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Край козацький,
БОГДАНІВ

Під такою назвою 7 грудня 2012 року у 
смт Лисянка, що на Черкащині, відбудеться 
фестиваль, приурочений до Дня місцевого са-
моврядування, 390-річниці надання містечку 
магдебурзького права, 417-річчя фундатора 
Української козацької  держави гетьмана 
України Богдана Хмельницького та VІІ 
річниці діяльності Лисянського районного 
козацького товариства ВГО «Українське 
Реєстрове Козацтво».

У рамках  фестивалю відбудеться 
презентація книжки полковника УРК 
О . Га в р и л ю к а  « Та є м н и ц і  м и н у л о г о 
козацької Лисянки», у якій візьмуть участь 
відомий письменник, почесний козак 
Лисянського полку УРК Василь Шкляр, 
настоятель храму Святої Покрови УПЦ 
КП, капелан лисянських реєстровців 
М.Бондарчук, голова районної організації 
краєзнавців «Витоки» НСКУ В.Щербатюк, 
директор Почапинського НВК М.Лаврега, 
директор Богуславського районного 
музею П.Гогуля, завідувач Корсунь-
Шевченківського державного історико-
культурного заповідника С.Степенькін, 
голова адміністрації Гетьмана УРК у 
Центральному регіоні, генерал-лейтенант 
УРК Б.Марченко, генерал-лейтенант 
УРК В.Вовченко, голова ВГО «Поступи 
жінок-мироносиць», заступник дирек-
тора МГО «Земляцтво Придніпров’я», 
член правління Національної ради жінок 
України, заслужений працівник культури 
З.Ружин та інші; відкриття в районному 
будинку культури оновленої фотовиставки 
О.Гаврилюка про діяльність Лисянського 
районного  товариства  УРК; вручення 
подарунків від козацького товариства 
Лисянщини  районному державному музею – 
бюста Т.Г.Шевченка (автор – Богдан Глад-
кий) та картини «Богдан Хмельницький» 
роботи черкаського митця, полковника 
УРК Віктора Крючкова.

Учасники заходу покладуть квіти до 
пам’ятника на честь Б.Хмельницького в 
Монастирку, проведуть святковий молебень 
та посвяту в козаки та берегині УРК.

Завершиться фестиваль посадкою дуба 
козаками Чигиринського районного това-
риства УРК у Монастирку. Перед гостями 
виступатимуть автор і виконавець пісень 
М.Моцик, співачка Рима Храмцова з 
Корсуня, козацький колектив із Черкас 
продемонструє прийоми бойового гопака. 

Захід  висвітлюватимуть місцеві  і 
загальноукраїнські  засоби масової 
інформації, в тому числі й газета «Україна 
козацька».

Віримо, що запропоновані заходи вко-
тре привернуть увагу до Лисянщини, 
підтвердять її славну історію не тільки за  
доби козацтва, а і в інші періоди славетної 
історії України.

Прес-служба
Черкаського обласного товариства УРК,

смт Лисянка,
Черкаська область

Нещодавно у рамках робочої 
поїздки та інспектування регіональних 
осередків ВГО «Українське Реєстрове 
Козацтво» Гетьман УРК Анатолій 
Шевченко побував у Автономній 
республіці Крим. Очільник українських 
реєстровців провів у Симферополі 
козацьку раду, на якій була при-
сутня козацька старшина Криму, та 
поспілкувався з керівниками кількох 
вищих навчальних закладів. 

Надзвичайно тепло і плідно прой-
шла зустріч Анатолія Івановича 
Шевченка з директором Севасто-
польського інституту банківської 
с п р а в и  Ук р а ї н с ь к о ї  а к а д е м і ї 
Банківської справи Національного 
Банку України Валерієм Івановичем 
Огієнком та його заступником 
Валерієм Аркадійовичем Петуховим. 

Очільник українських реєстровців 
розповів керманичам вишу про 
завдання, які зараз вирішує очолю-
вана ним громадська організація.  
«Сьогодні козацтво, як суспільна 
організація ,  вже  не  виконує 
притаманні їй історично військові 
функції. Це прерогатива держа-
ви, війська. Нинішнє козацтво 

має консолідувати народ, сприя-
ти становленню громадянського 
суспільства у країні, виховувати 
молоде покоління українців гідними 
громадянами на засадах духовності і 
патріотизму», – відзначив Гетьман 
УРК і запропонував співпрацю задля 
відродження національної ідеї на 
основах козацької педагогіки. 

