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«Клянусь вірно служити Україні 
та реєстровому козацтву!» – щиро, з 
гордістю за славну козацьку історію звуча-
ло того дня у селі Сергіївка Софіївського 
району на Дніпропетровщині. 

На святковому заході, що про-
ходив у Божому Храмі Сергія Радо-
нежського, склали присягу козаки і 
берегині Софіївського осередку ВГО 
УРК, роботу якого спрямовує заступ-
ник представника Гетьмана УРК у 
Дніпропетровській області, генерал-
майор УРК Анатолій Лісний, отаман 
Софіївського районного товариства 
УРК, полковник УРК Анатолій Ка-
чан, його заступники – полковник 
УРК Володимир Овдієнко і стар-
ший лейтенант УРК Петро Даценко. 
Благословили реєстрових козаків на 
добрі справи і відправили святковий 
молебень благочинний Софіївського 
району отець Ростислав та настоятель 
храму отець Сергій. 

У цей день було приведено до прися-
ги ветерана Великої Вітчизняної війни 
Василя Макаровича Качана, вчителя 
«Захисту Вітчизни» Ордо -Василівської 

ЗОШ І -ІІІ ступенів Василя Чернич-
ка. Берегинями УРК стали директор 
школи Антоніна Черничко, ветеран 
педагогічної праці Марія Дубрівна, 
вчителі Наталія Маляренко, Ганна 
Борозняк, Тетяна Пацюк, яким було 
присвоєно козацькі звання. Варто 
зазначити, що ці та інші берегині є 
учасниками вокального вчительсько-
го ансамблю «Смерека», яким керує 
Ганна Борозняк. 

Приводом вступу до лав УРК нас, 
берегинь та козаків, послужило те, 
що упродовж тридцяти років ми 
займаємося вихованням молодого 
покоління у дусі патріотизму, втілюємо 
в життя українську національну ідею.

У нашій школі діє дитяче об’єднання 
«Козацька республіка», що формує 
в школярів національну свідомість, 
гідність, розвиває їх духовну,   право-
ву, трудову, фізичну, естетичну та 
екологічну культуру, індивідуальні 
з д і б н о с т і  т а  т а л а н т и  ш л я х о м 
відродження козацьких традицій. 
Адже в тому, що ми, українці, є наро-
дом, нацією, провідна роль належить 

козацтву, яке із століття у століття 
було єдиним і могутнім форпостом 
свободи, гідності і честі України і 
українців. Своє покликання вбачаємо 
і у відродженні культурно освітніх та 
виховних козацьких традицій.  

Між Ордо-Василівською школою та 
реєстровими козаками Софіївського 
районного осередку УРК діє угода 
про співпрацю. Її метою є сприяння 
відродженню козацьких звичаїв та 
національних традицій, підвищення 
рівня патріотичного виховання молоді, 
її готовності до захисту Вітчизни, за-
лучення школярів до вивчення історії 
України та рідного краю, спільне 
відвідування музеїв, історичних 
місць, козацьких заходів та надання 
благодійної допомоги. Протягом ми-
нулого навчального року жоден захід 
не відбувся без наставників  козаків. 
Цікаво й змістовно пройшли шкільні 
свята «Козацькі заспіви», «Козацькі 
розваги», родинне свято «Козацькому 
роду  нема переводу» та інші. 

(Продовження на стор.9)

14 жовтня – свято Покрови Пресвятої 
Богородиці. «Покрова накриває траву 
листям, землю снігом, воду льодом, а 
дівчат – шлюбним вінцем». 

До початку жовтня закінчуються усі 
найважливіші сільські роботи на Землі. 
Це свято – початок сезону сватань та 
весіль, які закінчувалися за два тижні 
до Пилипівського посту. Дівчата, котрі 
бажали взяти шлюб саме цього року, 
мали побувати на святі Покрови у церкві 
і помолитися: «Свята Покровонько, 
покрий мені головоньку», «Мати-По-
кровонько, покрий Матір сиру Землю і 
мене молоду». 

У Карпатській Україні до Покрови 
остаточно поверталися всі пастуші ота-
ри з полонин і завершували останню 
мандрівку чумаки. Тому й казали: 
«Прийшла Покрова – сиди, чумаче, вдома».

Для того, щоб усi члени сім’ї були здо-
ровими, на Покрову старша господиня 
брала вишитого рушника, що був над 
iконою Богородиці, і розвiшувала його 
над вхiдними дверима. 

На Покрову майстри сходилися і по-
кривали дах вдовиці чи сироті «аби 
щастя їх судьбу від нещастя накрило…», 
що свідчить про існування давнього бла-
городного звичаю допомагати членам 
Роду, які потребують цього.

Свято Покрови було введено у хри-
стиянство в X столітті. Воно пов’язане 
з подією, що  відбулася в Царгороді 
(Константинополі). Місто було оточене 
чужинцями (за різними джерелами – то 
могли бути як давні руси (скити) на чолі 
з князем Аскольдом, так і агаряни (маго-
метани – араби або турки), і Божа Мати 
начебто покрила своїм омофором горо-
дян, які молилися на всенічній службі у 
Влахерській церкві.

Під церковним склепiнням з’явилася 
Пресвята Богородиця в оточеннi ангелiв, 
пророкiв i апостолiв і накрила своїм омо-
фором православних християн. Невдовзі 
надійшли воїни-захисники і звільнили 
населення від нападників.

Очевидно, цей сюжет і прислужився 
тому, що для козаків Покрова була 
найбільш значущим святом. Цього дня 
на Січі відбувалися вибори нового ота-
мана. Козаки вірили, що Свята Покрова 
охороняє їх, а Пресвяту Богородицю 
вважали своєю заступницею і покрови-
телькою. На Запорожжі в козаків була 
церква Святої Покрови. 

Відомий дослідник звичаїв українського 
народу Олекса Воропай писав, що після 
зруйнування Запорозької Січі в 1775 році 
козаки, які пішли за Дунай на еміграцію, 
взяли з собою образ Покрови Пресвятої 
Богородиці.

Козаки так вірили в силу Покрови 
Пресвятої Богородиці і так щиро й уро-
чисто відзначали свято Покрови, що 
впродовж століть в Українi воно набуло 
ще й козацького змісту і отримало другу 
назву – Козацька Покрова.

Під час богослужіння, при читанні 
Євангелія, всі козаки виструнчувалися на 
повний зріст, бралися за ефеси шабель і 
виймали леза до половини з піхов – на знак 
готовності захищати збройно під Покро-
вом Пресвятої Богородиці Слово Боже від 
ворогів християнської віри та рідної землі.

 З недавніх пір свято Покрови в Україні 
вiдзначається ще й як день українського 
козацтва.

П О К Р О В А - 
с в я т о  к о з а ц ь к е

Національне свято 

До кошового - Івана Сірка

Реєстрові козаки Дніпропетровщини віддають шану славному кошовому отаману Війська Запорозького
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Лунає: «Україні слава!»
С. Отаманчук

Криворізьке міське козацьке товариство ВГО УРК
                               
45. Патинко Юрій Сергійович   козак
46. Федій Володимир Миколайович  козак
47. Фою Володимир Іванович   козак
48. Теніченко Руслан Валентинович  козак

Дзержинське районне козацьке товариство ВГО УРК

1. Гаркуша Олександр Михайлович  отаман району
2. Берестов Олександр Михайлович  заступник отамана
3. Тараненко Володимир Іванович  козак
4. Семенченко Олександр Іванович  козак
5. Гусєв Ігор Горигорович   козак
6. Шамшин Віталій Євгенійович   козак
7. Роденко Надія Панасівна   берегиня
8. Єфімова Ольга Володимирівна  берегиня
9. Білик Неля Миколаївна   берегиня
10. Щербань Олена Володимирівна  берегиня
11. Степанюк Наталія Борисівна   берегиня
12. Кіріченко Тетяна Тожидівна   берегиня
13. Горбань Аліна Ігорівна   берегиня
14. Тітаренко Віталій Володимирович  козак
15. Дуднік-Тітаренко Марина Юріївна  берегиня
16. Васильєва Олена Валентинівна  берегиня
17. Будко Олександр Олександрович  козак
18. Берестов Михаіл Олександрович  козак
19. Балюбаш Ігор Олександрович  козак
20. Тимчур Артем Миколайович   помічник отамана
21. Макаренко Олена Славівна   берегиня

Жовтневе районне козацьке товариство ВГО УРК

1. Тішник Олександр Миколайович  отаман
2. Шмаровоз Микола Миколайович  козак
3. Журавко Володимир Вікторович  козак
4. Журавко Денис Володимирович  козак
5. Приймак Андрій Вікторович   козак
6. Фаринюк Володимир Петрович  козак
7. Таранець Андрій Володимирович  козак
8. Столярчук Павло Петрович    козак 
9. Попович Олександр Петрович   козак
10. Лавриненко Станіслав Іванович  козак

Інгулецьке районне товариство м. Кривого Рогу ВГО УРК

1. Царенко Вадим Миколайович   отаман
2. Михайленко Михайло Іванович  заступник отамана
3. Бондаренко Петро Петрович   козак
4. Бунякін Юрій Олексійович   козак
5. Шевчук Ігор Романович   козак
6. Червоний Валерій Миколайович  козак
7. Шевчук Ірина Олександрівна   берегиня
8. Милостивий Руслан Вікторович  козак
9. Кулажко Світлана Володимирівна  берегиня

Центрально-Міське районне козацьке товариство м. Кривого Рогу  ВГО УРК

1. Ляшенко Анатолій Миколайович  отаман
2. Белоусов Валерій Васильович   помічник отамана 
3. Хараим Віталій Валентинович   заступник отамана
4. Орел Олег Євгенович    помічник отамана
5. Голобородько Сергій Євгенійович  помічник отамана
6. Москаленко Олексій Сергійович  помічник отамана
7. Леонідов Віктор Борисович   помічник отамана
8. Шаповал Олександр Яковлевич  заступник отамана
9. Макаров Сергій Миколайович   помічник отамана 
10. Закосовський Костянтин Анатолійович радник отамана
11. Шматько Дмитро Сергійович   помічник отамана
12. Іщенко Павло Васильович   помічник отамана
13. Ткаченко Дмитро Володимирович   козак
14. Корчагін Олександр Миколайович  козак
15. Шаповал Сергій Олександрович  козак
16. Зуб Вадим Анатолійович   радник отамана

17. Боженко Євген Анатолійович   помічник отамана
18. Закосовська Валерія Костянтинівна  берегиня
19. Пономаренко Артем Сергійович  козак
20. Сорока Антон Олександрович  козак
21. Шарапа Віталій Валерійович   козак
22. Деордиця Валерій Анатолійович  козак
23. Савчин Сергій Володимирович  помічник отамана
24. Чернявський Сергій Вікторович  козак
25. Логінов Дмитро Сергійович   козак

Криворізьке районне товариство м. Кривого Рогу ВГО УРК

1. Макуха Василь Григорович   отаман
2. Ларіонов Олег Іванович   радник отамана
3. Стрибайло Віктор Леонтійович  заступник отамана
4. Сахно Іван Васильович   начальник штабу
5. Нурієв Юсиф Каюбгулу    суддя
6. Макуха Вадим Григорович   заступник отамана
7. Губченко Олександр Анатолійович  козак
8. Арефьєв Віктор Якович   козак
9. Кічменьов Володимир Валентинович  козак
10. Павліченко Олександр Андрійович  козак
11. Гусалов Руслан Павлович   козак
12. Парінов Микола Михайлович  козак
13. Висоцький Юрій Григорович   козак
14. Кудін Микола Пилипович   козак
15. Косяк Віктор Миколайович   козак
16. Косяк Микола Васильович   козак
17. Чиркун Микола Федосійович   козак
18. Барліт Анатолій Степанович   козак
19. Яворський Олексій Феофанович  козак
20. Бараненко Володимир Миколайович  козак
21. Підлубний Віктор Андрійович  козак
22. Ткаченко Олександр Анатолійович  козак
23. Міщенко Іван Іванович   козак
24. Бережок Микола Герасимович  козак
25. Яремчук Анатолій Федорович  козак
26. Вербицький Руслан Григорович  козак
27. Філь Сергій Дмитрович   козак
28. Орел Іван Степанович   козак
29. Субота Микола Анатолійович  козак
30. Фурт Анатолій Григорович   козак
31. Малиш Володимир Іванович   козак
32. Розкевич Олег Пилипович   козак
33. Никоненко Володимир Іванович  козак
34. Кравець Михайо Якович   козак
35. Барановський Іван Іванович   козак
36. Таряник Олексій Іванович   козак
37. Бичков Юрій Анатолійович   козак
38. Міщенко Сергій Васильович   козак
39. Буханенко Петро Гордійович   козак
40. Чернов Ростислав Геннадійович  козак
41. Фурт Іван Григорович   козак
42. Редколіс Петро Феодосійович  козак
43. Фуголь Павло Васильович   козак
44. Тимофієв Ігор Анатолійович   козак
45. Повстянко Григорій Васильович  козка
46. Стаженець Володимир Володимирович козак
47. Повстянко Андрій Григорович  козак
48. Мельник Іван Олександрович  козак
49. Левченко Віктор Дмитрович   козак
50. Радзивілов Петро Володимирович  козак
51. Тоічкін Олексій Федорович   козак
52. Бадель Микола Васильович   козак
53. Косяк Вячеслав Анатолійович  козак
54. Вініченко Іван Миколайович   помічник отамана
55. Дробот Віктор Володимирович  козак
56. Каюн Василь Максимович   козак
57. Тимофіїв Володимир Федорович  козак
58. Пономаренко Олександр Олександрович козак
59. Жилко Віктор Петрович   козак
60. Паливода Володимир Іванович  козак
61. Дудка Юрій Іванович   козак

(Продовження реєстру в наступному номері газети «Україна козацька»)

Р Е Є С Т Р И  К О З А Ц Ь К І : 
в і д  м и н у в ш и н и  –  д о  с у ч а с н о с т і

Міжнародний документ «Реєстра всього Війська Запорозького» створено козацьким урядом восени 1649 року за сприятливих умов у перші місяці існування Української Козацької 
держави, коли не було вже залежності та ідейно-політичного тиску з боку сусідньої Речі Посполитої та Росії, а, головне, - українська мова стала державною. На останній сторінці 
«Реєстра...» стоять власноручні підписи видатних державних діячів України — гетьмана Богдана Хмельницького та генерального писаря Івана Виговського, останнього ще й польською 
мовою.

Перепис козаків здійснено сотенними і полковими писарями на місцях. Польський уряд збільшив козацький реєстр із 6-8 тисяч (20-30-ті роки XVII ст.) до 40 тисяч. Тим переписом 
було охоплено великі землі Наддніпрянської України, і на цьому терені виникла суверенна Українська Козацька держава, що мала тоді у своєму складі 16 полків. Козацькі писарі 
безпосередньо на місцях з народних уст занотовували безліч сіл, містечок, міст, та сорок тисяч чоловічих національних імен та майже стільки ж прізвищ, прізвиськ, своєрідних, барвистих, 
дотепних, що віками, відстоявшись у часі, жили досі юридично не затверджені в океані рідної мови і передавалися згідно з нормами українського звичаєвого права з покоління в 
покоління. Історія мовби подарувала нам зі своїх першопочатків пракорені нації, статистичне джерело етнічного складу населення Української Козацької держави середини XVII століття, 
а точніше національний паспорт 40 тисяч голів родин, тобто майже півмільйонного населення, якщо рахувати нашу родину п’ятидітною. 60% козацьких прізвищ реєстру закінчується 
найхарактернішим і найпродуктивнішим суфіксом -енко, що й досі є візитною карткою українця. Четверта частина національних імен також закінчується суфіксом -ко: Левко, Лесько, 
Мисько, Стецько, Юрко, Васько тощо.

Це – історична довідка. А ми продовжуємо друкувати сучасний реєстр ВГО «Українське Реєстрове Козацтво». На повірці – козаки Дніпропетровщини – славної Січеславщини.
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Зростає малеча і молодість квітня,
Міцніє звитяжна Вітчизна моя!
         Г. Грибанов

Пам’ять

Всеукраїнська громадська організація 
«Українське Реєстрове Козацтво» глибоко 
сумує з приводу передчасної смерті 
заступника Гетьмана УРК, генерала армії УРК 
Володимира Єгоровича Муравйова. 

Муравйов Володимир Єгорович на-
родився 28 лютого 1952 року у Марiуполі. 

Закiнчив середню школу у 1975 роцi, 
Жданiвський будiвельний технiкум - у 1981 
роцi, Мiжрегiональну академiю управлiння 
персоналом у м. Києвi - у 2000 роцi. 

Свою трудову діяльність розпочав у 1968 
році токарем на Металургiйному заводі 
iм. Iллiча; у 1971 - 1973 роках  - служба у 
Радянськiй Армiї; 

З 1973-го по 1986 рік пройшов шлях вiд 
водiя 3-го класу до начальника вiддiлу 
матерiального забезпечення управлiння 
механiзацiєю комбiнату «Ждановбуд». 

У 1986 - 1990 роках – завідувач пiдсобним 
виробництвом, заступник начальника 
УПТК комбiнату «Ждановбуд»; 

З 1990-го по 1991 рік – перший заступник 
директора фiлiї ТНП асоцiацiї «8-й день»; 

У 1991 - 1995 р.р. – директор ТОВ 
«АЗОВ-АРГО»; з 1995-го року очолював 
ЗАТ СП «Гер-Map». 

Володимир Єгорович Муравйов стояв 
біля витоків Українського Реєстрового 
Козацтва, багато зробив для популяризації 
й розвитку козацького руху у Приазов’ї.

За організаційні здібності, особистий 
внесок у відродження, розвиток, станов-
лення УРК, духовності й патріотизму 
його нагороджено: Бронзовим, Срібним 
і Золотим козацькими хрестами, орденом 
Святого Рівноапостольного князя Воло-
димира. У 1998 році він став переможцем 
конкурсу «Людина року» в номінації 
«Кращий підприємець року», переможцем 
конкурсу «Кришталева вежа» в номінації 
«Кращий товар» та багато інших.

