЧервоноОскільській волості майже постійне….
Влада існує періодично за підтримки
збройних сил. Декілька разів нападами банд знищувалася канцелярія
виконкому, спалене його приміщення.
Посадові особи, особливо вночі, дома
не живуть. Вони декілька разів грабувалися бандитами.
…Настрій серед робітників міста
(Ізюма) та залізничників поганий.
Причини – нестача продовольства,
бо через Ізюмський повіт пройшло
більше 100 000 (радянських) військ,
які, крім розверстки, брали хліб і
фураж, чим привели Ізюмський повіт
у голодний стан».
Протягом вересня і жовтня 1920 р.
савоновці кількаразово атакували Червоний Оскіл, вщент громили волосний ревком, знищили 12
комуністів та їхніх посіпак.

Сторінки історії
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скоїв Іван Богун у їхній країні». Також
відомим є факт, що І. Богун відмовився
приймати присягу на вірність Москві
у 1654 році, бо добре знав підступність
північного сусіда.

ЗРАДНИК ІВАШКА СІРКО

Артур Орленов «Богун» (фрагмент)

СЛОВО - НЕ ГОРОБЕЦЬ

На межі між російськими та
українськими землями, де возвеличувався Святогірський монастир,
свою присутність російська влада
часто виражала в антиукраїнських
висловлюваннях .
Російські царі дуже пильно стежили
за цим краєм, хоча й знаходився він,
за їхніми ж твердженнями, «за чертой» московських володінь. У грамоті
на ім’я чугуївського воєводи у 1664
році щодо Святогірського монастиря
московська влада наказувала: «...А
будуть донецькі черкаси (українці)
до монахів прибувати для моління та
для інших справ, то вони черкас до
монастиря, щоб не пускали і від них
відмовлялись усякими засобами, щоб
їм черкаси якоїсь шкоди не наробили».
Та й було чого остерігатися російським
воєводам, які прагнули просуватись на
південь, на українські степи зі своїми
військами, а пізніше й зі своїм населенням. Українці відважно боронили
придінцевий край, справедливо вважаючи його споконвічно своїм.

ІСТОРІЯ З МОНАСТИРЕМ

Панорама сучасного села Червоний Оскіл (колись Цареборисів)
на Слобожанщині, де народився майбутній отаман Савонов

громадяни цієї волості замість
того, щоб учинити опір чи тиск на
бандитів, як того вимагає революція,
надали допомогу бандитам у цьому грабежі й свавіллі савоновських негідників і розбійників. У
результаті в кооперативі пограбовано товари, призначені для
селян-незаможників».

БУЛО ЗА ЩО НЕНАВИДІТИ
Щоб зрозуміти, чому населення
ненавиділо радянських окупантів і
підтримувало повстанців, звернемося
до архівних документів. Усього лише
декілька років тому з них було знято
гриф секретності. У всіх радянських
документах повстанців називають
тільки бандитами.
З доповідної записки голові Раднаркому Х.Раковському від Постійної
Наради Ізюмо-Слов’янського
району по боротьбі з бандитизмом:
«Усі волості повіту охоплені бандитизмом… Совєтський апарат в повіті
напівзруйновано… Більшість населення підтримує бандитів. Постійних
банд на території Ізюмського повіту
… від 300 до 500 чоловік, переважно
місцевих. Керівники в цих бандах теж
місцеві…

Секретні чекістські документи, призначені для внутрішнього
інформування вищої комуністичної
ієрархії, досить докладно характеризують повстанський рух (бандитизм, за їхньою термінологією). З
доповіді Постійної Наради ІзюмоСлов’янського району по боротьбі з
бандитизмом за час від 1 до 15 квітня
1921 р.: «Бандитизм має не просто
форму грабежу й особистої наживи,
а ціль політичного характеру, який
виявляється в тому, щоб руйнувати
залізничні, телефонні й телеграфні
мережі, знищувати совєтський апарат
сіл…
Отаманські бандити походять переважно з трудових верств, які… розчарувалися в комуністичній партії
або ображені... Наприклад, Савонов,
який оточує себе ображеними… Вони
вимагають вільні Ради і здебільшого
іменують себе ідейними назвами
«Повстанські»…
(Далі буде)
Лесь ІСАЇВ,
заслужений працівник освіти України,
бунчужний Борівського куреня,
Харківщина
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Зі Святогірським монастирем
пов’язана історія захоплення його
козаками під проводом славного сподвижника Б. Хмельницького у боротьбі
з поляками Івана Богуна.
За історичними джерелами, Іван
Богун свої молоді роки провів на
Сіверському Дінці, але, посварившись з російською владою, в 1641 році
пішов звідти. Весною 1645 року, вже

будучи «отаманом Івашкою Богуном»,
нападає на Святогірський монастир.
Цар звелів «тих злодіїв... за злодійство
вішати». Можливо, саме про цей
епізод згадувала через десять років
французька газета “Gazette de France“,
коли писала що «московити захочуть
помститися за погану справу, що

Після підписання Переяславської
угоди між Україною та Росією сутички на Придінців’ї між українцями
й росіянами не вщухали ще довго.
Так, у 1663 році стосунки між ними
загострилися настільки, що, за
свідченнями одного повідомлення до
Москви, «...Маяцького приказного
чоловіка (сьогодні це селище Маяки
біля Святогірська) Васілія Рібініна і
під’ячого Іону Пасіна зрадники черкаси на Торських озерах убили, і пішли ті
зрадники черкаси з Торських озер обозом з цареборисівськими черкасами до
зрадника Івашки Сірка».
Як бачимо, для одних славний
лицар й отаман Запорозької Січі
Іван Сірко — герой, захисник, а для
російських воєвод — «зрадник», та
й українці-черкаси називаються не
інакше як «зрадниками», цей факт
свідчить про політику російських
царів щодо України та її суверенітету.