Навзаєм  директор Севастополь-
ського інституту Валерій Огієнко 
проінформував Анатолія Шевченка 
про історію, структуру та завдання 
очолюваного ним навчального зак-
ладу. Зокрема він розповів про те, що 
виш молодий і лише почав розгортати 
діяльність. На сьогодні тут навчається 
лише 200 студентів, проте  за своїми 
інтелектуальними якостями – це 
майбутня еліта України. 

«В інституті  вивчається три 
мови, більшість студентів володіє 
англійською. Ми маємо вихову-
вати людей   розумних, освічених, 
високоморальних. Саме на цих 
принципах можемо з козацтвом 
плідно співпрацювати, – наголо-
сив директор. – Унікальність на-
шого навчального закладу ще і в 

його географічному розташуванні. 
Севастополь – це скарбниця над-
звичайно корисного цілющого 
морського повітря, чорноморської 
води. Окрім отримання теоретич-
них знань і навичок, діти мають 
унікальну можливість оздоровитися. 
Ми зацікавлені у студентах зі Східної 
України, інших регіонів, де серйозні 
проблеми з екологічним станом, а 
отже зі здоров’ям молоді».

Співрозмовники зійшлися на 
тому, що точок дотику між ВГО 
«Українське Реєстрове Козацтво» 
та колективом Севастопольсько-
го інституту банківської справи 
Української академії банківської 
справи НБУ багато. Тож плекаємо 
надію, що зустріч заклала перший 
наріжний камінь у фундамент по-
дальшого плідного співробітництва. 

Про перебування Гетьмана УРК в АР Крим 
детальніше читайте на стор.8

Дмитро ГРИГОРЕНКО, 
власний кореспондент «УК»,

м. Севастополь,
Фото автора    

Севастополь – 

місто майбутнього
Гетьман УРК Анатолій Шевченко (праворуч) та директор Севастопольського інституту банківської 
справи Української академії банківської справи НБУ Валерій Огієнко під час дружньої розмови
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Н А К А З

№373/201
від 04 жовтня 2012 року

Керуючись Статутом Всеукраїнської 
громадської організації «Українське 
Реєстрове Козацтво», рішенням Ге-
нерального штабу УРК та на підставі 
подання Голови Адміністрації Гетьма-
на УРК у Південному регіоні України, 
генерал-полковника УРК Капленка 
Євгена Анатолійовича,

НАКАЗУЮ:
1.Призначити на посаду отамана 

Одеського обласного козацького то-
вариства ВГО УРК генерал-майора 
УРК Бельдієва Сергія Борисовича.

2.Отаману Одеського обласного 
козацького товариства ВГО УРК, ге-
нерал-майору УРК Бельдієву Сергію 
Борисовичу перереєструвати осе-
редок ВГО УРК в Одеській області, 
оновити реєстри та подати їх до 
Генерального штабу УРК.

3.Контроль за виконанням наказу 
покласти на начальника Генерально-
го штабу Українського Реєстрового 
Козацтва, генерал-майора УРК 
Пазюка Володимира Миколайовича.

ГЕТЬМАН УРК  
 А.І.ШЕВЧЕНКО

Офіційно

Криворізьке районне козацьке товариство 
м. Кривого Рогу ВГО УРК
63. Дерев’янко Віктор Дмитрович    козак
64. Яворський Олександр Олексійович  козак
65. Фесенко Олександр Борисович   козак
66. Остапчук Володимир Єрмолайович  козак
67. Пасічук Володимир Миколайович  козак
68. Власенко Олександр Анатолійович  козак 
69. Олексієнко Іван Федорович   козак
70. Світич Олег Миколайович   козак
71. Остапчук Микола Ярмолович   козак
72. Остапчук Євген Володимирович   козак
73. Шумак Федір Михайлович   козак
74. Шумак Олександр Михайлович   козак
75. Кушка Олександр Михайлович   козак
76. Матюшенко Микола Савович   козак
77. Косяк Олександр Анатолійович   козак
78. Крикун Юрій Гаврилович   козак
79. Костішин Іван Володимирович   козак
80. Романько Сергій Іванович   козак