 Велику увагу козацький отаман Муравйов 
приділяв роботі з військово-патріотичного 
виховання молоді, бо вважав, що саме в 
молоді кожна країна вбачає своє майбутнє. 
З його особистої ініціативи у навчаль-
них закладах Маріуполя і Приазов’я 
створено десятки козацьких республік, 
за його покликом в лави Українського 
Реєстрового Козацтва влилися тисячі 
свідомих маріупольців. «Козацтво – це 
моє духовне життя, - говорив Володи-
мир Єгорович. – Я живу козацтвом, 
я – з козацького роду. Мої друзі-козаки 
об’єдналися за духом, ми охороняємо Віру 
нашу православну, економічно укріплюємо 
незалежну Україну, поважаємо історію, 
козацтво, символіку і Кобзаря». 

До його мудрого слова прислухалися не 
лише його побратими-козаки, а генераль-
на старшина УРК. Його позицію завжди 
поважали представники влади Маріуполя.

Він був хорошим чоловіком для своєї 
дружини, турботливим батьком для дітей, 
лагідним дідусем. 

ВГО «Українське Реєстрове Козацтво», 
Головний штаб УРК, козаки й берегині вис-
ловлюють співчуття рідним та близьким 
покійного.

Прес-служба УРК

Він жив
з душею

козака
У липні цього року заступник гетьмана 

УРК, генерал-полковник УРК Анатолій 
Власенко святкував не лише свій ювілей, а 
й десятиріччя створення ВГО «Українське 
Реєстрове Козацтво». Ось уже протягом 
десяти років дописи члена Національної 
спілки журналістів України А.Власенка 
регулярно з’являються на шпальтах газет 
«Україна козацька»,  «Донеччина», 
«Вечерний Донецк» та інших видань.

За виховання у читачів духовності та 
патріотизму, любові і відданості рідному 
краю секретаріат Донецької обласної 
спілки журналістів нещодавно нагородив 
Анатолія Власенка почесним знаком 
«Золоте перо Донбасу».

Сергій АЛЄКСЕЄВ,
полковник УРК.

Фото автора

Заслужена нагорода

УРК за кордоном

Фотофакт

Нагороду Анатолію Власенку вручають головний редактор газети 
«Донеччина» Ігор Зоц, голова Донецької організації Спілки краєзнавців 
України, полковник УРК Олександр Гросов та відповідальний секретар 
Донецької обласної спілки журналістів України Борис Мосьпан. 

У середині вересня у невеличкому естон-
ському місті Маарду вже в одинадцяте пройшов 
фестиваль «Сорочинський ярмарок». Цей ет-
нофестиваль, який організовують і проводять 
справжні патріоти України в Маарду, занесе-
ний до «Книги рекордів України» як єдиний 
у світі подібний захід за межами України, де 
можна побачити і відчути справжній колорит 
«Сорочинського ярмарку». 

Автором і беззмінним організатором 
фестивалю української культури на 
естонській землі є реєстровий козак, ота-
ман Українського Реєстрового Козацтва 
міста Маарду, майор УРК Микола Швець. 
Під час урочистої церемонії відкриття яр-
марку голова Адміністрації Гетьмана УРК 
у країнах Балтії, генерал-полковник УРК 
Володимир Паламар за наказом Гетьмана 
УРК Анатолія Шевченка нагородив Ми-
колу Швеця відзнакою «Срібний козаць-
кий хрест» II ступеня «за вагомий внесок 
у відродження духовних і патріотичних 
традицій українського козацтва, значні 
досягнення в роботі на благо українського 
та естонського народів».

Мер міста Маарду Георгій Бистров також 
високо оцінив роботу Миколи Швеця 
і подякував козакам-реєстровцям за 
організацію ярмарку та активну участь у 
громадському і культурному житті міста.  

Прес-служба УРК,
Естонія

На «Сорочинці» - в Маарду

Урочисту ходу очолюють голова Адміністрації Гетьмана УРК у країнах Балтії 
Володимир Паламар, отаман УРК міста Таллінна, підполковник УРК Олександр 
Богач та отаман УРК міста Сяуе, генерал-майор УРК Рафаель Амос

Нещодавно козаки Кіровського 
районного товариства УРК міста 
Донецька разом із вихованцями 
церковнопарафіяльної школи при 
храмі Святителя Луки Кримського 
Донецької єпархії УПЦ побували у 
музеї Великої Вітчизняної війни, що 
відкрився в одному із центральних 
парків обласного центру.

На жаль, підростаюче покоління 
донбасівців мало знає про те, що 
довелося пережити землякам у часи 
воєнного лихоліття. Слава Богу, що 
знайшлися люди, які допомогли 
нам зорганізувати екскурсію у музей 
пам’яті. Ми щиро вдячні отаманові 
Кіровського районного осередку УРК 
Олександру Волосяному, начальнику 
штабу цього підрозділу Валерію Пу-
стовому, козакам Олександру Земельку, 
Сергію Пастухову, які провели цей 
патріотичний захід із дітьми.

Це вже не перший досвід співпраці 
наших школярів із реєстровими ко-
заками. Треба було бачити, із яким 
захопленням дивилася дітвора на 
своїх дорослих друзів у козацьких 
одностроях, як разом із ними уважно 

слухала екскурсоводів, розглядала 
експозиції музею! Там наші шко-
лярики почувалися справжніми 
членами великої сім’ї, ім’я якій 
Україна, що має славне минуле, а 
отже і майбутнє. 

Наталка ЗЕМЕЛЬКО, 
викладач церковнопарафіяльної

 школи при храмі Святителя 
Луки Кримського 

м.Донецьк

Реєстрові козаки Кіровського районного осередку УРК із вихованцями 
церковнопарафіяльної школи біля музею ВВВ у Донецьку 

Треба було бачити!
Спадкоємність
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справжніх патріотів рідної землі
    І. Воєйков

В осередках УРК

В о л н о в а с ь к а  к о з а ц ь к а  д и в і з і я 
ім.П.Калнишевського Українського Реєстрового 
Козацтва, де отаманом генерал-полковник УРК 
Сергій Іващенко, – найчисельніша, добре 
структурована громадська організація, що діє 
на території Волноваського району Донецької 
області.

Національна ідея «Бог, Народ, Україна», 
яка є основою діяльності Українського 
Реєстрового Козацтва, стала для багатьох 
жителів району моральним кодексом. У 
нашому козацькому осередку представлені 
всі верстви населення, а останнім часом до 
лав УРК активно вступають молоді люди. 

У багатьох  загальноосвітніх школах 
району діють дитячі козацькі організації. 
У цьому ми знаходимо підтримку 
райдержадміністрації і районної ради. 

«Однією із причин слабкого поступу 
нашої  держави є відсутність національно- 
свідомих, патріотичних людей. З історичних 
джерел ми знаємо, що там, де пропагують 
національне, патріотичне, держави досягли 
значного розвитку. Тож, чим раніше дитина 
зрозуміє, що вона є частиною України, 
чим раніше вона пізнає її історію, традиції, 
звичаї, обряди – тим швидше ми виховаємо 
людину-патріота. Однією з форм такого 
виховання є дитячі козацькі організації. 
На жаль, ми сьогодні можемо констату-
вати, що за роки незалежності втратили 
молоде покоління. Ним, по суті, ніхто 
не займався. Створюючи козацькі дитячі 

організації, ми вирішуємо величезну зада-
чу – виховання підростаючого покоління в 
дусі духовності і патріотизму», - сказав  на 
засіданні районної козацької ради голова 
Волноваської райдержадміністрації, почес-
ний отаман дивізії ім.П.Калнишевського 
Іван Овчинников. 

Багато педагогічних колективів сьогодні 
впроваджують у школах учнівське само-
врядування. Самоврядування, дитячі 
козацькі організації дають ті моделі, 
які знадобляться у дорослому житті. 

Таку систему зв’язків, підпорядкування, 
субординації, вироблення лідерських 
навичок. І це потрібно впроваджувати 
в дитячих закладах задля виховання 
еліти нашої нації, яка згодом прославить 
Україну в усьому  світі.

Уже стало традицією, що напередодні 
свята українського козацтва – Святої 
Покрови, наші лави поповнюються 
юними реєстровцями. Цьому передує 
кропітка робота з батьками учнів, клас-
ними керівниками шкіл. Проводяться 
відкриті уроки за участю нашої старшини, 
де вивчається історія козацтва, пояснюються 

цілі й завдання УРК на сучасному етапі. 
Великою популярністю у молоді кори-
стуються походи та поїздки по місцях 
бойової слави, на острів Хортиця – коли-
ску українського козацтва, в заповідник 
«Кам’яні Могили», відвідування музеїв, 
тощо. 

Найбільш успішно ця робота прово-
диться у волноваських ЗОШ № 1, № 5, № 
7, у ЗОШ №1, №2 селища Володимирівка, 
Микільській, Ольгінській, Рибінській, 
Б л и ж н є н с ь к і й ,  В а л е р ’ я н і в с ь к і й , 
Новоандріївській ЗОШ.

Серед ентузіастів цієї справи колишній 
заступник начальника Волноваського 
РВ УМВС України у Донецькій області, 
отаман Волноваського козацького пол-
ку ім. П. Орлика, генерал-майор УРК 
Сергій Суліма та голова районної ради 

профспілки працівників освіти і науки, 
заступник отамана дивізії по роботі з мо-
лоддю, полковник УРК Петро Федоренко.

Плекаємо надію, що робота по залучен-
ню підростаючого покоління до розбудо-
ви Українського Реєстрового Козацтва 
триватиме й надалі.

Григорій ГОНТАР, 
начальник штабу Волноваської козацької 

дивізії ім. П.Калнишевського, 
генерал-майор УРК                                                                                

ЕНТУЗІАСТИ
КОЗАЦЬКОГО РУХУ

Другий рік поспіль учні мають змогу відвідувати факультатив «Історія 
українського козацтва»,  знайомляться зі славною минувшиною народу, 
його побутом та звичаями. У школі третій рік працює гурток «Пошуко-
вець». Учні шостих-восьмих класів активно досліджують історію рідного 
краю, збирають матеріали для шкільного музею, створюють альбоми, 
макети, фоторепортажі. 

Нещодавно у Медведівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
Чорноморського району АР Крим відбулася зустріч із цікавою, творчою 
людиною Іваном Семеновичем Воєйковим, отаманом Медведівської 
окремої козацької сотні Волноваської дивізії імені Петра Калнишевського 
УРК. Цей справжній патріот вартий добрих слів. Колишній співробітник 
органів внутрішніх справ, після виходу на пенсію вирішив присвятити своє 
життя вихованню підростаючого покоління. У його рідному Волновась-
кому районі, що на Донеччині, доля його звела із отаманом Волноваської 
дивізії ім.П.Калнишевського Українського Реєстрового Козацтва Сергієм 
Іващенком  і начальником внутрішньої безпеки цього козацького підрозділу 
Анатолієм Божим, які й запропонували Івану Семеновичу вступити до лав 
УРК, що діє на принципах духовності й патріотизму. 

У селищі Медведеве, де нині проживає Іван Воєйков, він створив ко-
зацьку сотню УРК, куди ввійшли люди, небайдужі до долі рідної землі, 
України. Особисто Іван Семенович виявив бажання працювати з підліткми. 
Козак-реєстровець передав школі власну бібліотеку, що налічувала  понад 
800 томів. 

Уже другий рік поспіль школярі отримують від нього в подарунок історичні 
кінофільми, відеоапаратуру, літературу про козацтво, культурологічні ви-
дання, гончарні вироби, предмети козацького побуту тощо. Пан Іван перед-
платив для школи газету «Україна козацька», раніше презентував підбірку 
цього цікавого патріотичного видання, яке використовується вчителями 
нашої школи як у навчальній, так і в позакласній роботі.   

«Коли буваю на Донеччині, купую книги про козацтво і дарую школі, - 
розповідає Іван Воєйков. – З приємністю прийняв запрошення директора 
школи провести з дітками заняття з юридичних питань, що нині хвилюють 
учнівську молодь. Залюбки погодився проводити уроки історії українського 
козацтва, розповідаю і про розвиток сучасного козацького руху в Україні». 

Ось і знову Іван Семенович прийшов до школи в козацькому однострої і 
приніс власноруч виготовлений макет козацької чайки. Діти зацікавлено 
слухали розповідь про історію реєстрового козацтва, запитували про сьо-
годення козацького руху, отримували відповіді на численні запитання. 
Дітки, у свою чергу, розповіли гостеві про організацію «Чорноморські 
козачата», яка діє в їхньому навчальному закладі. 

Подібні  зустрічі козачат  із сивочолим реєстровцем відбуваються часто. 
Нещодавно Іван Семенович організував поїздку юнаків і дівчат на леген-

дарний півострів Тарханкут – місця розкопок греко-скіфських поселень. 
Розповідав про минувшину цього історичного куточка, що небезпідставно 
вважається одним із найекологічніших місць України. Символічно, що саме тут 
лави «Чорноморських козачат» поповнили ще чотири хлопчики і троє дівчаток.

 Подібні заходи з боку таких авторитетних людей приємні для педагогів, 
корисні для учнів. Тож хочеться вірити, що цікавість, яка з’явилася в на-
ших дітей, збудить пізнавальну активність і творче спонукання.

А поважаному Іванові Семеновичу хочемо побажати здоров’я, 
успіхів у справі виховання підростаючого покоління. «До великої сім’ї 
Українського Реєстрового Козацтва хочу залучити і вчителів історії, 
географії, фізкультури, допризовної підготовки. Разом нам до снаги 
виховати достойних захисників Вітчизни, справжніх патріотів рідної 
землі», - упевнений реєстровий козак Іван Воєйков. 

Олена ГРЕБЕНЮК, 
учитель історії Медведівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,

Чорноморський район, АР Крим

Уже стали традиційними в нашому навчальному закладі 
конференції на тему Великої Вітчизняної війни, урочисті лінійки 
до Дня визволення Чорноморського району від німецько-
фашистських загарбників, участь у районних конкурсах «Козацької 
слави» та «Зірниці», агітбригадах та науково-дослідних роботах на 
сесіях Малої академії наук.

ПАТРІОТАМИ 
не народжуються

Генерал-майор УРК Іван Воєйков з юними козачатами Медведівської ЗОШ на «Біляусі»

Крокують волонваські реєстровці із козачатами вулицями селища Волноваха

Волноваські козаки віддають шану  загиблим воїнам, які захищали рідний край 
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НА РОЗ’ЇЗДІ ОРЧИК
Експонати Карловсько-

го історико-краєзнавчого 
музею розповіли багато 
цікавого про маловідомий 
п е р і о д  д и т я ч и х  р о к і в 
Г.Т.Берегового. На нас че-
кали задовго до початку ро-
бочого дня у залі «Наш край 
у роки Великої Вітчизняної 
в і й н и » , п р и с в я ч е н о м у 
героїчному життєвому шля-
ху майбутнього героя кос-
мосу.

Тут цінують, люблять 
і  п о в а ж а ю т ь  Ге о р г і я 
Тимофійовича. Він увійшов 
до альманаху «100 видатних 
особистостей Полтавщини 
минулих століть».

У Полтавському музеї 
авіації  і  космонавтики 
імені Ю.В.Кондратюка 
дбайливо зберігаються 
о с о б и с т і  р е ч і  Ге о р г і я 
Тимофійовича: наручний 
годинник, посвідчення, 
спецівка. У Полтавському 
музеї дальньої авіації – 
космічний апарат, пода-
рований Береговим своїм 
землякам.

Н а  ж а л ь ,  с п о г а д и 
тамтешніх старожилів про 
часи, коли родина Бере-
гових недовго мешкала на 
залізничному роз’їзді Ор-
чик, дуже скупі. Так скла-
лося, що сучасні мешканці 
Орчика – люди здебільшого 
прибулі з інших місць, Бере-
гових вони вже не застали. 

МОЛОДШИЙ ІЗ СИНІВ
А  о с ь  у  Ф е д о р і в ц і , 

що розташована за три 
кілометри від роз’їзду, все- 
таки знайшлися ті,  хто 
чув від своїх батьків про 
родину космонавта. За їх 
розповідями, Берегові про-
жили тут зовсім недовго, 
згодом родина вирішила 
переїхати у Донецьку об-
ласть. Як писав у своїх спо-
гадах Георгій Тимофійович, 
йому на той час було всього 
декілька місяців від народ-
ження, а старшому братові 
Михайлу – чотири роки. 
Голова родини – Тимофій 

Миколайович Береговий 
(1888 – 1950) – парцював 
землеміром, зв’язківцем 
залізничного транспор-
ту, бухгалтером. Мати – 
Марія Семенівна Берегова 
(Ситнікова) (1896 – 1974) 
була домогосподаркою 
і займалася вихованням 
дітей. У родині зростали 
троє хлопчаків, Георгій 
-  наймолодший.  Стар-
ший – Віктор – також був 
льотчиком, 1938 року його 
репресували. Михайло, 
середній брат, пройшов 
війну, сьогодні  - генерал-
лейтенант у відставці.

Звідки родина в роки 
г р о м а д я н с ь к о ї  в і й н и 
прибула на зруйновані 

станційні будівлі роз’їзду 
Орчик,  невідомо.  Тоді 
вони змушені були жити в 
землянці. Сьогодні на місці 
колишнього залізничного 
роз’їзду збереглися лише 
її фрагменти та декілька 
фруктових дерев від старо-
го садка.