ПЕРЕМОГИ І ПОРАЗКИ
Що ж було причиною збройного виступу українців з Тору і
Царевоборисова? Російська влада
почала насаджувати на українських
землях своїх «приказних людей»
і вимагала від населення прямої
підлеглості представникам Московії.
Міщани ж та козаки не захотіли
підкоритися, отож, боролися за свою
свободу. І часто перемагали. Про це
свідчать ті ж російські документи
про події на Торських озерах(зараз
місто Слов’янськ): «Торські черкаси,
згідно з їхнім бажанням, віддані були
Ізюмському полковнику (українській
владі — В.О.), а російський підданий
приказний, що жив у Тору, був тут
тільки вістуном чугуївського воєводи і
завідував тільки російськими поселенцями, яких там було небагато».
Перемогу слобожан забезпечували на
той час такі важливі суспільно-політичні
фактори, як Запорозька Січ на чолі з
Іваном Сірком і власні збройні сили
українців на Слобожанщині (полки). Але вже під кінець XVIII століття
ситуація почала різко змінюватися:
російським військом було зруйновано

Запорозьку Січ, а на Слобожанщині
ліквідовано полковий устрій. Так
російський царат послідовно і злісно
знищував українську державність.
Вадим ОЛІФІРЕНКО,
літературний критик, письменник,
член НСПУ

Бийте, рвіть кайдани,
Доки дух не вмер!
П. Грабовський
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До козацької читальні

(Закінчення.
Початок у №№9-14)

«НА КОЗАКУ
Й РОГОЖА ПРИГОЖА»
Упродовж дня ми, гості на
Січі, не могли не придивитися до одежі запорожців, як
повсякденної, так і святкової.
І ось що відзначили: кожен
елемент одежі, особливості
зовнішнього вигляду козаків
мали свій прототип в історії.
Пригадалося те, що в різний
час доводилося бачити в
музеях, картинних галереях. Світлин наші пращурі
нам, звичайно, не залишили,
але малюнки із зображенням
запорожців, картини, портрети й навіть ікони дають
можливість скласти уявлення
про зовнішній вигляд, одежу
козаків. Один із найбільш
ранніх козацьких портретів —
це малюнок кінця ХVІ століття
козацького провідника Івана
Підкови, страченого польськ о ю ш л я х т о ю н а ви м о г у
Туреччини. Підкову зображено
з довгими вусами, з оселедцем на голові та з сережкою у
вусі. Усі ці риси зовнішнього
вигляду козацького ватажка
присутні також на іншому
малюнку-зображенні козака
Гаврила Голубка.
Окрім того, зображення простих козаків дослідники знаходять на картах французького
інженера Боплана, гравюрі
В.Гондіуса до книжки Йоахіма
Пасторія про події 1648-1651
років в Україні, на малюнках та
портретах ХVІІ-ХVІІІ століть.
У багатьох музеях України збереглися залишки одягу, який
носили козаки.
Довгі вуса, оселедець на
голові, закритий характерною
шапкою (бо тільки коли козак
надягав шапку, він почував
себе справжнім козаком),

оселедець. Ось як описує
візантійський царедворець
Лев Діакон зовнішність князя
Святослава під час його мирних перемовин з імператором
Іоаном Цимісхієм у 971 році:
«Святослав переїздив через
ріку в звичайному скіфському
човні і, сидячи за веслом, трудився нарівні з іншими, без
ніякої різниці... Голова у нього
була зовсім гола, але тільки
на одній її стороні висіло
пасмо волосся, що означало
знатність роду».
Отже, зовнішність запорозького козака була
пов’язана з давньою традицією
українського народу.
У розповіді про зовнішній
вигляд запорожців не обійтися
без посилання на художні твори Іллі Рєпіна. Сам за походженням із козацького роду, він
добре знав ту далеку епоху, не
раз, спілкуючись із Дмитром
Яворницьким, об’їздив усі
місця, пов’язані з історією
українського козацтва. І
кожного разу, повертаючись
із поїздок, Рєпін привозив
ескізи, що допомагали йому
створювати загальновідому
картину «Запорожці пишуть
листа турецькому султану».
Два ескізи – «Запорозька
одежа» - ми подаємо як
ілюстрацію до цих нотаток
подорожнього. Але найкраще
свідчення - це розповідь очевидця. Тому ми знову повернемося до спогадів 116-річного
Івана Розсолода, з яким веде
бесіду Дмитро Яворницький.
Розповідь старих людей завжди багатослівна, то будемо
терплячими.
- Розкажіть же тепер
мені, дідусь, як зодягалися
запорожці.
- Зодягалися запорожці
добре, ходили і браво, і чепурно. Вони, бачите, голови бри-