Софіївське районне козацьке товариство 
м. Кривого Рогу ВГО УРК
1. Качан Анатолій Васильович   отаман
2. Хрущ Сергій Володимирович заступник отамана
3. Овдієнко Володимир Анатолійович заступник отамана
4. Остапенко Олександр Миколайович  казначей
5. Ногас Юрій Григорович  помічник отамана
6. Мудраченко Віктор Михайлович помічник отамана
7. Петренко Юрій Володимирович помічник отамана
8. Голота Віктор Васильович радник отамана
9. Омельченко Юрій Анатолійович помічник отамана
10. Мегеря Віктор Миколайович радник отамана
11. Стешенко Валерій Миколайович помічник отамана
12. Чувпило Вадим Вікторович помічник отамана
13. Пересунько Антоніна Григорівна   берегиня
14. Кот Любов Іванівна    берегиня
15. Качан Ірина Миколаївна   берегиня
16. Гаражій Любов Василівна   берегиня
17. Корщенко Наталя Вікторівна   берегиня
18. Кущ Інна Анатоліївна    берегиня
19. Огороднічий Іван Олексійович   козак
20. Новоселецький Микола Францович  козак
21. Кузьменко Володимир Олександрович  козак
22. Даценко Олександр Володимирович  козак
23. Юрчик Сергій Степанович   козак
24. Гасюк Віктор Миколайович   козак
25. Моня Олексій Григорович   козак
26. Шумаров Володимир Андрійович   козак
27. Шабатін Микола Васильович   козак
28. Даценко Петро Анатолійович   козак
29. Шевченко Микола Карпович   козак
30. Поденежний Ігор Васильович   козак

Апостолівське районне козацьке товариство 
м. Кривого Рогу ВГО УРК
1. Аленін Яків Михайлович    отаман
2. Сосновський Володимир Семенович заступник отамана
3. Штефан Геннадій Володимирович заступник отамана
4. Кузьменко Олександр Олександрович радник отамана

5. Нечит Віктор Савелійович  радник отамана
6. Носков Сергій Іванович   скарбничий
7. Лепеха Віталій Васильович   козак
8. Лепеха Олександр Васильович   козак
9. Бойчук Григорій Сергійович   козак
10. Кучеренко Роман Григорович   козак
11. Протасов Леонід Сергійович   козак
  
Широківське районне козацьке товариство 
ВГО УРК
1.Євтушенко Олександр Миколайович   отаман
2. Шепілов Микола Васильович заступник отамана
3. Савицький Валерій Васильович помічник отамана
4. Тополь Олександр Олегович   козак
5. Святецький Віталій Павлович   козак
6. Григорчук Ігор Володимирович   козак
7. Удовіченко Сергій Миколайович   козак
8. Корінний Володимир Володимирович помічник отамана
9. Шепілов Денис Миколайович помічник отамана
10. Кравчук Вадим Володимирович   козак
11. Галич Сергій Григорович   козак
12. Етерія Ігор Гургільович    козак

Київський полк ім. Івана Богуна
1.Радько Григорій Артемович командир полку
2. Перерва Валентин Миколайович начальник штабу
3. Мартинюк Михайло Григорович заступник командира
4. Василенко Олександр Іванович помічник командира
5. Андрусь Михайло Іванович   козак
6. Бабич Георгій Леонідович   козак
7. Бондаренко Віталій Леонідович   козак
8. Горбань Олександр Вікторович   козак
9. Заліпський Олександр Володимирович  козак
10. Іванов Валерій Миколайович   козак
11. Ігнатенко Руслан Олександрович   козак
12. Істомін Володимир Олексійович   козак
13. Керашенко Олександр Андрійович  козак
14. Кухарчук Олександр Андрійович   козак
15. Кушнір Антон Якович    козак
16. Летицький Сергій Валерійович   козак
17. Макєєв Сергій Олександрович   козак
18. Медаковський Олександр Станіславович  козак
19. Набухотний Василь Васильович   козак
20. Овдієнко Андрій Анатолійович   козак
21. Пахнєвський Володимир Володимирович  козак
22. Перерва Сергій Валентинович   козак
23. Скрипниченко Юрій Олексійович   козак
24. Стукалюк Сергій Володимирович  козак
25. Акімов Олександр Володимирович  козак
26. Бабак Анатолій Олексійович   козак
27. Бельченко Олег Анатолійович   козак
28. Галунка Вадим Вікторович   козак
29. Горенчук Микола Миколайович   козак
30. Грабовий Дмитро Володимирович  козак
31. Дерновий Михайло Іванович   козак
32. Дмитрієв Валентин Сергійович   козак
33. Євдокименко Олександр Олександрович  козак
34. Жданов Ігор Сергійович   козак
35. Іващенко Сергій Васильович   козак

Р Е Є С Т Р И  К О З А Ц Ь К І
Закінчення реєстру Дніпропетровського обласного козацького товариства ВГО УРК