РОДИННЕ КОРІННЯ
У єнакіївському музеї 

є цікавий експонат – га-
зета «Вечерняя Москва» 
за 1992 рік, сторінки якої 
з б е р і г а ю т ь  і н т е р в ’ ю  з 
Георгієм Тимофійовичем. На 
питання, чи не є його роди-
чем прем’єр-міністр Франції 
П’єр  Береговуа (за поход-
женням українець, предки 
якого жили на Полтавщині), 
льотчик-космонавт відповів, 
що знайомий з цим фактом, 
справді, прем’єр-міністр 
Франції родом із тих же 
місць, що і його батько. 
У вільній енциклопедії – 
Вікіпедії – можна знай-
ти інформацію про те, що 
П’єр Береговуа із родини 
українських емігрантів. 
Його батько Адріан Бере-
говий – виходець із міста 
Ізюм Харківської області 
– під час Першої світової 
війни служив у російському 
експедиційному корпусі. 
1918 року він вирішив не по-
вертатися на Україну, охопле-
ну полум’ям громадянської 

в і й н и .  О т ж е , 
швидше за  все, 
рано ставити крап-
ку в історичних 
дослідженнях ро-
динного коріння 
й прабатьківщини 
прославленого кос-
монавта.

НА ЧЕСТЬ 
ГЕРОЯ

…Сама Федорівка 
розкинулася  на 
о д и н  к і л о м е т р 
у  ж и в о п и с н і й 
місцевості на бе-
регах тихоплинної 
р і ч е ч к и  О р ч и к . 
Самотиною стоїть 
старовинна, по-
кинута церква на 
к у к у р у д з я н о м у 
полі, поблизу шосе і далеко 
від будівель. За спогадами 
самовидців, у цьому колись 
величному храмі хрестили 
маленького Георгія…

Майже відразу після по-
льоту в космос Георгія Бере-
гового у селі було закладено 
парк його імені.

Валентина Павлівна Мо-
настиренко, молодший 
науковий співробітник 
карлівського музею,  у 
сімдесятих роках минулого 
століття працювала вчитель-
кою у федорівській школі і 
добре пам’ятає, як діти пи-
сали Береговому листа про 
своє життя, розповідаючи 
про те, скільки зібрали ма-
кулатури й металобрухту, 
як сумлінно вчаться, мріють 
стати схожими на свого зем-
ляка – героя космосу.

Не так  давно, 15 квітня 
минулого року, на станції 
Карлівка пройшли святкові 
заходи,  приурочені  до 
90-річчя з дня народження 
двічі Героя Радянського 
Союзу Г.Т.Берегового. Була 
відкрита меморіальна до-
шка на честь героя-фрон-
товика і героя-космонавта. 
А між Полтавою і Москвою 
тепер щодня через малу 
б а т ь к і в щ и н у  Ге о р г і я 
Тимофійовича,  роз’ їзд 
Орчик,  ходить іменний 

поїзд 92\91 «Георгій Бе-
реговий». Цього ж дня у 
дворі федорівської школи, 
що носить ім’я льотчика-
космонавта, було відкрито 
пам’ятник героєві.

Підійшовши до шко-
ли, ми побачили великий 
жовтий автобус. Незва-
жаючи на літні канікули, 
учні весело заповнювали 
його, радіючи поїздці до 
музею. Щоб ще раз до-
торкнутися до історії – 
історії життя легендар-
ного земляка,захисника 
Вітчизни, героя мирного 
космосу.

ЗЕМЛЯ ЯКА РОЗКІШНА!
На одній із  зустрічей 

з  єнакієвцями Георг ій 
Тимофійович згадував про 
перший політ, що вразив 
його до глибини душі. 

«Не тим, що я побачив у 
небі, - сказав космонавт, - 
а тим, як виглядала звідти 
Земля… Земля мене за-
чарувала й ошелешила. Я 
і передбачити не міг, що 
вона така розкішна, така 
незнайомо прекрасна…»

Олександр МАМЧЕНКО,
майор УРК,

отаман Єнакієвського 
Чорнобильського полку,

м. Єнакієве

Земля мене зачарувала!..
   Г. Береговий

Сини України

Слава про його вчинки йде попереду 
нього. З вигляду скромний, навіть 
сором’язливий, він – людина справи. 
Своїм покликанням вважає зробити 
щось конкретне, корисне для своїх 
земляків навіть у цей невизначений 
час. Тому й не дивно, що козаки-
реєстровці цю порядну людину обрали 
отаманом Чорнобильського полку 
УРК у м. Єнакієвому, бо знають, що 
з паном-товаришем Сашком можна 
і в вогонь, і в воду. І в тому, що Чор-
нобильський полк УРК минулого 
року визнано кращою громадською 
організацією міста велика заслуга 
майора УРК, чорнобильця 1-ї категорії 
Олександра Мамченка. 

 «Приємно, коли на вулиці впізнають, 
особливо якщо підходять малюки й 
просять потиснути їм руку, – говорить 
з доброю посмішкою пан Олександр.  
–  Якось в одній із шкіл проводили 
захід, підійшов школярик, дістав із 
портфелика яблуко і дав мені… Заради 
таких зворушливих хвилин варто жити. 
А скільки стане здоров’я і сил, допо-
магатимемо і дітям, і людям похилого 
віку, немічним».

Саме завдяки реєстровим козакам 
на фасаді міськвиконкому кілька 
років тому замість герба Української 
РСР нарешті з’явився український 
тризуб. На поточний рік єнакієвські 
реєстровці своїм коштом передпла-
тили більше п’ятдесяти примірників 
газети «Україна козацька» - для всіх 
навчальних закладів та бібліотек міста. 
Під час відзначення чергових роковин 
трагедії на Чорнобильській АЕС 
реєстровці на чолі зі своїм отаманом 
у козацьких одностроях відвідали з 
лекціями, уроками, виховними годи-
нами  більше 20 навчальних закладів, 
організували виставки літератури у 
бібліотеках міста.  

Є н а к і є в с ь к і  к о з а к и  а к т и в н о 
підтримали акцію голодування під 
стінами обласного Пенсійного фонду. 
Разом із отаманом Олександром 
Мамченком надавали протестантам 
матеріальну й моральну підтримку. Про 
це, зокрема, йдеться у книзі отамана 
Чорнобильської дивізії УРК «Україна» 
Василя Лабуніна «Прозріння крізь 
презирство», яка щойно побачила світ.

У якому регіоні не перебував би Олек-
сандр Іванович, завжди намагається 
віднайти ниточки, які б пов’язували 
різні частини України. Ось і нещо-
давно, перебуваючи на лікуванні на 
Полтавщині, відвідав малу батьківщину 
свого видатного земляка – космонавта 
Георгія Тимофійовича Берегового, музей 
якого вже багато років діє в Єнакієвому. 
Тож до вашої уваги черговий матеріал 
нашого козака-побратима. 

Віталій ГОРОЖАНОВ, 
генерал-майор УРК

НА БЕРЕЗІ ПАМ’ЯТІ
У червні я побував на Полтавщині і не міг не скористатися нагодою відвідати батьківщину нашого 
легендарного земляка Георгія Тимофійовича Берегового: пам’ять про співвітчизника для 
мене не просто слова. Після повернення на Донеччину народилася ідея цієї статті, написаної 
у співавторстві зі спеціалістами музею, що носить ім’я людини, яка уславила місто Єнакієве 
далеко за його межами.

Реєстрові козаки розглядають експозицію у музеї 
Г.Т. Берегового у Єнакієвому

Церква у Федорівці, в якій хрестили Георгія Берегового

Погруддя Георгія Берегового 
у селі Федорівка на Полтавщині

Про автора

ПОКЛИКАННЯ  
РОБИТИ ДОБРО

Олександр Мамченко з онуком Данилом
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Звідси починається моя Україна
     Ю. Доценко

Гордість УРК

Козацький генерал - 
Дмитро Казацький

РОДОВІД ВІД ЗАПОРОЖЦІВ
Н а р о д и в с я  в і н  в 

індустріальному Донецьку, 
як тоді співали, «у місті шах-
тарських териконів і труб за-
водських». Але дитинство, 
юність Дмитра пройшли у 
м а л ь о в н и ч о м у  с т е п о в о -
му селі Хрестище, що всьо-
го за кілька кілометрів від 
лісистих берегів повноводого 
Сіверського Дінця. Саме сюди 
після закінчення медінституту 
отримала розподілення його 
мати, яка і пропрацювала тут 
аж до самої пенсії.  Тут шанова-
на односельцями за людяність 
і добросердечність і спочила 
навіки…

Село із суто православною 
назвою здавна відоме не лише 
красивим ландшафтом, а й 
своєю славною історією. Ко-
лись тут на березі невеличкої 
річки Суха Долина стояв сто-
рожовий пост запорозьких і 
слобідських козаків. А після 
підступного розгрому крива-
вою Катериною Запорозької 
Січі козаки-біженці засну-
вали тут село Хрестите із не-
величкою церквою. Із го-
лого донецького степу з-під 
козацьких хуторів Адамівки 
та Микільного ще довго ди-
вилися на її хрест мовчазні 
кочівницькі кам’яні баби – 
пам’ятки древньої салтівської 
культури.

Ось на такій історичній 
українській землі виростав, 
мужнів духовно і фізично 
молодий Дмитро. Від рідних 
юнак Казацький знав і про 
те, що його родове коріння 
глибиниться на героїчній Січі, 
волелюбній гуляйпільській 
землі, сягає Приазов’я з його 
Кальміуською паланкою і 
навіть заморської Кубані. Знав 
хлопець і про те, що його 
прадіди-землероби потрапили 
під першу хвилю розкурку-
лення у 1929 році. Те страхіття 
старші у сім’ї згадували зі 
слізьми потайки від молод-
ших, адже такі часи були…

З самого малку Дмитро до-
помагав мамі по господарству, 
порався біля землі. А у вільний 
час, як і усі хлопці, рибалив 
на місцевих суходолинських 
ставках, ганяв у леваді м’яча, 
гасав степом із ровесниками 
на перегонки.

Козацький родовід, вільний 
с т е п ,  р і д н а  з е м л я  –  ц е 
складові характеру, світогляду, 
подальшої долі нашого ге-
роя, що формувались ще тоді 
у донецько-запорозькому 
Хрестищі.

ПОВЕРНЕННЯ ДО ВИТОКІВ
Але те, що головне покли-

кання його життя – земля, 
Дмитро Геннадійович оста-
точно зрозумів не відразу. 

Позаду у чоловіка було май-
же п’ятнадцять довгих і 
важких років пошуку своєї 
доленосної стезі, власного 
гідного місця у суспільстві. За 
плечима – школа, технікум, 
праця на виробництві, дворічна 
армійська служба, технікум, 
університет, диплом юриста-
правника, робота за отриманим 
фахом, сміливе, але болю-
че входження в український 
«бізнес без правил»…

І лише подолавши все 
це, загартований життям 
чоловік, енергійний вдум-
ливий підприємець нарешті 
усвідомив, що його місце – на 
землі, що  подальше життя, 
як і його перша щаслива по-
ловина, має бути нерозривно 
пов’язане з селом.

Тепер Дмитро Геннадійович 
добре розуміє, що інакше не 
могло й бути.  А тоді, рівно 
двадцять років тому, розпочи-
нати все спочатку, майже на 
голому місці, а точніше – на 
руїні, було ой як нелегко!.. На 
початку нинішнього століття 
юрист Дмитро Казацький 
на місці колись славного, а 
тепер розграбованого радго-
спу, порослого бур’янами, з 
пустими зіницями-вікнами 
колись тваринницького ком-
плексу, зорганізував при-
ватне сільськогосподарське 
підприємство, яке окрім чоти-
рьох мільйонів гривень боргу 
нічого не мало…

КОЗАК БЕЗ САЛА – НЕ КОЗАК
М о л о д и й  п і д п р и є м е ц ь 

так повів свою нову, пер-
спективну (а щодо цього із 
самого початку мав тверде 
переконання) справу, що 
сьогодні ТОВ «Гранум», що 
у Кремінському районі Лу-
ганщини – найпотужніший 
виробник якісної свинини 
не лише в області, а й регіоні. 
А починали все з трьох со-
тень свиноматок. Нині це 

багатотисячне племінне по-
томство, що утримується за 
всіма міжнародними стан-
дартами, із застосуванням 
найсучасніших технологій.

- Що ж то за козак без 
сала, - напівжартома резюмує 
своє починання у сільському 
г о с п о д а р с т в і  к е р і в н и к 
підприємства. І уже серйоз-
но продовжує:   - Сьогодні 
ми тримаємо в оренді близь-
ко 4,5 тисячі гектарів землі, 
крім тварин  розводимо 
звірів, вирощуємо зернові. А 
ще -  шиємо хутряні вироби, 
торгуємо.

« Гр а н у м »  г р у н т о в -
но займається генетикою, 
співпрацюючи у цьому напрям-
ку із провідними компаніями 
Європи і Америки, що, звичайно 

ж, дає свої позитивні наслідки.
Ук р а ї н с ь к а  т о р г о в е л ь-

но-промислова палата не-
о д н о р а з о в о  в и з н а в а -
ла с ільськогосподарське 
підприємство з Донбасу пере-
можцем у різних номінаціях, 
серед яких керівник ТОВ 
найбільше цінує нагороди 
за кращу якість продукції. 
Вирощені «Гранумом» тварини 
тричі ставали чемпіонами на 
міжнародних виставках. Усього 
ж у активі підприємства понад 
60 престижних нагород за про-
дуктивну і якісну діяльність, 
творчі пошуки і знахідки.

Очільник підприємства 
завжди і скрізь наголошує: 
«Нам не потрібен прибуток 
ціною працюючих». І це – не 
просто слова, а підкріплена 
к о н к р е т и к о ю  с о ц і а л ь н а 
ідеологія Дмитра Казацького. 
У ТОВ «Гранум», де наразі 
працює понад 250 чоловік, 
людей вважають найбільшою 
цінністю. На них  не економ-
лять, належно стимулюю-
чи, заохочують до сумлінної 
творчої праці. Певне, не зайве 
нагадати, що у господарстві 
Д . К а з а ц ь к о г о  с ь о г о д н і 

розмір заробітної платні 
не поступається зарплатні 
у банковій сфері. Так гідно 
поціновується праця роботя-
щих земляків на рідній землі.

НА ЗЕМЛІ І ЗА ЗЕМЛЮ
Щ о д о  з е м л і ,  т о ч н і ш е 

п о л і т и к и ,  я к о ю  т у м а н -
но обволікають її майбутнє 
сьогодні, то у аграрія зі ста-
жем, землероба за покликан-
ням Дмитра Геннадійовича 
Казацького власна стала дум-
ка, непохитна позиція люди-
ни, що твердо стоїть на землі 
і за землю.

- Нинішня влада відверто 
виголошує про свої наміри 
відмінити мораторій на продаж 
землі. Невже не розуміють, що 
цього ні в якому разі не можна 

робити?! - сумно дивується 
аграрій і твердо-переконливо 
продовжує: - Як орендатор, я 
маю бути зацікавлений у цьому, 
але як громадянин України, 
як її син - категорично проти! 
Адже це все одно, що зрадити, 
віддати на поталу яничарам 
свою рідну неньку-годуваль-
ницю!.. Переконаний, що су-
часна наша держава повинна 
вибудувати відповідні земельні 
відносини з сільськими гро-
мадами, як це було в Україні, 
скажімо, за часів Гетьманщини, 
до російського закріпачення. 
Колись великий письменник 
сказав: «Земля – це єдиний то-
вар, який не виробляють». Мо-
жемо все продати – і вугілля, і 
газ, але земля має залишитись 
у нас, в українців!

ДОРОБОК 
РЕЄСТРОВЦЯ-ДЕПУТАТА

Не лише підприємницькими, 
бізнесовими справами живе 
справжній патріот рідної землі 
Дмитро Казацький. Як де-
путат Слов’янської райра-
ди, що мешкає у приміській 
Миколаївці, він постійно живе 
турботами свого регіону, бере 

активну участь у вирішенні його 
нагальних проблем – належно-
му водопостачанні, освітленні 
населених пунктів, підготовці 
шкіл і лікарень до осінньо-
зимового періоду тощо.

У ж е  н е  п е р ш и й  р і к 
п і д п р и є м е ц ь ,  н а щ а д о к 
запорожців Дмитро Казацький  
у лавах УРК, входить до складу 
старійшини Чорнобильської 
дивізії УРК «Україна», осе-
редок якої базується в основ-
ному на славній донецькій 
Слов’янщині. Він – організатор 
і учасник багатьох благодійних 
заходів цього передового ко-
зацького підрозділу. Так не-
щодавно зробив свій гідний 
внесок у допомогу трьом 
дошкільним спеціалізованим 
закладам у сусідньому Крама-
торську. У школі свого рідного 
Хрестища заснував стипендію 
у розмірі 1000 гривень, що ось 
уже не перший рік щомісячно 
вручається найуспішнішим, 
найактивнішим учням і пе-
дагогам і яку тут гордо на-
зивають «Козацькою». Така ж 
матеріальна відзнака затвер-
джена нещодавно генерал-
майором УРК Д.Казацьким і 
в школах двох сусідніх із Хре-
стищем сіл.

Зараз на Слов’янщині йде 
активна підготовка до козаць-
кого свята Покрови – часу 
звіту реєстровців про зробле-
не, накреслення планів на 
майбутнє. І тут наш герой – у 
перших лавах.

ЩОБ ЖИТИ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ
Вільну годину Дмитро 

Геннадійович полюбляє про-
водити у своїй домашній 
бібліотеці, що їй може позаздри-
ти  будь-який наймаститіший 
бібліофіл. Перевагу віддає 
історичній літературі, особливо 
на козацьку, релігійну тематику, 
бо переконаний, що той, хто не 
знає минулого, не має права на 
майбутнє.

А ще козацький гене-
рал, як турботливий бать-
ко, щиро опікується своїми 
дітьми, донечкою і сином, 
їхнім майбутнім. Стрима-
но, як і належить козакові, 
радіє їхнім першим успіхам у 
самостійному житті.  

Сьогодні ж він робить усе 
від нього залежне, щоб вони 
і їхні ровесники, та й їх на-
щадки щасливо жили  і плідно 
працювали, перефразовуючи 
слова українського генія Та-
раса Шевченка, «на нашій, не 
чужій землі».