— КОЗАЦЬКА ДОЛЯ

довгі-предовгі… Інчій візьме
їх обома руками, підніме вгору
та позаклада аж за вуха, а вони
ще й нище вух звисають.
Оце він як чуприну замотав, вуса розчесав, тоді вже
зодягається у свою одежу. Одежа
у них була на шовкових шнурках
та на ґудзиках, із тонкого сукна
та все різних цвітів: той надіне

ли: обриє та ще й милом намаже, щоб добре, бач, волосся
росло, одну тільки чуприну
(оселедець) кидали на голові,
довгу таку, з аршин, мабуть,
довжини… Заправе її, замота
за ліве вухо разів два, або й
три, та й повісе, так вона й
висе аж до самого плеча…
Бороди теж брили, тільки одні
вуса зоставляли, і кохали їх

рам, ми наче припадали спраглими вустами до життєдайних
джерел нашої історії, на скрижалях якої викарбувані слова:
«Лицарська слава — міцна
козацька держава». То з якими
думками поверталися екскурсанти додому? Їх, цих думок,
було дуже багато, вирізнимо
лише кілька з них.

«Козацькі плаття». Малюнки Іллі Репіна

голубе, той – зелене, той – червоне – хто якого забажа, тільки
сорочки були своєї рукодії… На
голову надівали високу шапку,
гостру, з смушевою околицею,
у четверть ширини, з червоним
або зеленим вершком у півтори
чверті довжини, з срібною
китицею на самому вершечку…
Шапки робились більш по куреням, який курінь, така і шапка,
такий і цвіт на ній… потім уже
надяга каптан, довжини до
колін, червоний з ґудзиками,
на шовкових шнурках. Застебне

Козацькому роду - нема переводу! Молоді нащадки славних запорожців, як колись і їх далекі
пращури, загартовують своє тіло і дух, вправляючись у їзді на конях

сорочка, черкеска, широкий
пояс й широченні шаровари, чоботи — ось зовнішній
образ козака, який зберігся в
народній пам’яті.
Головною ознакою запорозького козака був оселедець.
Чому козаки носили саме таку
зачіску, важко сказати.
Є відомості, що деякі князі
Київської Русі теж носили

пряжечки, ремінчики для
пістолетів, для люльки, кінжалів
та шаблі. Шаблі носились низько: як іде козак, то вона за ним
так і волочеться.
Ось як надів запорожець
червоний каптан, підперезався
поясом, почіпив на себе
кінжал, повісив пістолі,
шаблю, тоді він надіва черке-

той каптан, пов’яже поясом і
готов. А пояси робились або
шалеві, або шовкові турської та
перської рукодії, широкі та довгі
– аршин з десять або й більш…
Пояси були різних цвітів: зелені,
червоні, коричневі. Окрім таких
довгих поясів носили запорожці
і коротенькі, зроблені з кожі…
На них сзаді навішувались
китиці, а спереді гаплички,

ску. Черкеска уже була другого
цвіта, ніж каптан: як каптан
червоний, то черкеска або
голуба, або синя... Поверх
черкески інколи надівалась ще
керея. Це вже одіяніє зовсім
довге, по самі п’яти, зроблене або з кожі, або з вовни,
без рукавів, схоже на плащ...
До цієї одежі, широкої та
просторої, пристали і широкі
та просторі штани... Цвітів
усяких, а найбільш синего.
Матні в штанах робились
такі, що аж до землі доторкались... Холоші штанів носились поверх галянищ, вони
прив’язувались до галянищ
срібними підв’язками або
шовковими шнурками з золотими або срібними китицями
по краях... Під штани вже
набувались чоботи сап’янові:
жовті, зелені, червоні, з золотими підковками... Таким був
одяг у запорожців, тільки це не
повсякденний, а празниковий,
дома вони, у будень та ще й
на роботі, не дуже розкішно
обряжались...
Отак, дякуючи Дмитрові
Я в о р н и ц ь к о м у, м и н і б и
поспілкувалися з представником козацького племені,
познайомилися з його поглядами, прислухалися до особливостей тогочасної української
р о з м о в н о ї м о в и . Та к а
можливість не часто випадає
нам, дітям ХХІ століття, адже
між нами і тим поколінням —
проміжок часу в 250 років!