      
Н А К А З

№ 373/240 
від 06 листопада 2012 року

Керуючись Статутом Всеукраїнської 
громадської організації «Українське 
Реєстрове Козацтво», рішенням Ге-
нерального штабу УРК та на підставі 
подання Голови Адміністрації Гетьма-
на УРК у Південному регіоні України, 
генерал-полковника УРК Капленка 
Євгена Анатолійовича,

НАКАЗУЮ:
1.У зв’язку з невиконанням наказу 

№ 331/8 від 19.10.2011 р., розпо-
ря-дження № 12 від 20.12.2011 р., 
згідно зі Статутом ВГО «Українське 
Реєстрове Козацтво» п.п.3.12 та 
3.13 перевести до резерву ВГО УРК 
наступних козаків Одеського облас-
ного товариства ВГО УРК:

- генерал-лейтенанта УРК Глєбова 
Олега Дмитровича;

- генерал-полковника УРК Довб-
ню Євгена Івановича;

- генерал-майора УРК Йону Ігоря 
Івановича;

- г е н е р а л - м а й о р а  У Р К 
Коломійцева Анатолія Борисовича;

- генерал-майора УРК Куницю 
Володимира Миколайовича;

- генерал-майора УРК Толстова 
Володимира Олександровича;

- генерал-майора УРК Тюхтія 
Миколу Петровича.

2. За пропозицією керівництва 
Одеського обласного козацького 
товариства ВГО УРК позбавити ви-
щеназваних козаків козацьких звань, 
заборонити використання козацьких 
одностроїв, нагород та символіки УРК. 
Вважати накази щодо призначення на 
посади та присвоєння їм козацьких 
звань такими, що втратили чинність.

3. Контроль за виконанням на-
казу покласти на начальника Ге-
нерального штабу Українського 
Реєстрового Козацтва, генерал-
майора УРК Пазюка Володимира 
Миколайовича.

ГЕТЬМАН УРК  
 А.І.ШЕВЧЕНКО

Нещодавно на громадсько-політичній мапі міста 
Єнакієвого, що на Донеччині, офіційно оформило-
ся ще одне громадське об’єднання – «Єнакіївська 
міська організація «Чорнобильський полк Українського 
Реєстрового Козацтва». Про це свідчить відповідне 
рішення виконавчого комітету Єнакіївської міської ради 
за № 671 від 17 жовтня цього року.

Козацький підрозділ, яким від дня його заснування 
керує підполковник УРК Олександр Мамченко, добре 
відомий своїми благодійними справами, роботою на 
ниві патріотичного виховання молоді, національного 
відродження не лише у рідному місті, але й далеко за 
його межами.

Упевнені, що надання реєстровцям Єнакієвого 
офіційного статусу додасть козакам нової снаги для 
подальших успіхів у відродженні і зміцненні кращих 
традицій українського козацтва.

Прес-служба УРК,
м. Єнакієве,
Донеччина

В осередках УРК

НА ОФІЦІЙНИЙ ЩАБЕЛЬ

Отаман Чорнобильського полку УРК м.Єнакієвого, 
підполковник УРК Олександр Мамченко
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У штаб-квартирі Українського 
Реєстрового Козацтва Естонії 
відбулася зустріч активу УРКЕ з 
головою  адміністрації Гетьмана УРК 
у Східному регіоні України Юрієм 
Пісковацьким, який перебував в 
Естонії з робочим візитом. 

З а  д о р у ч е н н я м  Ге т ь -
мана УРК Анатолія Шев-
ченка, за популяризацію в 
Естонії  ідеалів Українського 
Реєстрового Козацтва він  вру-
чив естонським реєстровцям 
нагороди. Зокрема пам’ятну 
медаль на честь 10-ліття УРК 
отримали голова ради з гераль-
дики й етики УРКЕ, генерал-
майор УРК Рафаель Амос і 
старійшина Союзу оборони 
Естонії, козак УРКЕ Наур 
Калєв, «Срібним козацьким 
хрестом» ІІ ступеня нагоро-
джено генерального старшину 
УРКЕ, генерал-лейтенанта 
Сил оборони Естонії Йохан-
неса Керта.