Віталій ГОРОЖАНОВ,
начальник штабу 

Чорнобильської дивізії «Україна»
Українського Реєстрового 

Козацтва,
Донецьк-Слов’янськ-Луганськ

Фото прес-служби УРК

Нещодавно генеральному директору ТОВ «Гранум», депутату Слов’янської районної ради від Аграрної партії 
України Дмитру Казацькому наказом Гетьмана УРК Анатолія Шевченка присвоєно чергове козацьке звання - 
генерал-майор УРК. Це сталося напередодні 50-річчя відомого на Донбасі і в Україні аграрія, мецената, 
громадського діяча.Дмитро Казацький

Реєстровець Д. Казацький на тлі скиту Всіх Святих Святогірської лаври
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       П. Мовчан

Мова про мову

У сучасному минуле і не 
тільки…Про мову загалом та 
про українську зокрема, її 
значущість для народу в його 
самоідентифікації, вирізненні 
народу як Цілісності написано 
чимало. Не менше досліджено 
к р у т и з н и  ж и т т є в о ї  д о л і 
української мови, її численні 
заборони, список яких складає 
сотні друкованих сторінок. За-
бороняли в різні часи і неодна-
ково. Чи не найвитонченішим 
був спосіб доплати за викла-
дання російської мови, а по-
ряд – добровільне вивчен-
ня школярами української. 
Важко собі уявити учня, 
який, напевне, усвідомлював 
необхідність у своєму віці вив-
чення біології чи фізики, ма-
тематики чи історії… У такий 
спосіб українську мову було 
відкинуто на маргінеси, хоча 
існував цілий народ, формаль-
но була Українська Республіка, 
що мала свій власний голос 
навіть в ООН. Цю ганебно 
провокаційну тенденцію – 
звільнення школярів від вив-
чення української мови – 
Валерій Борзов порівняв з 
їхнім звільненням від занять 
фізкультурою – і там, і там 
одна-єдина причина – хво-
роба. Тільки треба з’ясувати, 
яка ж хвороба заважає дитині 
знати українську мову. 

Наприкінці 80-х років актив-
но запроваджувалась практика 
переведення україномовних 
шкіл на російськомовні, 
підставою для чого були за-
яви батьків. Більше можна 
не розвивати цю тезу, а лише 
нагадати, що завдяки вико-
ристанню двох цих чинників 
формувалися цілі анклави 
неприсутності української 
мови. Найпродуктивніше такі 
анклави витворювалися в су-
часних Донецькій, Луганській, 
п о ч а с т и  З а п о р і з ь к і й  т а 
інших областях. Якщо уваж-
но поглянути, то це землі, 
що входили до колишньої 
Російської імперії – подібних 
ситуацій зовсім не було на 
Правобережній Україні, зо-
крема на землях, що входили 
до складу Австро-Угорської 
імперії. Це ще раз підтверджує 
тяглість ситуацій попередніх 
епох – відносно мовно-демо-
кратичного облаштування в 
Австро-Угорщині (особливо 
в австрійській частині про-
текторату), де українська мова 
мала освітянський простір, і 
заборонювально-репресив-
ного в Російській імперії, де 
українська мова не тільки не 
мала власного освітянського 
та інших просторів, але й 
постійно заборонялася. Та 
й саме визнання окремого 
статусу української мови було 
здійснено в царській Росії 
тільки на початку двадцятого 
століття під активною дією 
тих демократичних сил, що 
набували поступового роз-
витку. На терені Російської 
імперії були напрацьовані 
моделі зросійщення, а кращі 
провідники цієї ідеї отри-
мували нагороди від само-
го імператора – медалі за 

русифікацію. Таким чином, 
значна частина корінного 
населення з національно-
мовною самоідентифікацією 
під впливом кількох чинників: 
1) силового навантаження 
російської мови в імперії; 
2) постійного звинувачення 
українськості в її хуторянстві, 
в  недолугості  самої  іде ї 
українства; 3) звуження актив-
ного навантаження української 
мови в наукових студіюваннях 
(заборона), художньо-ми-
стецьких творах (відсутність 
друку і переслідування за 
використання української 
мови);  4)  проголошення 
тези про тяглість київсько-
руської  мовної  традиці ї 
тільки в російськомовній 
стихії; 5) нав’язування ідеї 
про штучність української 
мови, її проповідування на 
усіх рівнях тощо втрачала 

національно-українську само- 
ідентифікацію і переходила в 
силове поле російської. Про 
це слід завжди пам’ятати тому, 
що й сьогоднізаявлені чин-
ники не тільки наявні, вони  
активно використовуються 
«достойниками» «новітнього» 
мовного законодавства і 
лобістами російської мови.
Останнім часом все активніше 
звучить думка про меншу 
інформативну завантаженість 
української, що є не тільки 
абсолютною неправдою, а 
просто нісенітницею.

Якщо не зникає мова, то її 
слід зробити непотрібною і не-
престижною.На цю ідею пра-
цювали ще за часів Російської 
імперії,  найінтенсивніше 
ж вона почала набувати оз-
наки псевдонауковості або 
недонауковості у так званих 
ідеях недомови, мови з мало-
потужним інформаційним 
простором, мови з недостатнім 
інтелектуальним просто-
ром, граничним виявом чого 
постає утвердження тези 
про хуторянство української 
мови та інше. Апологети ж 
таких тверджень ідуть далі: 
недомова, тобто неповноцінна 
мова, а ті, хто нею користу-
ються,  закомплексовані, 
інтелектуально нерозвинені 

і под. Мабуть, уже більшість 
упізнали в останніх думках усіх 
тих, хто так активно впровад-
жував ідею прийняття Закону 
«Основи державної політики», 
який ухвалено в першому 
читанні більшістю Верховної 
Ради («більшовиками») про-
тягом двох хвилин, а в другому 
читанні – протягом однієї. Тут 
не варто вдаватися в переказ 
і деталізацію всіх порушених 
регламентних приписів ви-
щого законодавчого органу 
Держави, а слід тільки наголо-
сити на тому, що основну ідею 
цього документа становить 
не так уже й старанно зама-
скована ідея максимального 
знекровлення української 
мови і витіснення її із за-
гальнодержавного простору. 
Адже в низці визначальних 
положень Закону використан-
ня державної мови повністю 

знівельовано, тому що викори-
стання регіональних мов (чи-
тай – російської) виступає не 
поряд із державною, а замість 
неї. За відсутності чітко про-
писаних механізмів заборо-
ни такої заміни – підміни 
вона відбуватиметься скрізь, 
де захоче цього чиновник. 
Адже сьогодні не рядовий 
мешканець обирає  мову 
спілкування з місцевою вла-
дою, а місцева влада нав’язує 
«мовний режим». За умови 
реалізації основних положень 
Закону та озвучених окремих 
змін, зокрема збільшення 
відсоткового бар’єру для 
регіональних мов до 20-30 
(за словами радниці Прези-
дента Ганни Герман), такою 
мовою буде саме російська. 
Україномовні громадяни за 
державного статусу їхньої 
рідної мови перетворюють-
ся в нацменшину, особливо 
за домінування агресивної 
моделі нав’язування власної 
думки як даності, як воле-
вияву усієї місцевої грома-
ди. Та й на підтримку лег-
ко зорганізувати мітинги, 
а активних прихильників 
україномовності звинуватити 
в хуторянстві, недомовності, 
окраїнності (термін одного 
з тих, хто активно сповідує 

ідею вторинності усього того, 
що перебуває на «окраїні» – 
задвірках держави, мається 
на оці Російська імперія, в 
якій українці проживали на 
окраїні). 

Чи ЗМІ працюють на Держа-
ву? Хай не видаються ці думки 
абсурдними – погляньте на 
силове поле сучасних ЗМІ – 
телевізії, радіо, кіно, преси, де 
українська мова не заборонена, 
але її навантаження становить 
від сили десять – двадцять 
відсотків, це в кращому випад-
ку. Так, наприклад, на концерті 
заслуженого артиста України 
Юрія Костенка в славному місті 
Трускавець (8.08.2012) з усіх 
виконаних пісенних і роман-
сових творів тільки чотири були 
українською (аж сім відсотків). 
Та й продукт на тих самих так 
званих «національних» телека-
налах є на вісімдесят відсотків 

не українського виробництва 
(тут уже не говориться про 
мову). Постає логічним пи-
тання: а громадянина якої, 
власне, держави виховують 
такі телесеріали, кіно та ін., 
які цінності він сповідуватиме? 
Мабуть, не важко здогадатися.

Таким чином громадянинові 
н а в ’ я з у є т ь с я  д у м к а  п р о 
непотрібність української 
мови, її незатребуваність 
ані суспільними, ані науко-
вими, ані інформаційними 
викликами. А що ж мови 
національних меншин, про 
які так дбали законотворці?.. 
На використання білоруської, 
болгарської, гагаузької, грецької, 
єврейської, кримськотатарської, 
молдавської ,  н імецької , 
п о л ь с ь к о ї ,  р о с і й с ь к о ї , 
румунської, словацької й 
угорської як мов національних 
меншин основні положення 
Закону зовсім не зорієнтовані. 
Доля цих мов залишилась поза 
увагою, хоча славнозвісна Хартія 
захисту регіональних мов спря-
мована саме на їхню підтримку, 
адже для кожного з них:

Рідна мова, ти чудова,  
Гордо йдеш ти в майбуття, 
Рідне слово, рідна мова,
Ви для мене – все життя! 
(Сергій Стаєв, за походжен-
ням гагауз). 

Та й інколи дивно чути з уст 
голів низки обласних рад, авто-
ритетних політиків про те, що 
в нашій області мешкає понад 
ста національностей, оскільки 
в більшості випадків мова може 
йти лише про представників 
н а ц і о н а л ь н о с т е й . 
Національність передбачає 
насамперед компактність 
проживання та задоволення 
культурно-освітніх потреб.
Висновковою тезою цього 
аналізу сьогоднішньої ситуації 
можуть бути слова Станіслава 
Тельнюка, мовлені ще дале-
кого 1960, але які так адек-
ватно відбивають сучасну 
неукраїнськість українсько-
державної влади:

Хочу  я  гукнути  знову  й  знову, 
Закричати,  скільки  сили  стане:
Забувайте  українську  мову,  
Не  гайнуйте  часу,  громадяни! 
Бо  ж  вона  теперечки  не  модна, 
Бо  ж  її  тепер  ніде  не  знають, 
І  її  лиш  дурні  великодні 
В  селах  лиш  

подекуди  вживають … 
Бо  у  нас  лиш  націоналісти 
Розмовляють  мовою  своєю.  …
Те,  що  зветься:  українська  мова, 
Чим  у  нас  пишалися  донині,  —  
Українцям  необов’язково  
Знати  і  вживати  на  Вкраїні.  
Тож  під  наш  усі  

ставайте  прапор…
Забувайте  українську  мову,
Забувайте  власну  мову,  люди! 
Хай  це  буде  в  нас  не  примусово,
А  нехай  це  добровільно  буде!.. 
Ой  народ!  

Немає  в нім  зухвальства! 
Він  прекрасний,  

він  чудовий  сильно! 
Зробить  так,  

  як  звелено    начальством,  — 
Ну  й,  звичайно  ж, 

 зробить  добровільно!..
Скільки  нас 

 крокує  в  цих  колонах! 
Ми  свідомі,  ми  не  примітивні! 
І  сказала  б  ця  мільйонна  маса: 
«Щоб  життя  було 

 у  нас  казкове, 
Громадяни,  не  гайнуйте  часу  — 
Забувайте  українську  мову!». 
Так мріється сучасному 

державному чиновникові за 
функцією, але не українсько-
державному за духом. Так 
мріється… Але так не ста-
неться, бо мова – космічне 
явище (за Павлом Мовчаном), 
її втрата – це втрата Люд-
ством тієї гармонії, якої воно 
так прагне. І нехай мова як 
сутність не входить, за пев-
ними соціологічними опиту-
ваннями, навіть у тридцятку 
запитів нашого сучасника, 
саме вона робить людину 
людиною, вирізняє її з-поміж 
інших, а рідна мова пов’язує з 
усім тим неповторним мину-
лим і спрямовує в майбуття, 
гарантуючи достойний статус 
у колі Цивілізованих Народів, 
бо ж – «Не можна любити 
народів других, коли ти не 
любиш Вкраїну» (Володимир 
Сосюра).

 
(Далі буде)

Анатолій ЗАГНІТКО, 
член Національної спілки 

письменників України

Малюнок Миколи КАПУСТИ
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Щоб Україна чула й цілий світ!
    М. Хижняк

Козацьке звання зобов’язує
Козацька педагогіка

(Закінчення. Початок на стор. 1)
Адміністрацією Ордо-Василівської 

школи та реєстровими козаками 
Софіївщини започатковано проект-
конкурс «Кращий курінь року» та «Кра-
щий курінний отаман», в якому беруть 
участь козачата, джури та молоді козаки. 

Підсумок конкурсу було підведено 
на святі останнього дзвоника, куди 
завітали заступник представника Геть-
мана УРК у Дніпропетровській області 
Анатолій Лісний та представники 
Софіївського районного товариства 
УРК на чолі з отаманом, полковником 
УРК Анатолієм Качаном. Анатолій 
Лісний вручив куреню-переможцю 
«Червона калина» Почесний диплом 

і подарунок. Кращими в окремих 
номінаціях стали курені «Козацьке за-
взяття» та «Спалах», а  курінним отама-
ном – учень-другокласник Анатолій 
Луцик. Дипломами за перемогу в 
окремих номінаціях також нагороджені 
козацькі джури Ігор Угнич та Роман 
Білоног, молодий козак Станіслав 
Лямець.

А минулого серпня, ми разом із 
софіївськими реєстровцями  побува-
ли на могилі кошового отамана Івана 
Сірка, поблизу села Капулівка на 
Нікопольщині. Цього святкового дня 
тут зібралося козацтво Придніпров’я та 
інших регіонів, щоб ушанувати пам’ять 
великого козацького ватажка та підвести 

підсумки своєї ро-
боти. Приємно, що 
делегація нашого 
осередку виявилась 
найчисельнішою. 

Варто відзначити, 
що того святко-
вого дня нашим 
козакам та бере-
гиням за ваговий 
внесок у розвиток 
козацького руху в 
регіоні та розбу-
дову незалежної 
У к р а ї н и  б у л о 
присвоєно чергові 
козацькі звання, а 
реєстровців Василя 
Качана, Миколу 
Шевченка, Миколу 
Гризоглазова, Володимира Пащенка, 
Віктора Заворотнього, Петра Даценка, 
Василя Черничка, Юрія Ногаса, Івана 
Огороднічого, Володимира Овдієнка, 
Миколу Шабатіна нагороджено народ-
ним лицарським орденом «Іван Сірко». 

На святі були представлені роботи 
народних майстрів краю. Серед них і 
портрет кошового Івана Сірка, викона-
ний юним художником Максимом Да-
ценком – сином старшого лейтенанта 
УРК Петра Даценка. Учасники дійства 
із задоволенням фотографувалися біля 
портрета легендарного отамана.

П і с л я  у р о ч и с т о с т е й  с в о ю 
майстерність дарував вокальний ан-
самбль «Смерека» під керівництвом 
капітана УРК Ганни Борозняк, лунали 
пісні у виконанні капітана УРК Ми-
коли Шабатіна та прапорщика УРК 
Володимира Шумарова. Гуморесками 
товариство розважала берегиня, майор 
УРК Марія Дубрівна. 

Не обійшлося, звичайно, і без ко-
зацького кулешу. 

Трішки втомлені, але щасливі по-
верталися ми до наших домівок, 
пишаючись тим, що належимо до 
Українського Реєстрового Козацтва. 
Співдружба з  козаками додає нам, 
педагогам, наснаги до праці, життя, 
творчості, доброчинності, запалює  у 
наших серцях любов до Бога, свого 
історичного минулого, любов до мови 
і пісні, Батьківщини.  

То ж будьмо гідними козацького 
звання!

 
Антоніна ЧЕРНИЧКО, 

директор Ордо-Василівської
 ЗОШ І-ІІІ ступенів,

 заступник отамана Софіївського 
районного товариства УРК,

 майор УРК, 
Дніпропетровська область

У храмі Сергія Радонезького пройшла урочиста посвята в козаки
та берегині Українського Реєстрового Козацтва 

Ветерана ВВВ Василя Макаровича Качана посвячує 
в реєстровці полковник УРК Анатолій Качан

У житті козаків-воїв у всі часи велику роль відігравали ритм, музика. І в мирний 
час на Січі, і у воєнну годину запальна козацька мелодія бадьорила, піднімала 
настрій, вела до перемоги.

На втратили свого значення козацькі музики і в наш час – у свята й будні вони 
радують нас своєю майстерністю, військовим вишколом, життєстверджуючою 
мелодією.

Традиційно духовий оркестр Студентського полку УРК бере учать у свят-
кових заходах. Ось і цього разу музичний колектив реєстровців запросили на 
урочистості з нагоди початку  нового навчального року в Інститут штучного 
інтелекту. 
На фото: Козацький духовий оркестр Студентського полку УРК під орудою 
його засновника і незмінного керівника, отамана полку, генерал-майора 
УРК Олега Кашина (крайній справа) під час відкриття нового навчального 
року в Інституті штучного інтелекту Донецького національного технічного 
університету.

Оркестрів козацьких марші
Командування та особовий склад військової частини 3023 внутрішніх військ 

МВС України щиро вдячні колективу вокального ансамблю Українського 
Реєстрового Козацтва «Надія» за допомогу у конкурсі патріотичної пісні, який 
проводився серед війсковиків України. Ця частина, що дислокується у Донецьку, 
стала переможцем пісенного конкурсу.  

Ансамбль УРК «Надія» часто виступає перед особовим складом в/ч 3023. Ось і 
цього разу керівник  вокального гурту, полковник УРК Віктор Тракалюк, берегині 
УРК Маргарита Шагіна, Ірина Мавріна та реєстровець Едгар Абрамян дарували 
українські пісні військовослужбовцям. 