«КОЗАЦЬКОМУ РОДУ
НЕМА ПЕРЕВОДУ»
Але час, відведений на нашу
уявну екскурсію на Хортицю
часів Запорозької Січі, вичерпано. Пора, подякувавши
господарям за увагу, повертатися до своїх домівок.
Віддаючи шану нашим пращу-

— Українське козацтво, його
військова і духовна колиска –
Запорозька Січ – найглибше
втілили в собі національний
дух, піднісши його до світових
висот.
Козаки створили багатогранну, глибоку духовність,
розвивали оригінальну
козацьку філософію, козацький характер та світогляд,
лицарську мораль, які стали
міцною основою української
духовності, які для дітей і
юнацтва є високими взірцями
відданості національним
інтересам України.
Під захистом козацьких
збройних сил відбулося велике Українське відродження
в ХVІІ — ХVIII століттях,
Україна була покрита густою
мережею братських, січових,
полкових та сотенних
шкіл, а також церковних,
монастирських, співочих і
музичних шкіл, колегіумів.
Ту т У П Е Р Ш Е в Є в р о п і
на практиці було охоплено навчанням усіх дітей.
Українське козацтво – феноменальне явище світової
історії, яке не має аналогів у
інших народів. У минулому
чужинці називали Україну
«козацька земля» і «козацька нація». Там, на Хортиці,
кожна наша думка кожне
наше почуття і вчинок йшли
з минулого й впливали на
сьогодення і майбутнє. і як
заклик, що лине до нас із
сивої давнини, і сьогодні
лунає: «Козацькому роду
нема переводу!», «Тої слави
козацької повік не забудем!»
Павло МАЗУР,
краєзнавець, педагог,
полковник УРК
м.Маріуполь

Закричала чаєчка,
Зо дна моря виринаючи...
			
З народної пісні
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З історії українського війська

КОЗАКИ НА МОРІ

(Закінчення.
був зведений султаном Баєзідом I ще в
Початок у №№ 11-14 )
1396 р. при підготовці османів до першої
Тільки в XVII ст. запорозькі і облоги Константинополя. Фортеця з
донські козаки здійснили понад 120 п’ятьма вежами і одними ворітьми мала
морських походів. Найбільш вдалі і форму неправильного чотирикутника.
найпотужніші бойові операції на морі Довжина стін становила тисячу кроків.
проводилися у другій половині XVI - Найбільший бастіон називався Каракуле
першій половині XVII ст. і викликали (Чорною вежею) і використовувався
суттєві зміни в європейській історії, для утримання військовополонених і
прикувавши до знакових подій увагу політичних злочинців.
монархів усієї Європи. Укладання
На європейській стороні біля входу у
Богданом Хмельницьким у 1649 році протоку була побудована 1456 р. форторгового договору про свободу море- теця Румеліхісар. Вона височіла на мисі
плавства з турецьким султаном дозво- у вигляді п’ятикутника і мала по колу
лило Україні отримати свій порт і довжину в 6000 кроків. Її прикривало
вихід у море, який царському флоту 60 веж, три з яких досягали у висоту 54 м.
зі змінним успіхом довелося завойо- Найміцніші стіни були завтовшки 10
вувати понад два століття - до оста- і висотою 27 м. Артилерія цих двох
точного підтвердження права мати форпостів, що метала кам’яні ядра
військовий флот Лондонським (1871) вагою до 600 фунтів (240 кг), повністю
і Берлінським ( 1878) договорами.
обстрілювала протоку. Так що вхід у
І це при тому, що жоден з кількох Босфор турки вважали надійно закридесятків тисяч військових кораблів тим. Для більшої пильності з найвиРосійської імперії, побудованих ще з щих точок скелястих берегів протоки
азовських походів Петра І 1695-1696 рр. дозорні стежили за околицями і в разі
до закінчення в 1918 р. Першої світової небезпеки подавали видимі сигнали.
війни, так і не «окурив гарматним чи
рушничним димом»
околиці Стамбула.
Як, втім, й інші флоти
провідних морських
держав Європи, які
наважувалися лише
на короткочасне блокування Дарданелл
(як це робив в ХVІІ
столітті флот Венеції)
або на висадку
Великобританією в
1916 році Дарданелльського десанту, розгромленого турками.
Поступово в Чорне
море з Середземного
турки перевели
основну частину
оттоманського флоту. Військові кораблі
постійно курсували
в пошуках запорозьких чайок або стругів
донців. Однак ці
заходи не заважали
козакам регулярно
здійснювати морські
набіги на турецьку
столицю. Так, у 1615
році з Дніпровського
лиману в Чорне море «Взяття Кафи». Художник Артур Орленов
вийшло 80 човнів
козацької флотилії. Незважаючи
Однак козакам вдалося під покрона найсуворішу заборону Михайла вом темряви непомітно проскочити
Романова, в цьому морському поході повз турецьку варту. Підійшовши до
до запорожців приєдналися донці. На Стамбула, козаки зійшли на берег
початку весни 1615 р. близько 4000 у районі столичних портових посекозаків вирушило «обкурити мушкет- лень Мізевну та Архіоки. За містом
ним димом султанську столицю» або розташовувалися літні палаци бага«зшити Царгороду вогненну сорочку». тьох аристократів і багатіїв. Вони і
Протока Босфор має два помилкових стали жертвами запорожців і донців.
проходи, розташованих обабіч її берегів. Спустошивши передмістя резиденції
Вітрильник, що пливе з Чорного в падишаха, козаки підпалили дерев’яні
Мармурове море, зайшовши в один будівлі і, спокійно повантаживіз цих «фальшивих Босфор», зазвичай ши здобич у човни, відчалили до
розбивався об скелі. Також протока рідних берегів. Фортечна артилерія
має сильну течію, швидкість якої у Анатоліхісару і Румеліхісару через
вузьких місцях досягає 9 км на годину. слабку влучність і довгозарядність не
Запорожцям і донцям, здійснюючи зуміла завдати швидкохідним козацьпоходи до столиці Блискучої Порти, ким човнам ніякої шкоди.
важливо було все це знати і враховуКлуби диму від пожеж добре було
вати. Необхідні відомості вони отри- видно багатьом мешканцям Стамбула,
мували від потурканів і купців, які які сховалися від лютих козаків тільки
торгували з кримцями й османами. за кріпосними стінами. Ахмед I також
Колишні в’язні теж могли вказати спостерігав із вікон свого сералю
козакам найкращий шлях по Чорному (палацу) за подіями. Він наказав яниморю і попередити про небезпеку.
чарам і решті столичного гарнізону йти
Вхід у Босфор контролювався двома битися з невірними, які зухвало кинули
фортецями по обидва боки протоки. виклик правителю наймогутнішої і
На скелястому азіатському березі зна- непереможної імперії. Але налякані
ходився замок Анатоліхісар. Форпост воїни підійшли туди, коли козаки