Фотофакт

«НАДІЇ» криляться пісні 

Під час виступу козацького ансамблю «Надія» під керівництвом 
Віктора Тракалюка у військовій частині 3023 внутрішніх військ МВС 
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За вас правда, за вас слава. І воля святая!
Т. Шевченко

В осередках УРК

З молитвою за Україну
Боротьба за незалежність України, 

за право бути українцем на своїй землі, 
розмовляти рідною мовою, розвивати 
національну культуру, славити  на-
ших героїв на прикладах їх служіння 
Батьківщині, виховувати нові покоління 
не завершилась. Вона триває. Тільки 
наразі вона ведеться не зі зброєю в руках, 
а в усіх сферах сьогодення. І кожний 
свідомий українець повинен долучитися 
до того, щоб наші діти знову не стали 
манкуртами чи рабами без роду-племені 
на своїй землі.  

 Ми маємо пам’ятати – у нас, 
українців, лише одна партія – Україна, 
один блок – український народ. 
Не продаймо і не зрадьмо його, а 
українська мова нас об’єднає. 

До Дня незалежності України, на 
честь вшанування пам’яті борців за 
свободу України, козаки Лисянсько-
го районного товариства УРК (ота-
ман – полковник УРК Василь Коряк) 
зібралися на місці родинного маєтку 
Хмельницьких – Монастирку, що  
став невід’ємною частиною історії 
Лисянщини. Тут реєстровцями два 
роки тому був відкритий пам’ятник 

на честь Богдана  і Михайла Хмель-
ницьких. Це давнє козацьке селище 
стало одним із  духовних і культурних 
центрів України. 

Л ю д н о  б у л о  в  т о й  д е н ь  н а 
Монастирській горі. Вабили око ви-
шиванки, козацькі однострої, гордо 
майорів козацький прапор, що побував 

уже в 23 країнах світу. Звучала козаць-
ка музика у виконанні  капітана УРК 
М.І. Вельбицького, лунав дитячий 
сміх.

Свято розпочалося із виконання 
Державного гімну України. Потім, як 
здавна ведеться в козаків, помоли-
лися за Україну. Молебень відслужив 
отець Миколай - капелан лисянських 
реєстровців, настоятель храму Святої 
Покрови, що його нещодавно засну-
вали козаки у Лисянці. 

Радник отамана Черкаського об-
ласного товариства УРК, полковник 
УРК Олександр Гаврилюк привітав 
своїх земляків із 21-ою річницею 
незалежності України. «Нехай у нас, 
козаків, ніколи  не зникне натхнення 
творити людям добро на славу Бога й 
України», - зазначив виступаючий. 

Потім  відбувся прийом новобранців 
до козацького товариства. Слова 
присяги на вірність Богу, Україні та 
реєстровому козацтву урочисто повто-
рювали 10 нових козаків та берегинь 
із Києва, Борисполя, села Шендерівки 
Корсунського району, Лисянки. 
Найповажніший козак Лисянського 

полку, сотник, підполковник УРК 
М.Ковтуненко, поклавши шаблю на 
праве  плече, приводив до присяги 
козаків і берегинь, які скріплювали 
її поцілунком полкового прапору. 
Потім отець Миколай благословив 
козаків і берегинь й окропив свяче-
ною водою.   

Серед новобранців вирізнявся і 
статурний козак в однострої десантника - 
майор ПДВ у відставці  Володимир 
Стародубцев. Свого часу він пройшов 
сувору школу війни в Афганістані, був 

поранений. Його груди прикрашають 
бойові нагороди - орден Червоної зірки 
та орден Богдана Хмельницького. Нині 
пан Володимир – підприємець, проте 
займає активну громадянську позицію.    

У той день реєстровими козака-
ми Лисянського районного товари-
ства УРК стали кияни В.Бараніков, 
Ю.Король, В.Діденко, Ю.Діденко, 
жителі села Шендерівка Корсунсько-
го району О.Богун, М.Меланченко та 
О.Жарко. Ряди берегинь поповнила 
Ю.Діденко з Києва. Козачатами і 
лелями стали А.Король, Є.Король, 
А.Діденко та К.Ковтуненко.   

Потім реєстрові козаки поклали 
вінки й квіти до пам’ятника Хмель-
ницьким, віддавши шану всім борцям 
за незалежність України. 

Капітан УРК А.Вознюк подарував 
козацькій церкві дві великі, вишиті 
бісером ікони, придбані ним за власні 
кошти. Козак закликав присутніх 
підтримати розбудову храму Святої 
Покрови в Лисянці не тільки молит-
вою, а і справою. 

Від імені Лисянських реєстровців ав-
тор цих рядків презентував свою книгу 
«Таємниці минулого козацької Лисян-
ки», яка ще раз переконує нас в тому, 
що козацька традиція живе в історичній 

пам’яті українського  народу, додає йому 
сил і натхнення.  Присутні отримали її 
безкоштовно на добру згадку про свято. 

Святкові заходи продовжилися у селі 
Моринці Звенигородського району, де 

діє Моринська козацька сотня УРК, 
яку очолює майор УРК О. Мамай. 
Реєстровці відвідали музейний ком-
плекс у селі, де народився Тарас Шев-
ченко, поклали квіти до пам’ятника 
його матері – Катерини. Побували ко-
заки і в Тарасовій хаті, де капітан УРК 
С. Суржко провів екскурсію. Цікавою 
видалася виставка робіт майстра-гон-
чара з Лисянки, старшого лейтенанта 
УРК К.Пустільника, який відроджує в 
Шевченковім краї традиційне козацьке 
гончарне ремесло. Він постійно про-
водить майстеркласи, демонструє свої 
роботи в Лисянці, Черкасах, гідно  
представляє Лисянський полк УРК за 
межами області.  

Завершенням дійства стало підбиття 
підсумків роботи Лисянського район-
ного товариства УРК та обговорення 
нових планів, спрямованих на досяг-
нення головної мети діяльності цієї 
козацької організації – виховання 
співвітчизників у дусі патріотизму й 
духовності та єднання української нації 
заради величі України! 

Олесь ГАВРИЛЮК, 
радник отамана Черкаського 

обласного товариства УРК, 
полковник УРК 

Реєстровий козак Олександр Гаврилюк із сином Дмитром розгорнули 
прапор УРК у столиці Австрії – Відні

Козаки та берегині Лисянського районного осередку УРК під час свята 
на місці родинного маєтку Хмельницьких у Лисянці

У гості, звісно, з порожніми руками не 
приходять. Тож і ми запаслися подарунка-
ми – великими наборами канцелярських 
товарів, зошитами, книгами, що стунуть 
у нагоді дітлахам при  повсякденному 
навчанні, і проведенні святкових заходів, 
що організовують їхні вихователі. А ще ми 
для своїх маленьких друзів привезли ласощі – 
великі і красиві, смачні торти, від яких малюки 
були у захваті.

У всіх трьох дитячих закладах відбулася 
тепла розмова з малюками, відверта – з їх на-
ставниками. Ми, як кажуть, взяли на олівець 
чим ще треба допомогти дітям, щоби доля їм 
частіше посміхалася. А обіцяне козаки завж-
ди виконують. Бо знають ціну слову і ділу.

Віталій СЛОВ’ЯНСЬКИЙ, 
власний кореспондент «УК», 

м. Краматорськ

Козаки завжди мають триматися даного слова. Особливо перед дітьми, адже 
малюки так вірять дорослим! Саме цим керувалася старшина окремої ордена 
«Бронзовий козацький хрест» Чорнобильської дивізії «Україна» УРК, коли цієї 
осені, уже традиційно, відвідала два спеціалізованих дошкільних заклади 
міста Краматорська, що на Донеччині, – дитячі будинки «Антошка» та «Гайок». 
Реєстровців тут зустрічали як старих добрих друзів. А цього разу наші козаки 
відвідали ще й дитбудинок «Приют».

Реєстровці В. Горожанов, О. Водолазський, А. Галицький 
та О. Шевченко разом із старшим вихователем дитбудинку 
«Гайок» Людмилою Дубровською під час відвідин закладу

Обіцянка - не цяцянка
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трагічним та пустим...
   О. Тихий

Великі українці
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(Продовження. 
Початок у №№15-16).
У чоловічому товаристві процвітає 

лайка — не зважаючи на вік та родинне 
оточення. Часто син гне на батька три-
поверховим матом і одержує відповідь у 
тому ж ключі. Серед моїх сьогоднішніх 
колег-робітників живе переконання, 
що без мату взагалі не можна пра-
цювати. Матюкаються інженери, 
начальники на робітників, робітники 
на начальників, матюкаються при 
жінках і дітях, бо мат став своєрідною 
окрасою мови («для связки слов», як 
кажуть мої колеги). Ніхто не думає, як 
сказати правильно, якою мовою треба 
говорити. Просто кожний говорить «як 
усі» і про те, що «всі». Говорить лиш для 
того, щоб не мовчати. 

Один із моїх колег-монтажників казав 
про своє життя: «Отработаєш зміну, при-
йдьош домой, поїси, пограєш у доміно, 
посмотріш телевізор, футбол, побавиш-
ся з жінкою, поспіш і всьо значала». В 
інших після роботи думка про те, щоб 
працювати на присадибній ділянці, щоб 
підремонтувати, прибудувати, пере-
будувати, полити, поспати і «всьо зна-
чала». Ще в інших — після роботи десь 
підробити «по договору», щоб заробити 
на мотоцикл, автомобіль, кооперативну 
квартиру... Чи просто на пляшку. На 
роботі теж є чимало різних клопотів. 
Дістати цвяхів, зробити якусь деталь для 
мотоцикла свого, кумові чи сусідові за 
пляшку, дістати фарби, дошку, набрати 
сумку вугілля, вапна, солі чи ще чогось, 
І то не з бідності, не з жадності, а тільки 
через те, що його не купиш у крамниці, 
а часом і в силу звички.

А в людей розумової праці, людей 
з освітою, в інтелігентів які клопо-
ти? Чим вони займаються у вільний 
від роботи час? Найкраще я знаю 
вчительський цех. У них перевірка 
зошитів, ходіння до батьків відстаючих 
учнів з проханням посилити контроль 
(примушувати вчити уроки, заборони-
ти ходити в кіно та дивитись телевізор, 
не дозволяти читати книжки не за про-
грамою), домашнє господарство, хатні 
роботи, «підвищення ідейного рівня та 
ділової кваліфікації».

Щодо підвищення ідейного рівня — 
це, наприклад, кілька десятиліть вчи-
ти 4-й розділ історії ВКП(б), напи-
саний Й. В. Сталіним. Підвищувати 
самостійно і в гуртках, виступати на 
семінарах чи показувати конспек-
ти виучуваного пропагандистові. 
Ніхто не вважає себе на достатньому 
ідейному рівні, усі вчаться, тобто 
складають плани, конспекти, звітують. 
Підвищувати свою кваліфікацію — це 
значить читати журнал зі свого пред-
мета, методичні розробки. На все це 
також складаються плани самостійної 
роботи, звіти на методнарадах та 
методоб’єднаннях. Мабуть, ні в кого 

не повернеться язик сказати, що 
він (вона) вже досить підвищив свій 
ідейний рівень та ділову кваліфікацію і 
може по-людськи працювати з дітьми, 
читати та думати без затвердженого 
плану. Мабуть, такого прийняли б за 
божевільного чи ворога народу.

Без хатньої роботи обійтись не мож-
на. Служниць нема, бо за що ж най-
няти? І не прийнято. Без домашнього 
господарства (город, птиця, порося) не 
обійтися сільському вчителеві, бо де ж 
йому  узяти овочів, фруктів, м’яса? А 
без великого мистецтва (театр, музика), 
без літератури, новітніх ідей, подоро-
жей, мандрівок і т. п., без знання мови, 
виходить, дітей можна відмінно вчити 
і чудово виховувати.

В агрономів узагалі нема вільного 
часу. Від зорі до зорі в полі, а вдома 
залишається тільки поспати. Приблизно 
таке ж становище з дозвіллям у багатьох 
працівників з ненормованим робочим 
днем.

У технічної інтелігенції та працівників 
науково-дослідних установ робота часто 
триває й після роботи, зокрема прово-
дяться обговорення виробничих про-
блем. Технічна інтелігенція та науковці 
зайняті читанням численних журналів, 
газет, сидять біля «блакитного екрана», 
за шаховою дошкою... Зараз модно 
знати усе на світі. І які звірі та птахи 
водяться на найвіддаленішому острові, 
скільки було Гітлерів, усі версії  про 
його смерть, співчувати долі Нікоса 
Теодоракіса, Анджели Девіс, знати, що 
є навіть пташине молоко... Усе знати. 
А для чого? Відповідь одна: «А как же? 

Надо быть в курсе событий». І, голосу-
ючи за резолюцію «Свободу Анджелі 
Девіс!», «Свободу і незалежність народу 
Анголи!» чи «Свободу Бангладеш», 
люди з освітою, керівники підприємств 
чи установ не помічають того, що 
твориться поруч: умирає рідна мова, 
інтелектуально калічаться мільйони 
людей, у тому числі вони самі та 
їхні рідні діти. І ніхто ніколи ніде не 
порушує цих проблем. Чому? Через брак 
знань? Не думаю. Невміння логічно 
мислити? Не віриться. Найскоріше, 
через оте всезнайство, через масо-
вий потік розважальної інформації, 
через невміння зосередити свою увагу 
на живому конкретному ділі, через 
байдужість до долі рідного народу.

Схоже на те, що сьогоднішній 
інтелігент розтринькує свою енергію та 
знання для натоптування власного чере-
ва та на втіху бюрократів та чиновників, 
на погибель своїх годувальників — 
українських трударів серпа та молота. 

Тяжко повірити, що хтось із інтелігентів 
думає, що стипендію, професуру, 
аудиторії та лабораторії їм, колишнім 
студентам, дав якийсь корифей усіх наук 
чи група мудрих мужів. Адже кожний 
розуміє, що то матеріалізована праця 
селян, робітників, працівників сфери 
послуг. Внесок українських трударів 
був і є чи не найбільшим у цілому 
СРСР. І за ті жертви, що їх приніс 
український трудовий люд (добровільно 
чи примусово — немає ніякої різниці), 
інтелігенція, у тому числі українського 
походження (українською її не назвеш, 
бо їй чужими стали українська культура, 
традиції, мова), платять йому зневагою, 
презирством.

Мабуть, ніколи раніше українська 
інтелігенція в цілому не була такою 
чужою та відірваною від трудящих 
(робітників та селян), як це мож-
на спостерігати у нас на Донеччині 
сьогодні.

Тяжка була доля робітників та селян на 
Вкраїні до революції. Вони працювали в 
полі від зорі до зорі, народжували, году-
вали та виховували по 8—12 дітей, пере-
давали нащадкам надбання попередніх 
поколінь. Нелегка була й праця 
робітників. Я не збираюся ідеалізувати 
минуле, але то є факт, що народ жив не 
хлібом єдиним, творив пісні, танці, каз-
ки, легенди, яких і набралось у нас сотні 
тисяч. У роки мого дитинства ще живі 
були вечорниці. Тихого літнього вечора 
можна було чути пісні дівчат та парубків 
у моєму хуторі Їжівка, доносились вони 
до мого вуха й із сусідніх сіл (Клинове, 
Віролюбівка, Олексієво-Дружківка). 

Щодо праці, то сьогоднішні колгоспни-
ки працюють не менше, коли не більше. 
Праця на колгоспному полі чи фермі, 
на присадибній ділянці, біля власної 
худоби, птиці, ходіння чи їзда на базар, 
купування, діставання, будівництво... 
Усе це практично забирає весь час, і 
для інтелектуального життя, навіть для 
відпочинку, його залишається обмаль. 
Робітники переважно витрачають мен-
ше фізичних зусиль, але робота, черги, 
переїзди теж забирають багато часу, і 
тому культурний рівень як у селі, так і 
в місті стає все нижчим: пісні не чути, 
хіба на весіллі, хрестинах чи проводах 
у солдати після чарки. Палаци куль-
тури, клуби тільки демонструють кіно 
та іноді влаштовують танці. Молоді 
в селах майже немає. Село вже на 
Донеччині перестало бути українським, 
з’явилось чимало зайд. Про це пишуть 
у газетах, соціологічних дослідженнях, 
називаючи цей процес прогресивним, 
інтернаціоналізацією. Я особисто не 

бачу в цьому нічого ні прогресивного, 
ні інтернаціонального. Це веде до зни-
ження рівня культури, до знищення 
вікових традицій народу, до псування 
(а часом, може, до повного знищення) 
української мови.

Може, я не вмію бачити великих 
зрушень, піднесення культурного рівня 
народу, колективної відповідальності, 
патріотизму, високих моральних яко-
стей трудящих та інтелігенції? Може, 
я дивлюсь на життя через чорні оку-
ляри? Багато (безліч) раз ставив свої 
спостереження, думки під сумнів, 
шукав помилки у своїх висновках, що 
викладені в цих замітках. І не знаходив 
виправдання баченому, не зміг уявити 
собі райдужного майбуття. Усе, що 
стосується культури в сьогоднішньому 
житті, мені здається беззмістовним, 
безглуздим. А майбутнє уявляється 
трагічним та пустим.

А може, так і треба? (Кожен за себе, а 
Бог, з’їзд чи Пленум за всіх). Може, це 
є логічним шляхом розвитку культури 
на Донеччині на сьогодні? Так ні ж. Не 
може так бути.

Наукові працівники становлять 10,4% 
всього єврейського населення СРСР, 
3% — грузинського, 2,1% — російського, 
0,9% — українського, 0,8% — білоруського 
(з книги В. Кичко «Сіонізм — ворог 
молоді»). Що можуть означати ці показ-
ники? Що білоруси в 13 раз дурніші за 
євреїв та в 2,6 раза за росіян? Українці 
відповідно в 11,5 та 2,3 раза? Мабуть, що 
ні. Так чим же це пояснити?

Я пояснив би це, виходячи зі спосте-
режень на Донеччині: 

1 )  В и к а ч у в а н н я м  з  Ук р а ї н и 
матеріальних ресурсів; 

2) Виховання та навчання українських 
дітей російською мовою (на «родной 
речи» і «родной литературе»); 

3)  Занедбанням українського 
патріотичного виховання теорією 
«єдиної братньої колиски», теорією 
«двох рідних мов», теорією злиття 
«братніх народів в єдиний великий 
радянський народ».