вже залишили Мізевну і Архіоку. Тоді
розгніваний султан розпорядився вислати флотилію в погоню за невірними.
Турецька ескадра зуміла наздогнати козацькі човни недалеко від гирла
Дунаю. Однак у битві запорожці й
донці сміливо атакували противника. В
абордажному бою чотири ворожі галери
пішли на дно, а два кораблі козаки взяли
в полон. Всі веслярі-невільники були
звільнені, а турки перебиті. Підійшовши
до Дніпровського лиману, трофейні галери на очах коменданта Очакова спалили.
Потім козаки, переможно пройшовши
повз цю фортецю, вирушили на Січ…
Більшість дослідників козацтва
фактично прирівнювали, а деякі прямо порівнювали козаків з піратами.
Однак ретельний аналіз морської
діяльності козаків дозволяє спростувати цю помилкову думку, активно
поширювану царською, радянською
та російською історіографією, що формувало в жорстких рамках державної
політики спотворене, часто негативне
уявлення про козацький субетнос.

Інша справа - козаки волзькі, саме
так іменували себе всі ватаги «злодіїв і
добрих молодців», які промишляли у
Поволжі розбоєм. Традиції ушкуйників,
що тероризували Поволжя огульним
грабунками, захопленням і продажем
на невільничих ринках полонених, у
тому числі русичів, хрещених і нехрещених мордвин, булгар, татар та інших
народностей наклали свій відбиток
на волзьке козацтво. Аналіз козачого
побуту, фольклору, організації річкових
і морських походів «за сіряками» (так
називалися рейди козачків-розбійничків
по Волзі і на Каспій, зрідка по Дону і
Чорному морі) свідчать про їх існування
переважно за рахунок грабежів своїх
же московських купців, іноді перських
і близьких держав судновласників .
Подібне свавілля щодо православних і
іноземних купців, які сплачували мито,
не було властиве донцям і запорожцям,
проявлялося лише епізодично в період
загострення відносин козацтва з конкретними правителями, як це було з
Московською державою за часів Смути,
Річчю Посполитою при гетьманстві
Хмельницького і практично безупинно
з Портою.

Головне, що відрізняло запорозьких
і донських козаків від піратів усіх
морів і націй, - це мета морських
походів. Якщо про мету піратських
походів - «піастри, піастри», - знали і викрикували навіть папуги,
то у запорожців і донців основним
завданням було вирвати зі згубного полону своїх товаришів, рідних,
коханих, викрадених у неволю, які
тисячами вимирали на флоті, на
рудниках та інших непосильних
роботах. З цієї причини козаки при
нападі стріляли з мортир на потоплення і рубали сокирами і кирками
борти тільки вітрильних суден, що не
мали веслярів-каторжників. Ніколи
не використовувалися козацтвом і
запальні судна-брандери - у вогні і
морських водах разом із палаючим,
тонучим турецьким кораблем могли
загинути сотні земляків-невільників,
прикутих до весел. Та й гармати,
мушкети, шаблі і шаровари з сіряками
були трофейними, здобутими в чесному бою.
На жаль, російський військовий
флот був позбавлений співчуття
до своїх колишніх
співгромадян, спалюючи брандерами
і топлячи вогнем
палубної артилерії
всі кораблі турків
без винятку. Так,
у знаменитій
Чисменській битві
вдалою нічною
атакою грецьких брандерів під
командою мічмана
Гагаріна та лейтенанта Ільїна був
спалений вщент
весь турецький
флот, що складався з 67 лінійних
кораблів, фрегатів,
галіотів, шебек і
галер. У водах
Чесменської бухти загинуло близько 10000 турків.
Із зони вогню
капітан-лейтенанту
Карташову вдалося
вивести залишений турецькими
моряками лінійний
корабель «Родос». Ще п’ять турецьких галер із восьми, що стояли в бухті,
змогли відгребти і здатися російській
ескадрі, цілком ймовірно, завдяки
вправності веслярів. Враховуючи,
що на кожній 52-весловій галері за
штатом потрібно було 400 веслярів,
можна підрахувати, що граф Орлов
і адмірал Грейг тільки в цій битві
відправили на морське дно в палаючих галерах не менше 1200 російських,
українських, польських, італійських,
грецьких та інших християнських
каторжників-невільників. Зате
скільки орденів, звань, грошей і
кріпацьких душ отримали в нагороду
переможні флотоводці (дехто й ложе
з імператрицею), скільки захоплених
слів виливалося і виливається за
подібні «перемоги», історії відомо
добре...

Анатолій ДІХТЯР,
помічник отамана Маріупольського
міського товариства УРК,
Сергій КУТНЯК,
м. Маріуполь

Злетіла пісня від землі У Всесвіт!..
Ю. Доценко
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До ювілею

ДАЛЕКЕ НЕБО – ЙОГО СТОРОНА

Цього літа відзначається 185-річчя з дня народження і 150-річчя від дня смерті автора всесвітньовідомої,
«космічної» пісні «Дивлюсь я на небо», що стала народною, українського поета Миколи Петренка.
Чую слова цієї пісні, й серце завмирає від захвату, бо хто ж не мріяв бути соколом? Хто не марив злетіти до
самого сонця, відчути себе невагомим та щасливим, вільним од усіх земних турбот? Небо, романтика, воля – ці
поняття завжди живуть в уяві непокірливого українця. Тому вже більш 170 років хвилюють нас слова Михайла
Петренка, якому Бог дав висловити вголос заповітну національну думку. Адже хто перший у світі надіслав
космічний корабель до неба? Українець Корольов! Хто розрахував політ на Місяць? Українець Кондратюк! І
серед космонавтів прізвища синів України посідають почесні місця.

Поет Микола Петренко

ШЛЯХ ДО ПІСНІ
Михайло Петренко – автор
славетної пісні - народився у місті Слов`янську на
Донеччині, жив в одну добу
із Тарасом Шевченком з 1817
по 1862 роки. Чудово знаючи сучасну поезію, зміг
прокласти власний шлях у
літературі. Вірші-роздуми,
вірші-медитації стали ознакою
нового для української лірики
жанру.
Петренко щиросердно полюбляв та збирав зразки народної
творчості. Під час навчання у
Харківському університеті він
став ініціатором проведення
модних українських музичнопісенних вечорів. Відтак не
дивує, що його власні твори
були просякнуті національною
мелодійністю. Коли у 1840 р.
був написаний вірш «Недоля»,
що складався з 24 рядків,
Людмила Александрова швидко додала до нього музику
(пізніш була аранжована композитором В.Зарембою), і
вірш «орлом бистрокрилим
у небо польнув» та назавжди залишився у високості
української пісенності! Бо ця
пісня понад часом, але завжди
у просторі душі українців.
Пісню «Дивлюсь я на
небо» друкували безліч разів
у Вкраїні, Росії, за кордоном, особливо в Австралії,
Канаді, США, де багато українських емігрантів.
Найліпші співаки – Модест
Менцинський, Михайло
Микиша, Іван Козловський,

Анатолій Солов`яненко,
Дмитро Гнатюк, Борис Гмиря,
Володимир Гришко й безліч
інших - вважали за честь мати
її у своєму репертуарі. Пісня
стала народною, відомою
кожному, а ось про її автора –
Михайла Петренка майже
забули. Українська радянська енциклопедія за 1963 р.,

Левко Боровиковський (18061889), Амвросій Метлинський
(1819-1870), інші. Ці, тоді ще
молоді літератори, направили
свої твори найвідомішому
в царській Росії критику В і с с а р і о н у Б є л і н с ь к о м у.
Побачивши вірші українською
мовою, «нестримний
Віссаріон» жорстоко засудив

ПАМ’ЯТАЮТЬ ЗЕМЛЯКИ
Зважаючи на неувагу суспільства, особливо
цінною є праця земляків
Михайла Миколайовича по
дослідженню його біографії. З
1985 р. вчителька В.Нестелєєва
відкрила кімнату-музей
Михайла Петренка спочат-

Пам’ятний знак Миколі Петренку у мальовничому поміжріччі Торця і Дінця, де колись була садиба поета

написавши про нього кілька
рядків, навіть вказала, що дата
його смерті невідома...

ВРАЗЛИВА ДУША
Часто ставлять питання:
чому М.Петренко так швидко скінчив свою літературну
діяльність? Скажу те, що
колись чула по радіо. Петренко
належав до романтично-поетичного гуртка у Харкові, де
вчився. Туди входили Ізмаїл
Срезневський (1812-1880),

їх і побажав молодикам надалі
або припинити віршування,
або робити це російською
мовою. Дуже вразливий
Михайло Миколайович зовсім
припинив писати після такого
суворого вироку. Ось так братдемократ із царської Росії
одним махом зарубав творчість
М.Петренка, хоча той написав
лише 19 поезій, з яких три
стали народними піснями
(«Взяв би я бандуру», «Ходить
хвиля по Осколу»)!