Я не вірю в богообраність будь-якого 
народу, не вірю у великість народів та 
мов, не вірю в злиття народів, не вірю, що 
через 10, 100 чи 600 літ мого українського 
народу не буде. Як інтернаціоналіст я 
щиро бажаю богообраному народові 
(єврейському), великому російському 
та всім іншим народам всього світу жити 
на своїй землі, працювати на благо своїх 
народів, підвищувати відсоток науковців 
до 15, 20 чи 50%. Хай кожний народ 
допомагає іншим народам, у тому числі 
моєму українському, але не шляхом 
«інтернаціоналізації» Донеччини, не 
шляхом злиття націй, не шляхом направ-
лення в Донбас спеціалістів з Ленінграда 
чи Новосибірська, а українських 
спеціалістів у Казахстан чи на Урал.

До 1917 року на Донеччині були 
російські, німецькі та єврейські школи. 
Наприклад, у Бахмутському повіті було 
російських шкіл 272, єврейських — 54, 
німецьких — 37. Українських не було ні 
одної (за книгою А. І. Гайового «Краткое 
историко-географическое описанне 
Бахмутского уезда», Бахмут, 1906 г.). 
Після короткого періоду українізації 
(1917—1934 рр.) почалася нова хвиля 
переслідування за часів культу Сталіна. 
Культ ніби розвінчаний і засуджений, 
а його наслідки щодо мови та культури 
на Донеччині залишились.

(Далі буде).

Олекса ТИХИЙ,
педагог, філософ, десидент

Олекса Тихий під час викладання у 
вечірній школі Олексієво-Дружківки

Олекса Тихий разом зі своїми учнями Олексієво-Дружківської школи. 1955 р. 
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У вдячній пам’яті народній
   В. Степурко

Сини України

Ірій повертає з вирію
Як після тривалих морозів повертають до рідних країв птахи, так повертає у незалежну Україну після нашого довгого безпам’ятства 

ім’я її вірного сина – Андрія Ірія-Авраменка.
Про цю легендарну постать уперше згадав у своїх спогадах Євген Стахів – відомий діяч українського Донбасу часів Другої світової 

війни. У своїх спогадах із далекої Америки він розповів про цю мужню, творчу людину, як діяча маріупольської «Просвіти», члена міського 
проводу ОУН (б), який загинув на Донбасі, як він припускав, від рук німців. Уже пізніше про нього у розвідці «Між молотом і ковадлом» тепло 
згадав знаний в Україні краєзнавець Павло Мазур – давній і постійний автор нашої газети.

Проте біографія Ірія-Авраменка набагато трагічніша і захоплююча, ніж та, що нам до сьогодні скупо подавали деякі дослідники. 
Суттєво доповнити роботу колег-попередників як достеменними фактами так і аргументованими висновками, поставив за мету  у своїй 
документальній праці відомий історик-архівіст із Донеччини Сашко Добровольський.

Юрій ДОЦЕНКО,
член Національної спілки письменників України

ВІД НЕВИ – ДО АЗОВ’Я
Карні справи, за які він судився як  

український націоналіст, розкидані від 
Санкт-Петербурга в Росії до Донецька. 
Тільки в Дніпропетровському архіві 
СБУ їх дві – 1923 та 1929 років, 
у Санкт-Петербурзі – 1932 року, 
в Донецьку – 1944. А ще Андрія 
Авраменка судили за агітацію проти 
війни в 1916 (ще до падіння Російської 
імперії) та в 1918 за часів Гетьманщини. 
Крапку в житті цієї людини поставив 
радянський суд у 1944 році. За свідому 
просвітянську діяльність, українізацію 
маріупольського театру, активну робо-
ту в оунівській організації Маріуполя 
комуністи його розстріляли.

Вирок було виконано на початку 
1945 року. За свої 52 роки Андрій Ірій 
прожив кілька життів, і всі вони були 
надзвичайно яскравими. Отже, хто ж 
він такий Андрій Авраменко–Ірій?

БУНТАР ІЗ ШИРОКОГО
Народився Андрій Авраменко (Ірій – 

скоріше псевдонім) 13 грудня 1893 
року в с. Широкому Херсонської 
губернії (нині – райцентр Широке 
Дніпропетровської області). Походив 
із бідної селянської сім’ї.

У 1912 році Андрій поїхав навча-
тися до Києва, де вступив до партії 
українських есерів.  1914-го був 
мобілізований на військову служ-
бу, проте вже в кінці 1916 року його 
засуджено до каторги за антиурядову 
діяльність.

Але на каторгу не потрапив через 
падіння Російської імперії. У квітні 
1918 року Андрія Ірія було призначе-
но сотником самоохорони містечка 
Широке. Вже з цієї посади обрано 
делегатом на Всеукраїнський селянсь-
кий з’їзд у Києві.

ПРОСВІТЯНИН І  КОЗАК
Водночас Андрій Ірій-Авраменко 

активно брав участь в організації 
В і л ь н о г о  К о з а ц т в а  т а  т о в а р и -
ства «Просвіта» у рідному селищі 
Широкому.

Після того, як з’їзд розігнав геть-
ман Скоропадський, Андрій Ірій 
повертається додому в Широке, де 
вже наступного дня після приїзду його 
заарештовують австрійці. За активну 
українську діяльність на Криворіжжі 
суд у Херсоні засудив його до висилки 
з України. Під час конвоювання втік 
із колони в’язнів, пішки повернувся 
в Широке, а потім майнув до Києва.

До листопада 1918 року – сту-
дент київського університету. Коли 
у столиці спалахнуло повстання 
проти гетьмана Скоропадського, 
Андрій Ірій-Авраменко був призна-
чений зв’язковим між Арсеналом, 
Деміївкою та Звіринцем. Через деякий 
час він з’являється у місті Остер на 
Чернігівщині, де разом із організацією 
місцевих українських есерів піднімає 
повстання проти гетьманської влади 
та австро-угорських військ. Брав участь 
як делегат Трудового конгресу в Києві. 

Трохи згодом через хворобу на тиф на 
деякий час вибув з політичної бороть-
би. А коли знову повернувся додому в 
Широке, дізнався, що денікінці, які 
прийшли на зміну попереднім окупан-
там, готують його арешт.

СЕРЕД ПОВСТАНЦІВ
Андрій Ірій прибуває до Кривого 

Рогу, де на нього виходять діячі 
місцевого повстанського комітету. 
Йому доручають створити повстан-
ський загін у Широкому. Саме в цей 
час Ірій починає редагувати часопис 
«Повстанець», що був друкованим 
органом штабу Коша українських 
повстанських вільно-козацьких військ 
Катеринославщини. Йому довіряли 
тамтешні отамани як Криворіжжя, 
так і Херсонщини. Андрій Ірій був у 
самому центрі повстанської діяльності, 
зв’язувався з загонами, можливо, 
був і в легендарному Холодному Яру. 
Проте ця сторінка його біографії ще 
залишається недослідженою.

«БЕРЕЗІЛЬ» У ЙОГО ЖИТТІ 
Після 1920 року Андрій Ірій-

Авраменко легалізується, очолює 
філію мистецького об’єднання 
«Березіль» під керівництвом Леся 
Курбаса,  працює в київському 
держвидаві на посаді перекладача 
української літератури, закінчує 
Драматичний інститут ім. Лисенка.

Восени 1923 року,  працюючи 
співробітником редакції газети «Плуг 
і Молот», приїхав у відпустку на рідну 
Широківщину, де його відразу заареш-
тувала ЧК за участь у повстанчому 
комітеті на Криворіжжі. Від розстрілу 
Андрія врятувало те, що фігуранти 
справи широківського повстанкому 
ще до суду були розстріляні у зв’язку 
з наступом загонів Нестора Махна. 
Матеріалу для суду явно не вистачало, 
тому Авраменка спочатку випустили 
під підписку про невиїзд, а 1927 року 
він потрапив під амністію у зв’язку зі 
святкуванням Жовтневої революції.

Однак радянська влада не забула 
повстанської боротьби, тому таких, як 
Ірій не збиралася залишати живими…

1928 року – новий короткотерміновий 
арешт. А вже в 1930-му Дніпропетровське 
ДБУ «оформило йому три роки висил-
ки у віддалені райони Півночі. Лише 
якимось дивом Андрієві вдається перед 
самим вироком Особливої наради при 
Колегії ДПУ УРСР звільнитися під 
підписку про невиїзд…

УКРАЇНЦІ В ЛЕНІНГРАДІ
Скориставшись нагодою, Андрій 

Авраменко втікає туди, де його наймен-
ше шукатимуть – у серце Жовтневого 
перевороту – в Ленінград.

На той час саме там існували наукові 
українські товариства, земляцтво, а 
найбільш патріотично налаштова-
ними були працівники українського 
театру «Жовтень». Туди й влаштував-
ся Ірій. Разом із директором театру 
Дмитром Ровінським (до речі, євреєм 
за національністю) він допомагає 

налагодити зв’язки між різними 
організаціями українців Ленінграда, 
отримання української преси з центрів 
української еміграції в Європі.

Судячи з вироку, винесеного 1932 
року групі з шести осіб, працівників 
українського театру Ленінграда, чекісти 
вважали їх головним українським 
контрреволюційним центром на 
північному заході СРСР. Уже навесні 
1932 року Андрій Ірій отримав три роки 
Свірських концтаборів.

Після виходу на волю деякий час жив 
на Північному Кавказі в Майкопі, а 
потім переїхав до Маріуполя, де його 
й застала окупація.

ПІД ЧАС ОКУПАЦІЇ
8 жовтня німці несподівано займа-

ють Приазов’я. У Маріуполі відразу 
ж закипіло національне українське 
в і д р о д ж е н н я .  В і д н о в л ю ю т ь с я 
українські школи, організовується 
автокефальна церква, випускається 
«Маріупольська газета».

У червні 1942-го поновлює роботу 
міське товариство «Просвіта», яке 
й очолює Андрій Ірій. Водночас він 
українізує маріупольський театр, 
вступає до ОУН. Тут же його одним 
з перших заарештовують німці. 
Після важких катувань Ірій дає згоду 
співпрацювати з гестапо – повідомляти 
про українських націоналістів. Однак 
вийшовши на волю, чинить протилеж-
не – повідомляє  зв’язківця-оунівця 
Лагоду (псевдо) про те, що він дав 
згоду на співпрацю з німцями. Цим 
самим він урятував останнього від 
арешту, а сам у чергове потрапив за 
грати.

Н а  п о ч а т к у  1 9 4 3  р о к у  р і з к о 
змінюються події на фронті. Німці 
звільняють Ірія та колишнього міністра 
УНР, а в 1941-1942 роках редактора 
«Маріупольської газети» Миколу 
Стасюка з тюрми, при цьому змушують 
виїхати з Маріуполя.

ПОВЕРНЕННЯ НА 
БАТЬКІВЩИНУ 

Андрій Ірій  разом із Миколою 
Стасюком їдуть до Широкого. Треба 
було якось пережити окупацію. На 
батьківщині Авраменко  організовує 
невелике гончарне виробництво. І 
знову – арешт,   під час конвоювання 
групу в’язнів звільняють наступаючі 
радянські війська. Але ненадовго – 
незабаром Андрія Ірія-Авраменка 
заарештовують та конвоюють до 
міськвідділу НКВД у м.Маріуполь.

У ЧЕКІСТСЬКИХ ЛАБЕТАХ
Власне, разом із вісімнадцятьма 

і н ш и м и  ч л е н а м и  у к р а ї н с ь к о г о 
підпілля Маріуполя Ірій  проходив 
по агентурній справі «Галичани». 
Під час слідства він нічого нового 
про себе та про оунівців уже не міг 
розповісти, оскільки німецький архів 
із карними справами на провід ОУН, 
що його вела Маріупольська дер-
жавна кримінальна служба, залишив 
у «дарунок» НКВД його керівник 
Бордичевський.

С л і д с т в о  б у л о  н е д о в г и м . 
Енкаведистам не вдалося вста-
новити тільки обставини участі 
Ір ія-Авраменка у  Повстанкомі 
Криворіжжя, всі інші події свого 
буремного житті він виклав на 68 
сторінках убористого рукописного 
тексту.

…Це був його вже п’ятий вирок і 
десятий арешт «за Україну». Розстріл 
на початку 1945 року поставив крапку 
в житті українського героя. 

Сьогодні в Маріуполі лишилося дуже 
мало людей, які ще пам’ятають Андрія 
Ірія. Розповідають, що його пам’ять 
шанує широківська «Просвіта» та 
тамтешній музей. На державному 
рівні ніхто його не згадав за всі роки 
незалежності…

ДОРЕЧНА ПІСЛЯМОВА
У 1933 році помер у Маріуполі 

«товариш» Педченко – працівник 
НКВД-КГБ, якого називали учас-
ником групи працівників «органів», 
яка спалила в березні 1950 року тіло 
головнокомандуючого УПА Романа 
Шухевича. Після «праці» на заході 
України він тихенько доживав свій 
вік на березі лагідного Азовського 
моря. Ніхто йому не дорікав, і навряд 
чи сам Педченко відчував жаль 
за тим, що він зробив у далекій 
молодості. А в цей же самий час 
Дніпропетровське СБУ відмовляє 
п р е д с т а в н и к а м  у к р а ї н с ь к и х 
організацій містечка Широкого в 
ознайомленні зі справою Андрія 
Ірія-Авраменка, незаконно засудже-
ного й реабілітованого.

Ось така історія нашого народу, 
точніше одна із її сторінок.

Сашко ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ,
історик, член Луганського обласного 

товариства «Просвіта» 

Андрій Ірій-Авраменко з дружиною
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Поміж ніччю і днем - тільки мить.

Герої національно-визвольних змагань

Отаман Савонов 
із берегів Оскола

(Закінчення.
 Початок у №№ 15-16)
…Бандити організовані в 

бойові одиниці, мають силь-
ний зв’язок із місцевостями, 
розташованими навколо 
Теплінського та інших лісів. 
Ведуть широку пропаганду 
серед селянства про повне 
припинення виконання роз-
верстки, воєнних, трудових 

С е р е д  ц и х  « а г е н т і в » -
к о л а б о р а ц і о н і с т і в  б у л о 
чимало й «землячків», які 
«лакомства ради» із завзяттям 
допомагали червоним оку-
пантам установлювати свою 
владу на Харківщині. Ось 
прізвища найшкідливіших 
з них, тих, кого повстанці 
Савонова нещадно знищили: 
П.Скрипка, І.Майборода, 

У  ж о в т н і  1 9 2 0  р .  н а 
пропозицію отамана Нестора 
Махна Г.Савонов зі своїм 
загоном влився до складу 
Повстанської армії. Григорій 
на чолі 4-го піхотного полку 
пішов на Крим воювати про-
ти врангелівців. Він форсував 
з махновцями Сиваш, був 
поранений.

У лютому 1921 р., виявляю-
чи незгоду з «привілейованим 
становищем» махновських 
командирів (Феодосія Щуся 

Загін Г.Савонова увесь 
час рейдував, як зазначають 
чекістські документи, «вів 
неперервні бої  з Червоною 
армією». Фрагмент хроніки дій 
загону Савонова:

5 січня 1921 року: захоплене 
село Довгеньке. Знищено в 
перестрілці 8 червоноармійців;

16 січня: захоплене село 
Крючки. Знищено радянсько-
го міліціонера Бардака; 

28 січня: захоплене село 
Чистоводівка. Знищено трьох 

В одному з боїв сталося 
нещастя – загинув бойовий 
побратим, отаман Харлашко. 
З  д о п о в і д н о ї  з а п и с к и 
Всеукраїнської Постійної 
Наради по боротьбі з банди-
тизмом від 26 травня 1921 р.: 
«Таємною групою [ЧК] була 
здійснена засада на штаб 
Савонова в Теплінському лісі. 
… Унаслідок недостатньої 
дисциплінованості розташова-
них в ланцюгу [прочесування] 
красноармійців по невідомій 

та інших повинностей, а 
також висувають цілий ряд 
вимог за свободу друку й 
категоричну вимогу зни-
щення комуністичної партії 
більшовиків, для чого вису-
нули гасло, яке дуже попу-
лярне серед селян «Бий жидів 
і комуністів!», з величезним 
забарвленням націоналізму та 
звільненням «від Московії»…

П о в н е  б е з з а с т е р е ж н е 
підпорядкування своєму ота-
ману, якому присвоюється 
ім’я «Батько»… За найменше 
боягузтво члена ватаги в бою 
або невиконання отримано-
го завдання від отамана він 
при всій банді знищується. 
…Як старики, так і молодь 
та жінки дуже одухотворені 
бандитизмом.  Цей факт 
підтверджується заявою перед 
розстрілом одного молодого 
бандита, а також 56-річного 
старика з села Лиман.

Характерним є те, що банди-
ти забороняють будь-що вима-
гати від селян або самовільно 
брати. Бандитам категорично 
пропонується звертатися до 
селян з проханням про відпуск 
[для них] тих чи інших харчів 
або для переховування їх від 
красних військ».

Сила отаманів у близькості 
до селян. Таким особливо 
був Григорій Савонов. Його 
гасла прості й зрозумілі, тому 
що це прагнення самого 
народу. Він висунув прин-
ц и п о в е  п о л і т и ч н е  г а с л о 
«Вільні Ради без комуністів» 
та  вв ів  принцип повної 
в и б о р н о с т і  к о м а н д и р і в . 
Набір до лав повстансько-
го загону здійснював тільки 
на добровільній основі. Але 
коли хто вже прийшов до 
козацького війська, то на свій 
розсуд не міг його залишити. 
Отаман, зауважували чекісти 
в своїх документах, «жорсто-
ко разправлявся зі всіма, хто 
виявляв ознаки каяття», тобто 
хотів піти з загону. Окупанти 
звинувачували Савонова і в 
«русофобських нахилах» та 
«знищенні комісарів і жидів». 
Звертали увагу на те, що ота-
ман «особливо жорстоко карав 
червоноармійців-великоросів 
й агентів Радвлади, які потра-
пляли йому до рук».

П.Постільняк, В.Трощило, 
В . Гр у з и н ,  С . Х и ж н я к , 
С . Л а г о ш а ,  П . З і н ч е н к о , 
Н.Панов,  І .Боровський, 
П.Повихіко, Я.Олешко та 
багато іншіх.

Це було ніяке не звірство, 
а  с п р а в е д л и в а  н а р о д н а 
помста за 200 полонених 

савоновців, яких за декілька 
тижнів перед цим без суду 
й слідства червоні пусти-
ли під лід Оскола. Це була 
помста за  десятки тисяч 
скривджених червоними 
селян Ізюмщини, яких вони 
постійно грабували, катува-
ли й убивали. Це була помста 
за немилосердну жорстокість 
окупантів та їхніх місцевих 
холуїв до нашого народу. Ось 
тільки один факт, як діяли 
к о м у н і с т и - б і л ь ш о в и к и : 
чекісти Лимано-Ізюмського 
ш т а б у  с к л и к а л и  в  с е л і 
загальний сход громади, 
вибрали серед них навман-
ня п’ять «куркулів» і п’ять 
«підозрілих» і тут же при 
всьому народі їх поруба-
ли шаблями. Так установ-
лювалася окупаційна вла-
да  червоної  Москви.  На 
терор савоновці відповідали 
потроєною помстою. Це не 
була громадянська війна, 
це була війна з безжалісним 
червоним окупантом.

і Петра Петренка), порвав з 
Махном й на чолі 14 оскільських 
повстанців повернувся назад 
на свою батьківщину.  У 
с.Яремівка Червонооскільської 
волості до нього приєднався 
загін Харлашка, колишнього 
командира Кримського полку 
Повстанської армії Махна. 

Савоновський загін зріс 
до 150 козаків.  Немалою 
була й вогнева сила – 10 
кулеметів на тачанках мог-
ли швидко вирішити долю 
бою на користь повстанців. 
Д о  С а в о н о в а  п о ч а л и 
приєднуватися й інші місцеві 
повстанські загони, зокрема 
Кошенка. 

Совєтські військові частини, 
які безпосередньо воювали в 
Ізюмському повіті з місцевими 
повстанцями в 1921 р.:

Заволзька дивізія;  13-а 
окрема залізнична бригада 
Військ ЧК; 175-й баталь-
йон ДонгубЧК; Харківська 
Ударна Група ЧК; Ізюмські 
№2 піхотні командні курси; 
Маневрений загін при Штабі 
по боротьбі з бандитизмом; 
комендантські батальйо-
ни; декілька бронепотягів; 
Ізюмський та Слов’янський 
винищувальні кавалерійські 
загони та інші. І це крім 
ч и с е л ь н о ї  п о в і т о в о ї  т а 
волосної міліції.

працівників військкомату;
14 лютого: савоновцями 

захоплена Протопопівка. Без 
жертв з радянської сторони;

17 лютого: захоплене село 
Петровське.  Знищено 14 
радянських працівників. Тоді 
ж у Великій Комишувасі  саво-
новцями знищено ще чотирьох. 

Скрізь  сара ї  з  хл ібом, 
н а г р а б о в а н и м  у  с е л я н 
більшовицькою «продроз-
версткою», Савонов роздав 
усе назад людям. Полонених 
червоноармійців здебільшого 
роззброював і відпускав на всі 
чотири сторони.  Але коли 5-го 
березня каральні більшовицькі 
загони захопили в полон 50 
савоновців, то розстріляли 
їх без суду. Могил їх немає, 
так як і точної цифри заги-
блих від рук більшовицьких 
каральнків. Через декілька 
т и ж н і в  С а в о н о в  п о л о -
нив загін червоноармійців, 
який був відправлений на 
б о р о т ь б у  з  п о в с т а н ц я -
ми. Усіх червоноармійців 
з н о в у  р о з з б р о ї л и  й 
відпустили. Наступного дня 
червоноармійці захопили в 
полон 100 савоновців, але 
самому Савонову і його заступ-
нику Шкарупі з частиною 
повстанців вдалося вирвати-
ся з оточення й сховатися в 
Теплінському лісі.   

причині був зроблений невчас-
ний постріл, і банді Савонова в 
кількості 15-20 чоловік поща-
стило… взяти ініціативу в 
свої руки… Красноармійські 
частини зуміли просунутися 
вперед і захопити все майно 
штабу Савонова». 

Щоб вийти з-під ударів 
регулярних червоних військ, 
отаман Савонов застосу-
вав тактику розсіювання. 
Один відділ під проводом 
Бондаренка відправив на 
Катеринославщину. Від’єднав 
і  ватагу під командуван-
ням Михайла Жмуріна (20 
повстанців). Під керівництвом 
Савонова залишилося тільки 
13 партизанів, але й тих через 
хворобу мусив залишити на 
свого ад’ютанта Хмельова.

Оскільки за Савоновим невси-
пуще полювала Харківська ЧК, 
йому довелося таємно виїхати 
в Маріуполь, а звідти – на 
Кавказ. З чекістського опера-
тивного зведення за 1 червня 
1921 р.: «За неперевіреними 
відомостями, Савонов нібито 
виїхав у Галичину. Та більш 
достовірно, що він як хворий 
сифілісом через відсутність 
можливості лікуватися, не 
може брати активну участь 
[у боротьбі]. Найближчі його 
помічники на чолі з Шкарупою 
убиті в районі Теплінського 
лісу». Отже, чекісти здогаду-
валися, що Савонов кудись 
виїхав, зате точно не зна-
ли куди. Знали вони через 
зрадників-інформаторів, що 
він тяжко хворий, а тому актив-
но розповсюджували серед 
населення брехню про сифіліс. 
Про це доводилося не раз чути 
від теперішніх старожилів, 
які при цьому зазначали, що 
ніхто тоді радянським прово-
каторам не вірив, таким висо-
ким був моральний авторитет 
оскільського отамана.

Та Ізюмщина наполегливо 
кликала Савонова назад додо-
му. І влітку 1921 року отаман, 
на свою біду, повернувся в рідні 
краї. Переховувався в надійних 
людей, зокрема у підпільника 
Солодовникова на хуторі 
Синичине Червонооскільської 
волості. Час од часу міняв місце 
свого перебування. Був тяжко 
хворий на сухоти (туберкульоз), 

Григорій Савонов у центрі з картою (єдине фото отамана, що збереглося)
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Все гидке побороти — і жить!
      О.Ковальчук

до краю кволий, рухатися міг тільки 
з величезними зусиллями. Зимівля у 
вогких землянках Теплінського лісу  
та фронтові роки в окопах давалися 
взнаки.

22 червня він знову постукав до хати 
побратима. Зустріла його заплакана 
господиня. Розповіла, що чоловіка 
розстріляли червоні – за те, що пере-
ховував партизанів-савоновців. 
Залишатися тут було небезпечно. І 
отаман у надії знайти інше пристанище 
попрямував у бік Червоного Оскола. 
З протоколу допиту: «Громадянка 
ж Дар’я Солодовникова, боячись 
відповідальності, донесла про поя-
ву Савонова місцевому міліціонеру 
Коваленку, який затримав Савонова 
й відправив його в Червоний Оскіл». 
Знесиленого, зовсім кволого Григорія, 
якого  побратими несли на ношах, 
чекістам вдалося захопити на переправі 
через Дінець біля села Студенок. 

Ізюмські чекісти повідомляють у 
центр про ліквідацію загону Савонова 
на початку серпня 1921 р.: «Теплінський 
ліс був опорним пунктом банди 
Савонова чисельністю 200 шабель при 
двох кулеметах. Зараз банда повністю 
знищена 22 липня. Бандит Савонов 
заарештований. Банда знята з обліку».

Тут же  в донесенні розкривається 
чекістський механізм, завдяки якому 
вдалося розгромити загін повстанців: 
«Боротьба з активним бандитизмом, 
якщо такий знаходиться у відкритому 
полі, не є складним для польових 
частин [Червоної армії], з ним [лег-
ко] покінчити. Та якщо бандитизм 
проростає в душу селянства та він прихо-
ваний…, то викачка такого бандитизму 
ускладнюється й можлива тільки через 
енергійний і добре налагоджений апарат 
ЧК. Шляхом таємних маневрених груп 
бійців-[чекістів], які йдуть без будь-
якого напряму та уставного порядку 
до місця перебування… ватажка банди. 
Тільки таким шляхом маневрування 
в Теплінському лісі і в селах пощасти-
ло в липні повністю подавити банду 
Савонова й самого ватажка Савонова 
піймати. До того ж ці маневрені групи 
гарні тим, що в них входять місцеві 
незаможні селяни й інформатори, які 
раніше мали зв’язки з цими бандами». 

Начальнику савоновського штабу 
Шкарупі з декількома повстанця-
ми все ж вдалося вирвалися з цього 
оточення. Вони рушили на Кавказ. 
Подальша їх доля невідома.                                                                                       

Перед  б ільшовицьким судом 
у Харкові опинився й останній 
ад’ютант отамана – сільський учитель 
Федір Якович Кошовий з с.Іонівка 
Лиманської волості Слов’янського 
повіту. На час арешту обидва мали 
всього тільки по 24 роки. Рішення 
революційного суду не важко передба-
чити: 1921 року воно могло бути лише 
одне – розстріл. 

Григорій не дожив до розстрілу, його, 
тяжко хворого, в Харківській в’язниці 
на Холодній Горі забив насмерть нога-
ми слідчий у січні 1922 р. Немічний від 
сухот Григорій відмовився розповісти 
про своїх побратимів, та де заховані в 
Теплінському лісі архів штабу та скарб-
ниця загону. За чутками, вона чимала, 
адже савоновці першими реквізували 
цінності Святогірського монастиря, 
багатьох церков, численні поміщицькі 
маєтки. 

А справу Григорія Савонова продовжив 
Володимир Савонов, загін якого й далі 
вів антирадянську боротьбу на сусідніх з 
Харківщиною теренах Донеччини.

Отаманщина – це зовсім не дике 
свавілля партизанів, а ефектив-
ний засіб самозбереження й спроба 
самоорганізації місцевого населення 
в умовах жорстокої більшовицької 
окупації. Григорій Савонов боровся 
до кінця.

Лесь ІСАЇВ
 Заслужений працівник освіти України, 

бунчужний Борівського куреня, 
Харківщина

Пам’ять

Сашко Ковальчук був моїм 
вірним старшим товари-
шем. Ми навчалися в одній 
школі № 7 м. Краматорська, 
яка, на жаль, сьогодні 
вже не існує, з різницею 
в  о д и н  р і к  з а к і н ч и л и 
у к р а ї н с ь к е  в і д д і л е н н я 
ф і л ф а к у  Д о н е ц ь к о г о 
держуніверситету, обид-
ва проходили військову 
службу на далекому і суро-
вому БАМі, працювали в 
одній сільській школі на 
Запоріжжі, майже одночас-
но «пішли» в журналістику. 
Отож я дуже добре знав цю 
неординарну людину, тоді 
поета-початківця, що пода-
вав величезні надії.

Всередині вісімдесятих 
наші географічні (та яко-
юсь мірою й життєві) шля-
хи розійшлися. Я повер-
нувся на Донеччину, а 
Сашко, впевнений у своїх 
силах, подався «підкоряти» 
Київ. Працював у газеті 
« С т у д е н т с ь к и й  г а р т » , 

згодом — в ЦК ВЛКСМ. 
Говорив: «Зверху буде лег-
ше боротися за Україну». 
Та, як і багато таких, як він, 
прогадав — система чавила, 
виснажувала його фізично 
і морально. Як кажуть, на 
ногах переніс уже тоді два 
інсульти — від дужого коза-
ка лишилася лише тінь...

Остання наша зустріч 
відбулася за день до його 
смерті.  Він приїхав на 
батьківщину у відрядження. 
Ніби відчував... З аеропорту 
ми пішки пройшли до цен-
тру Донецька. Розмовляли, 
ділилися планами, чита-
ли вірші. Я провів його 
на автобус. А наступного 
дня мені зателефонували з 
Краматорська і повідомили 
страшну звістку — товари-
ша не стало. Поховали ми 
Сашка холодного листопа-
дового дня 1986 року в його 
рідній Іванівці...

Він був великим роман-
тиком і оптимістом. А ще, 

якоюсь мірою, — віщуном 
своєї долі. В одному з його 
віршів є вражаючий рядок: 
«Увійде 33-річчя моє у коло 
обертів Землі...». Так воно і 
сталося...

За  життя у  нього не 
вийшло жодної книжеч-
ки. Лише по його смерті я 
впорядкував зовсім тоне-
сеньку збірочку «Вертають 
журавлі», яку було видано 
мізерним накладом у 1997 
році у видавництві «Лад» 
стараннями і  коштами 
відомого українського пись-
менника Петра Бондарчука. 
З листування, у родичів 
поталанило зібрати лише 
тринадцять віршів.  Це 
дещиця з того, що за своє 
коротке, але змістовне жит-
тя, встиг написати поет. 
Доля багатьох його творів 
залишається невідомою, 
як, скажімо, поеми «Голуба 
антилопа», що тоді потра-
пила до пильної уваги все-
сильного КДБ. Про цей 

твір, зокрема, згадує у своїх 
спогадах український пись-
менник Іван Білий, який 
був знайомий із її авто-
ром. Тож плекаю надію, що 
колись вийде більш повна 
збірка поезій Сашка. А нині 
пропоную кілька знако-
вих творів нашого земля-
ка, справжнього українця 
Олександра Ковальчука. 
Хай ця його добірка ще раз 
нагадає, що думка, образ, 
душа поета не вмирають...

Юрій ДОЦЕНКО, 
письменник, член НСПУ

ВІЩУН СВОЄЇ ДОЛІ
Йому виповнилося б шістдесят. Торік минуло чверть століття, як 
його немає з нами. Помер на батьківщині, в рідному робітничому 
селищі Іванівка, що біля Краматорська. Загинув у русі, не добігши до 
батьківської хвіртки кілька метрів — не витримало серце...

ДО РІДНОЇ ЗЕМЛІ

Подаруй мені, Земле,
   обручку сонячну,
Вітер буде на возі 
 погоничем.
А везтимуть обручку

 на кручі дніпровські зорі
По чумацькій дорозі 

між осокорів.
Простелись, Мати-Земле,

 до ніг рушниками.
Я таку тобі дівчину 

відшукаю! —
Ось вона вже

 ступа на поріг калиново,
Ти зови її ввічливо

 Україною.
Хай розмай прикраша

 її коси квітами.
Будем з нею 

невтомно іти світом ми.
Щоб ніколи 

не витоптать рясту їй,
Що освячений 

словом Тарасовим.

ПІЗНАННЯ

Як губи, порепані 
спекою буднів,

Несеш крізь
 полуденний жар до криниць,

Несу своє серце,
 що сховане в груди,

До мовних джерел. 
Пригублю. Горілиць

У траву впаду,
 де осик ноги босі

Щоднини полощуть 
стежки, до води.

Підвівшись, простую
 жовтавим покосом

Туди, де ростуть 
словникові сади.

Там віти дерев 
посхилялись додолу,

Вантажені слова
 добірним ядром.

Я звідти завжди 
повертаю додому,

По вінця наповнений
 щирим добром.

Тяжке пізнання, 
доки суті заграву

Розрізниш між сонцем 
і хатнім бра...

З собою водитиму
 доньку русяву —

Хай яблука рватиме
 з древа добра.

ВЕЧІР ІЗ ДОНЬКОЮ

«Слухай, татку, — питає доня, —
З чого роблять оті зірки?»
І випростує в небо долоні
Та свої полохливі думки.

Я не вдамся до послуг теорій,
Хай пробачить безхитрісній грі,
Скільки сам не вдивлявся у зорі —
Все гадав, що то атоми мрій.

Що ті гелій та водень їй скажуть,
Коли вабить в безмежжя крок?..
Я біляву голівку гладжу
І кажу: «Вони з прагнень-думок».

«То і я свою зірку хочу
Мати в цій неозорій млі», —
Доня враз розчиняється в ночі,
Метеором зліта від землі.

Тиха ніч. Очі доньки зоріють,
Потім блякнуть — вона засина.
Будьмо впевнені: якщо мріє —
Носить зірку у серці вона.

МОНОЛОГ МОГО 
ПРАЩУРА-ЯЗИЧНИКА

І прийде Бог на землю,
прийде час:

Чи християнин я,
а чи язичник?

Можливо, гляне в очі
тихо вічність

І праведний 
струсне пустелю глас.

І вийдуть люди,
щоб комусь вклонятись

Чи погляд свій 
нескорено нести.

І вибір:
чи померти на хресті,

А чи господні ноги
обійняти?..

І я піду на хрест – 
простий язичник,

Хай мене краятимуть
очі злі, – 

Увійде тридцятитрьохріччя 
моє

У коло обертів Землі.

Ще хижий хрест 
мене п’янить сосною,

Ще цвях іржаво 
в ноги не заліз.

Дозвольте 
хоч торкнутися ногою 

Пилюкою укритої землі!

Розп’ятих 
не вимірюють брехнею.

В край батьківський 
вертають журавлі.

В такі години згадую Антея,
Який сконав,

без Mатері-Землі.
 

Олександр КОВАЛЬЧУК.
Донецьк-Запоріжжя-Київ

(1970-1980 р.р.)
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шукають тезків на Дніпрі
М. Сіробаба

Козацькі мандри

На козацькій чайці -  
руслом сучасності

У  Х Х І  с т о л і т т і  в і д р о д ж е н е 
українське козацтво намагається 
також без державної підтримки 
п р о д о в ж у в а т и  с л а в н і  т р а д и ц і ї 
українських лицарів. Одні – повер-
тають із небуття козацьке бойове 
мистецтво (В.Пилат, О.Притула, 
Ю. Конішинський та ін.), інші виго-
товляють історичну вогнепальну 

тіні сягала  +35 градусів за Цельсієм, на 
сонці – за +50. Розслаблятись і часто 
приставати до берега було неможливо. 
Потрібно було встигнути прийти в 
день відправлення Тризни по Іванові 
Сірку. Тому налягали на весла з усіх 
сил. Адже вітерець, який був лише 
зранку та ввечері, допомагав йти на 
вітрилах. А в денну спеку – повний 
штиль.