ку в школі № 15, а потім у
педагогічному ліцеї міста
С л о в ’ я н с ь к а . Те п е р у ч н і
Слов’янська й інших міст
приїздять до музею, щоби
більше дізнатись про нього.
Багато знаменитих людей
відвідали музей Петренка.
Олесь Гончар надіслав для
краєзнавців свою книгу з
написом «Усім нам робить
честь те, що ви шануєте свого
славного земляка, класика
української пісні». Двічі Герой

Радянського Союзу, льотчиккосмонавт Павло Попович
схвильовано промовив: «Пісня
«Дивлюсь я на небо» зворушує
філософськими роздумами про
Всесвіт, його нескінченність.
Співаючи її, ніби набуваєш
крила, з`являється бажання бути корисним людям і
Вітчизні». Слід додати, що,
перебуваючи у космосі, Павло
Попович співав рядки пісні: «І
в горі спізнав я, що тільки одна
– далекеє небо – моя сторона».
ЦЬОГО ЛІТА
До 170-річчя поета на
будинку міської бібліотеки
Слов`янська відкрито пам’ятну
дошку. А в червні 2012 року
там, де річка Бакай впадає у
Казенний Торець і де колись
знаходилася садиба Петренків,
встановлений пам’ятний
знак на честь 150 річниці
з дня смерті пісняра. Це –
гранітний камінь з написом,
прикрашений зверху соколоммрійником, що рветься у
недосяжні небеса. Багато
слов’янців добре попрацювали для його відкриття. Ініціатори - вчитель О.Тарасенко,
пісняр В.Антоненко, майстер кам’яних справ
В.Квітницький, голова обласної організації
краєзнавців В.Романько, голова міста Слов’янськ Н.Штепа.
Справа по увічненню пам’яті
видатного донбасівця тільки
починається. Сподіваємось,
що ім`я Михайла Петренка
скоро буде також широко
відоме у світі, як і його незабутня пісня.

Пісенний клуб «Кобзар»

Вірш «Недоля», повний текст (1840 рік). Слова Михайла Петренка
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому мені, Боже, ти крилець не дав?
Я б землю покинув і в небо злітав!

Кохаюся лихом, привіту не знаю,
І гірко, і марно свій вік коротаю;
І в горі спізнав я, що тільки одна –
Далекеє небо – моя сторона.

Далеко за Хмари, подалі од світу,
Шукать собі долю, на горе привіту,
І ласки у зірок, у сонця просить,
У світі їх яснім все горе втопить;

І на світі гірко; як стане ще гірше,
Я очі на небо, - мені веселіше!
І в думках забуду, що я сирота,
І думка далеко, високо літа.

Бо долі ще змалку здаюся нелюбий,
Я наймит у неї, хлопцюга приблудний;
Чужий я у долі, чужий у людей:
Хіба ж хто кохає нерідних дітей?

Коли б мені крилля, орлячі ті крилля,
Я б землю покинув, і на новосілля
Орлом бистрокрилим у небо польнув,
І в хмарах навіки од світу втонув!

Ірина МОЛЧАНОВА,
Голова Маріупольського
осередку Союзу українок,
член Національної спілки
журналістів України
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Козацький дух - у нас в серцях
О. Усик
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Боксер Олександр Усик із олімпійським золотом

Певен, що найбільше усім запам’ятався на нещодавній
Олімпіаді у Лондоні український боксер-важковик із Криму з
яскравим козацьким прізвищем Усик. І не лише тому, що яскраво
провів на ринзі свій фінальний бій. Сашко заслужено завоював
медаль найвищого ґатунку. Спортсмен приємно вразив публіку,
глядачів із різних куточків земної кулі своїм зовнішнім виглядом,
неординарною поведінкою на ринзі до і після бою.
Головний весельчак і балагур боксерської збірної України, вийшов
в олімпійський квадрат із зачіскою запорозького козака – чубомоселедцем. А ще в усіх на очах виконав ритуал славних лицарівпращурів: правицею ніби вихопив із піхв шаблюку і навхрест нею
рубонув. А опісля переможного золотого поєдинку весело станцював
на ринзі славнозвісного гопака.
Усе це – не якась там показуха, адже українське єство і козацький дух становлять сутність симферопольця Олександра Усика.
До речі, два Сашкові побратими - українські боксери
Василь Ломаченко і Тарас Шелестюк, які також виходять на
олімпійський ринг із українською атрибутикою і козацьким
запалом, вибороли золоту та бронзову медалі.
Свою поведінку Сашо пояснив просто і зрозуміло: «А ви що
думаєте, в моїх жилах не тече козацька кров? Моя мама родом з
Чернігівщини, тато – з Сумщини. Отож я стовідсотковий українець!
Народився і виріс на цій землі. Я люблю і поважаю наш прапор, герб.
Як я не можу бути козаком, коли – православний християнин?!.»
Чи входить сьогодні козак за своєю суттю, світоглядом, переконаннями, поведінкою, діями Сашко Усик офіційно до якогось
сучасного козацького товариства, організації? Чи звертався уже
хтось до олімпійського чемпіона з цього приводу?
Сашко відповідає по-філософськи, коротко, ніби козакхарактерник: «Якщо у козацтво покличуть, будемо розмовляти».
А й справді, чому УРК, як найпотужнішій, найавторитетнішій
козацькій організації в Україні, не мати у своїх лавах такого
козарлюгу, якого віднині знає весь білий світ, як Олександр
Усик?! Став же нещодавно на Київщині реєстровцем відомий
український футболіст, учасник Євро-2012, Андрій Воронін.
Чому б Сашкові Усику не поповнити лави кримських
реєстровців? Від цього лише виграє наша спільна українська,
козацька справа!
Прес-служба УРК

Свідоцтво про реєстрацію
серія КВ № 8398, видане
Державним комітетом
телебачення і радіомовлення
4 лютого 2004 року
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Олімпійський чемпіон Олександр Усик із товаришамикозаками по збірній України

Тел.: (0322) 64-99-79
м.Харків

Козацькі мандри

Нещодавно з морського
походу повернувся наш земляк,
знаний на Волині краєзнавець
і письменник, дослідник
українського козацтва, автор
цікавої монографії про феномен українського козацтва «Лицарі Сонця», отаман
молодіжної громадської
організації «Школа козацького гарту» Олександр Середюк.
На запрошення харківського
козака Непийпива, який за
власний кошт і власними
силами з козаками уже другий рік виготовляє козацькі
човни-чайки, Олександр не
вагаючись дав згоду взяти
участь у незвичайному походіекспедиції по святих місцях
козацької слави.
Побудувавши чайку на
березі острова Хортиця, що
на Запоріжжі, козацька залога вирушила вниз Дніпром
через Каховське море до

«У двобої я нікого
Не боюся!» Перемогу cвяткував
Козак Усик

За селом Капулівка височіє пам’ятник легендарному кошовому отаману
Запорозької Січі – Іванові
Сірку. Козацька залога низенько вклонилася знаменитому
козакові-характернику.
Після походу на козацькій
чайці залишаться не тільки
приємні спогади і фото-відеоматеріали, а й чималий досвід
ходіння козацьким човном по
Дніпру. Цей досвід знадобиться для того, щоб наступного
року, збудувавши ще декілька
чайок, зробити такі походиекспедиції традиційними для
учнів та студентів гімназій і ліцеїв,
«Школи козацького гарту» і всіх
бажаючих випробувати себе.
Олександр Сердюк із побратимами на козацькій чайці

с.Капулівка Нікопольського
району Дніпропетровської
області. Понад сто п’ятдесят
кілометрів подолали сміливці
Дніпровськими порогами і
Каховським морем поки досягли
мети. Козакам довелося не тільки
йти на вітрилах, а й налягати на

весла. Боролися й зі штормом на
Каховському морі. Проте спритні
дії капітана-отамана Непийпива
та злагоджені і рішучі дії залоги
допомогли пристати до берега
біля Нікополя. Тут їх з радістю
зустріли нікопольські козаки
Лисогорського полку.

Наталка АНТОНОВА,
прес-секретар Музею історії
сільського господарства
Волині-скансен
(Матеріал О.Сердюка про
водний похід сучасних козаків
читайте у наступних числах газети «Україна козацька»).
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Для козака найвища нагорода Народу рідного свобода
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О. Чубатий

ВАМ ЗАВЖДИ РАДІ У «ГОРАНТІ»

Підприємство «ГорАнт», що має багаторічний досвід роботи на українському ринку метало-сувенірної продукції, займається розробкою та
виготовленням нагород, відзнак, військової атрибутики, сувенірної продукції з бронзи, корпоративних подарунків та призів. Наші фахівці –
засновники геральдичного виробництва в незалежній Україні.
Ми володіємо сучасним технологічним устаткуванням, що дозволяє здійснювати операції по холодному штампуванню металів, наносити лако-фарбові і гарячо-емалеві покриття, виготовляти окремі елементи (деталі) значків, медалей, орденів методом вакуумного лиття.
Наша виробнича база, висококваліфіковані спеціалісти, сучасне технологічне обладнання дозволяють виконувати постійні замовлення
Міністерства оборони, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Прикордонних військ, Внутрішніх військ і багатьох державних і комерційних установ на високому рівні за доступними цінами.
Ми тісно співпрацюємо із громадськими, у тому числі й козацькими організаціями – виготовляємо ювілейні відзнаки тощо. До речі,
нещодавно на замовлення Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво» ми виготовили ювілейні відзнаки
«10 років. Українське Реєстрове Козацтво». Також виконуємо замовлення з інших країн.
Звернувшись до ТОВ «ГорАнт», що у Києві, на Васильківській, 32, ви отримаєте гідний сервіс та якість. Тут проводиться повний цикл робіт
від підготовки дизайну та випуску тестового зразка до тиражу та пакування замовленої продукції.
Ваша довіра до нашої продукції завжди буде для нас головним чинником у відносинах.
																	
Тетяна АЛЬШЕВСЬКА

Козацький гумор
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