впевнено віддалялися від нашого чов-
на. Спокій і тишу, блаженну дрімоту 
розбудив грім серед ясного неба.  Ще 
сонце світило, а вже з північного 
сходу потужно і грізно сунули хмари. 
Спочатку спалахнула яскрава бли-
скавка, а вже за кілька секунд пролу-
нав грім. Це ніби  слугувало сигналом 
для вітру. Шквальним поривом він  
ухопився за наше вітрило. Шарпнув 

на міцність своїх рук, на поміч друга і 
на вправні дії капітана-отамана. Його 
обличчя було суворим і незворушним. 
По пояс оголений і засмаглий на сонці, 
мов річковий вугор, він міцно тримав 
кермо чайки, направляючи її по курсу до 
рятівного берега. Щомоці ми налягали 
на весла, хапали кожну хвилю веслом, 
щоб не допустити холостого маху.

Дощу ще не було, але хмари нас наздо-
ганяли. «Якщо піде зараз злива, - подумав 
я,- то нам не треба буде і хвилі. Човен 
враз наповниться водою, а вичерпу-
вати її не буде кому, бо всім потрібно 
гребти. Отже, вихід один:  розігнати 
хмари або хоч би призупинити їх 
рух у нашу сторону». Рішення прий-
няте, і я відразу застосував методику  
характерників, яку освоїв у козацького 
цілителя Володимира Холошні. Не 
зводячи очей з грозових хмар, за якусь 
мить я відчув, що хтось мені допомагає, 
мені вдається приборкувати  стихію. Як 
потім з’ясувалося, це був мій побратим 
Сергій, який сидів на веслах поруч і 
також володів цими сакральними знан-
нями. Це він навчив мене ще на березі 
стародавньої ведичної дохристиянської 
молитви до Вітру і стихій, яку я також 
щоразу повторював:

«Вітре-брате, Земле-мати! Сонце – сила, 
Вода мила, Неба мудрість! –Я у – всьому. 
Я і Небо, і Земля. Я і Сонце, і Вода. Я 
людина і тварина. Я і камінь, і росли-
на. Я все бачу і все знаю. Я все маю. 
Я і житель, Я і нежить. Я і будя, Я і 
небудь. Я безсмертний. Я – Триглав. 
Характерник-Православ».�

Сутеніло. Хмари затягнули небо, і 
тому здавалось, що вже незабаром, крім 
шторму, нас у морі ще накриє й ніч. 
Майже годину ми гребли не озираю-
чись. Нарешті – берег, такий довгожда-
ний і очікуваний, рятівний і привітний. 
Проте він зустрів нас «наїжаченим» 
гострим  камінням по всьому своєму 
периметру, високими кручами до десяти 
метрів.

-Святогір!-пролунала команда 
капітана. –Десантуйся і тримай човен, 
щоб не розбило об камінь. А ви, хлопці, 
допомагайте йому веслами утримувати 
рівновагу. 

 Вітер і хвилі ніби вступили з нами у 
сутичку, мов на дуелі змагалися з коза-
ками: хто-кого, намагаючись розтро-
щити невеликий козацький човен. Та 
не тут уже було, щоб козаки їм здалися, 
коли були вже біля берега. Стрибнувши 
у  воду, ми вже міцно тримали свій 
човен по всій кормі, не даючи хвилям 
здійснити свою чорну справу.

- Йдемо повз берег! -наказав отаман. 
- Може, за мисом знайдемо місце для 
пристані.

Тримаючи чайку, мов дитину, ми 
йшли понад берегом, у надії на похилий 
куточок землі. І раптом почули свист. 

- Сюди, сюди! - ледь долітало до нас. 
Озирнувшись, ми побачили, як двоє 
хлопців махали до нас руками і мигали 
ліхтариком. Вони стояли саме на тому 
місці, де можна було безпечно пристати 
до берега.  

-Повертаймо,- сказав отаман.
-Куди це ви йдете?- запитали у нас 

хлопці. –Там далі немає жодного місця, 
де б можна було стати до берега. Це 
єдине, яке ми обладнали для себе.

Невелика бухточка, мов у казці, затиш-
но огороджувала нас від розгніваних 
хвиль.

- Слава Богу! Нарешті ми у безпеці, - 
промовив наш отаман. – Дайте я вам 
хоч подякую.

І він по черзі, підійшовши до кож-
ного, по-козацьки щиро обійняв і 
поцілував.

(Далі буде)

Олександр СЕРЕДЮК, 
учасник походу, 

дослідник українського козацтва,
вчитель бойового гопака 

зброю: пістолі й рушниці, гармати 
й арбалети, лук і стріли (В.Перчук, 
М.Чорнота). А є й такі, які наважились 
на виготовлення козацьких чайок. 
Серед ентузіастів і фанатів цієї спра-
ви - Валерій Непийпиво із Харкова. З 
діда-прадіда козаку стало замало утри-
мувати коня, ходити на козацькі ради 
і гучно гукати в похмільному пориві: 
«Будьмо! Гей!» Він узявся за важливішу 
і відповідальнішу справу: споруджувати 
козацькі човни – чайки і на них виру-
шати в похід.

Уже другий рік він втілює свою ідею 
в життя. Друга чайка нещодавно стала 
на святі Дніпрові хвилі біля підніжжя 
острова Хортиця. У  залогу на неї 
було запрошено і мене, Олександра 
Середюка - козака із Волині, пись-
менника і дослідника українського 
козацтва. До цього з-під мого пера 
вийшло вже декілька книг про феномен 
Лицарів Сонця. Щоб проникнутися 
душею і тілом до наших звитяжців, 
я їжджу на семінари з козацьких 
бойових мистецтв, відвідую Центр 
козацьких характерників, що в с.Козин 
Обухівського району на Київщині. 
А тепер не упустив можливості влас-
норуч відчути: як ходили козаки на 
плоскодонній чайці у морські походи!

В урочищі Вирва на Запоріжжі, на 
березі Дніпра чотири дні складали виго-
товлений у Харкові човен. Ретельно 
шпаклювали щілини, шили вітрило, 
монтували щоглу, змащували весла 
олією тощо. Піднято державний пра-
пор, залога - в човні, і, одностайно наля-
гаючи на весла, козацька чайка «Карпо» 
(так звали діда-козака Непийпива), 
похитуючись у теплих водах Дніпра, 
вирушила у похід. Маршрут експедиції 
був давно продуманий: по Дніпру через 
Каховське водосховище до Нікополя. 
А там, через затоку зайти в тихе село 
Капулівку, щоб пристати до берега, 
розбити табір, піднятися на високий 
курган-могилу і поклонитися легендар-
ному  кошовому отаману Запорозької 
Січі Івану Сірку.

Та щоб добратися до цієї святої 
могили, потрібно було подолати понад 
150 кілометрів річкового і морського 
шляху.

А в той час встановилась стійка спе-
котна погода. Позначка термометра в 

Найпам’ятнішим видався день 
переходу через Каховське море, ніби 
навпростець до Нікополя. Минулого 
року козацька залога з Непийпивом 
йшла понад берегом. А тепер, щоб не 
запізнитися на урочистості, отаман 
вирішив йти навпростець. Ніщо не 
передвіщало небезпеки. Навпаки: 
з’явився навіть тихий вітерець. 
Підняли вітрило. Чайка набирала хід 
і слухняно йшла по курсу. Аж тепер 
можна було трохи розслабитись. 
Побратим Сергій, у миру доцент 
Харківського сільгоспуніверситету, 
витягнувся на повний зріст на дні 
човна. Ззаду – Святогір рівномірно 
посапував, пірнувши у здоровий 
молодецький сон. Швидкісь чайки 
була рівномірна та керована, вона 
легко слухалася керма отамана, який 
сидів на кормі і спокійно попихкував 
люлькою. 

Швидко пройшли під високовольт-
ними дротами, протягнутими від 
Запорізької АС через Каховське море. 
Високі металеві опори повільно, але 

його раз, вдруге, повернув в інший бік, 
затріщала щогла...

- Опустити вітрила! -пролунала гучна 
і єдино правильна команда отамана 
Непийпива. Ще мить і… човен міг 
перевернутися. Та вправні дії залоги не 
дали цього зробити. 

- А тепер на весла, хлопці, на весла! - 
гукав отаман. - Гребіть ще дужче, зі всіх 
сил, щоб човен був керованим!- не заспо-
коювався він. 

- Раз, раз, раз!..- ритмічно лунали 
команди отамана. Щосили ми напо-
лягали на весла, трималися за них як за 
останню соломинку. На обрії ледь було 
помітно берег містечка енергетиків, з 
іншого боку – лише густа пелена стихії, 
що вперто на нас насувалася.

А хвилі все гучніше й гучніше били 
по бортах нашої чайки. Я подивився 
на наші речі, наплічники, банки з 
водою. Подумки проаналізував: що би 
послугувало в разі, якби чайка пере-
вернулась? Нічого. На човні не було 
жодного рятівного кола  чи наплічника. 
Отже, надіятись потрібно було лише 

Українські козаки були не тільки вправними вояками на суші, але й чудовими моряками. Їх отамани 
були неперевершеними флотоводцями, а рядові козаки стали прообразом безстрашної морської піхоти. 
Наймогутніша у середньовіччі Османська Імперія з ХV століття контролювала гирло Дніпра, Дністра, Дону. 
Турецькі фортеці перекривали вихід у Чорне море, в якому панував османський флот. І лише українські 
козаки, одні серед всіх лицарських орденів Європи сміливо зробили виклик цьому войовничому монстру. 
Без державної  підтримки по створенню флоту, навіть відкритій протидії з боку польського уряду, козаки 
будували плоскодонні човни, які дістали назву ЧАЙКИ  і за кошти Запорозької Січі оснащували їх легкими 
гарматами та озброєнням, виходили один на один в море проти могутніх турецьких веслово-вітрильних 
суден (фрегатів, бригантин, галіотів, галер) і здобували перемоги. Вони визволяли не тільки невільників із 
галер , а й десантувалися на турецькі береги, захоплювали фортеці і міста, (Очаків, Акерман, Кафу, Варну, 
Трапезунд, та ін.), визволяли бранців, і з трофеями поверталися назад до своїх чайок, в Україну милу.

Уже за мить козацька чайка летітиме під вітрилами
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А пісня - це душа. З усіх потреб потреба.
Лиш пісня в серці ширить межі неба

І. Драч
Гостре перо

Ідеальний кандидат

У нашій квартирі три кімнати 
і чотири виборчі округи. У 
представника кожного з них 
своє уявлення про найкращого 
і навіть ідеального кандидата 
в депутати. Дружина багатіє 
думкою про того, хто нарешті 
подбає про дійсно безплатну 
освіту. 

- Вчора наш школяр з порога 
питає: «Мамо, а що таке «на 
потреби школи»? – згадує. – 
Популярно розповіла йому. А 
він тоді: «А-а-а, ну, тоді завтра 
треба принести 200 гривень». А 
ще щомісяця треба здавати по 
20 гривень на потреби класу… 
Хіба це не завдання для наших 
кандидатів у депутати при-
пинити цю практику? А то он 
знову обіцяють золоті гори...

У нашого малюка мрії не 
такі фантастичні. Він всього-
на-всього хоче, щоб кандидат 
подарував йому купу дуже 
необхідних для кожного шко-
ляра речей. 

- По-перше, - починає заги-
нати пальці, - чоботи-ско-
роходи, аби перестрибува-
ти через калюжі на дорозі. 
По-друге, вантажний килим-
літак, яким возити важучий 
портфель. По-третє, шапку-
невидимку, щоб на перервах 
ховатися від старшокласників. 
По-четверте, скатертину-
самобранку, аби не ходити до 
їдальні.

У кота на лобі написане 
рішення якнайшвидше заби-
тися від вcіх кандидатів у тем-
ний куток. Передвиборчої 
політичної  реклами він, 
бідолаха, боїться ще дужче, ніж 
газованої води в своїй мисці. 
Буває, притьмом стрибає від 
телеекрана, немов кенгуру. 
Мене спершу дуже тішила 
така блискавична реакція 
аполітичного котяри на пере-
двиборчу агітацію. Та тепер 
збираюся обрізати йому гострі 
кігті. Особливо після вчораш-
нього випадку.

А  б у л о  т а к .  Ув е ч е р і 
спокійнісінько йшов собі 
додому,  намагаючись  не 

читати передвиборчих агіток, 
розвішаних та розклеєних 
на стінах, парканах, стовпах, 
деревах, лавочках, урнах для 
сміття… 

– Шановний, - раптом гукає 
мене хтось, - вам не набридло 
платити за холодні батареї, 
відключену воду, вимкнене 
світло, підпилого сантехніка 
та інші кепські комунальні 
послуги?.. 

Щ о  з а  д і д ь к о ?  Б а ч у : 
зустрічний для наочності тяг-
не за собою ребристий іржавий 
радіатор і хекає: «Ми в новому 
парламенті зробимо все, аби 
припинити це казна-що!..»

Задкую і подумки чухаю 
потилицю: «Із двох одне. 
Або він забув, де останні 
двадцять з гаком літ перебу-
вав, або зараз почне пропо-
нувати купити в нього отой 
брухт. Так само, як колись 
у подібних ситуаціях про-
давали цеглину…» Коротше, 
різко пришвидшив ходу, аби 
спекатися цього агітатора і 
… потрапив з-під дощу під 
ринву.

- Вони її посадили!!! – драма-
тично заламує руки від відчаю 
чолов’яга, який вигулькнув, 
немов із під землі. – Кинули 
народ!! Та ми їх зупинимо!..

Не знаю, чи вдасться їм 
обіцяне, але мене таки через 
півсотні кроків справді зупи-
нили – хтось схопив за рукав.

- Настав час здійснити мрію 
кожного, - заворкотав над 
вухом жіночий голос. Чесно 

кажучи, я особисто в цей час 
мріяв зовсім про інше. Та ці 
настрої нітрохи не цікавили 
агітдаму, і вона гримнула: - Ми 
переможемо!!!

Діватися нікуди – пора 
втікати. Я біг, не відчуваючи під 
собою землі, а вслід неслося:

- Створимо нові робочі 
місця!

- Підвищимо зарплати та 
пенсії!

- Повернемо країну людям!
Їй-бо, втік би, але у цей час 

мене по колінах, немов хтось 
колючою лозиною шмагнув. 
Що за дідько? Розплющую 
очі і встигаю помітити тільки 
опущений донизу хвіст кота, 
який кулею вилетів з кімнати, 
де я необачно задрімав у кріслі 
перед телевізором. Ще за мить 
до цього він мирно муркотів 
у мене на колінах, а потім, 
втікаючи, різко відштовхнувся 
від них своїми пазурами. 

 - Всі претензії до кандидатів у 
депутати! – відрубала практична 
дружина, поки я бідкався над 
свіжими подряпинами, а потім 
різко змінила тему: - Ти віддав 
дитині 200 гривень на потреби 
школи? А ще 20 для класу? 

Віддав. І дуже сердитий на 
кота. Бо якби не він, може, б 
мені хоч наснився ідеальний 
кандидат у депутати. Такий, 
який би у своїх передвиборчих 
обіцянках не вирощував золоті 
верби, а зробив щось конкретне 
й корисне. Для тих же школярів 
та їхніх батьків, які  чомусь у 
подарункові казкові чоботи-ско-
роходи чи килим-літак  вірять 
більше, ніж у виконання пере-
двиборчих обіцянок кандидатів.

                       
Павло КУЩ, 
письменник

Голова Донецької обласної 
організації Національної 

спілки    письменників 
України

Павло Кущ

Пісенний клуб «Кобзар»

БИЛА ЖІНКА МУЖИКА, ЗА ЧУПРИНУ ВЗЯВШИ

Била жінка мужика, за чуприну взявши,
Що він їй не поклонився, ще й шапочку знявши,
Ще й, ще й, ще й, ще й, ще й шапочку знявши. (Двічі) 

Била жінка мужика, пішла позивати,
Присудили мужику ще й жінку прохати,
Ще й, ще й, ще й, ще й, ще й жінку прохати. (Двічі) 

Сидить жінка на припічку, ноги підібгавши,
Стоїть мужик у порога, ще й шапочку знявши,
Ще й, ще й, ще й, ще й, ще й шапочку знявши. (Двічі) 

— Прости ж мене, моя мила, що ти мене била,
Куплю тобі корець меду, коновочку пива,
Ще й, ще й, ще й, ще й, ще й коновочку пива. (Двічі) 

— Ой від пива болить спина, а від меду голова;
Купи мені горілочки, щоб весела я була,
Щоб, щоб, щоб, щоб, щоб весела я була. (Двічі) 

Малюнок Миколи КАПУСТИ
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Для козака найвища нагорода -
Народу рідного свобода	 	 	
		 	 	 О. Чубатий

«Нехай вороженькам буде пусто!» -

Щось давненько не радував нас, не дивував приємно своїми оригінальними і талановитими сати-
ричними творами прекрасний український художник-карикатурист, лауреат багатьох міжнародних 
конкурсів, член Національної спілки художників України Микола Капуста.

І ось нарешті «вистрілив», та ще і як влучно! І коли – напередодні виборів! Певне, наболіло 
чоловікові, ось він і вирішив: щоби земляки бодай крізь сльози, а посміхалися!

Під час шалених передвиборчих перегонів, напередодні парламентських виборів пропонуємо 
нашим читачам ексклюзивне, спеціально для «України козацької» гумористичне асорті Миколи 
Капусти, яке автор супроводить гаслом: «Хай усім вороженькам нашим буде пусто!»

гаслує художник
Микола Капуста

Автошарж Миколи Капусти

Веселий	вернісаж