На зустрічі були присутніми 
голова адміністрації Гетьмана 
УРК у країнах Балтії Володи-
мир Паламар, його заступник, 

генерал-майор УРК Михайло 
Кот, головний отаман УРКЕ 
В.Гринько, начальник шта-
бу УРКЕ А.Хантсом, отаман 
УРКЕ міста Таллінна О.Богач, 
начальник Талліннського шта-
бу УРКЕ Б.Кулик, отаман 
УРКЕ міста Маарду М.Швець, 
директор СК «Двигун», козак 
УРКЕ Д.Самощук, тренер 
ФК «Динамо», козак УРКЕ 
В.Нещеретний, керівник 

фольклорно-етнографічного 
відділу УРКЕ О.Мамутова, ди-
ректор української недільної 
школи Л.Лаур та інші достой-
ники.

Після офіційної церемонії 
відбулася цікава бесіда з 
українським гостем.

Прес-служба УРК,
м. Таллінн,

Естонія

Найвища честь для козака –
Бути вірним сином Христа-Бога та Неньки-України
  З козацького статуту

Козацька педагогіка

Ук р а ї н а ,  б а т ь к і в щ и н а , 
козаки. Коли кожен із нас чує ці 
слова, то серце починає битися 
швидше, прискорюється дихан-
ня,  – відчувається гордість за 
народ, його історію, культуру. 
Звитяга, сміливість, мужність, 
розсудливість, свідомість – ці 
найкращі риси українця закла-
далися, відстоювалися нашими 
далекими пращурами із сивої 
давнини, бо ґрунтувалися на 
певних ідеях.

Молода держава мусила б 
зробити головну ставку  на 
школу, – як на найважливіший 
націєтворчий чинник.  У 
нашій школі проводиться 
копітка, послідовна робота з 
утвердженням у юних душах 
українського ідеалу, тобто 
відчуття національної гідності 
й честі, прагнення належно 
шанувати себе як частинку 
великої нації. Вчительство 
закладу розробляє сценарії 
виховних заходів на основі  
етнопедагогіки та обрядовості, 
створює куточки  народо-
знавства, прищеплює любов 
до рідного краю, задіюючи  
с т р і л е ц ь к і ,  к о з а ц ь к і  т а 
повстанські пісні, вишукує 
підказки у працях видатних 
вітчизняних просвітників 
Івана Огієнка, Григорія Ва-
щенка, етнографів Олекси Во-
ропая,  Василя Скуратівського.

Уже доброю традицією  
с т а л о  в  н а ш і й  ш к о л і 
н а п е р е д о д н і  П о к р о в и 
Пресвятої Богородиці  та 
Дня українського козацтва 
проводити посвяту учнів пер-
ших класів у члени дитячої 
самодіяльної  організаці ї 
«Наддністряночка». Урочиста  
лінійка розпочалася вико-
нанням Гімну України та вне-
сенням прапора організації. 
Кожний загін-«джерельце» 
проголосив своє гасло. Потім 
слово взяли учні 1-А класу 
І.Мазепа та М.Базюк (кла-
совод О.Рацин), 1-Б класу 
Ю.Гаврилюк, В.Анцібор (кла-
совод Г.Гельмич), які у своїх 
віршах висловлювали палку 
любов до України, до батьків, 
до рідної школи.   

Першокласники, вступа-
ючи до лав шкільної дитячої 
самодіяльної  організаці ї 
«Наддністряночка», обіцяли 
бути вірними синами і доч-
ками  своєї країни, сумлінно 
виконувати завдання, бути 
чесними і правдивими. Заступ-
ник директора з навчально-
виховної  роботи  Л.Чорна 
привітала першокласників, 
побажала бути старанними, 
брати приклад із старших 
друзів, а школярам 2-4 класів – 
добросовісно виконувати 
поставлені перед ними за-
вдання, допомагати молод-
шим, старанно вчитися, гарно 
поводитись. За традицією  
учні 4-х класів прикріпили 
емблеми «Наддністряночки» 
першокласникам. Педагог-
організатор школи Л.Монич 
кожному голові «джерельця» 
вручила завдання на наступ-
ний рік. Свято закінчилось 
виконанням  гімну школи на 
слова і музику О. Маковея 
«Привітайте щиро всім до-
бром».

Легендарна Запорозька Січ – 
символ мужності і незламності 
українського народу. 

 Упродовж кількох років у 
стінах нашої школи діє дитячо-
юнацька організація «Молода 
Січ», яка формується з учнів 
5-11 класів. Вона має свій статут, 
прапор. До її лав приймають 
наших вихованців за давнім 
запорозьким звичаєм. Кожен 
козацький загін має своє гасло, 
за яким діє. Саме для того, щоб 
виховувати в молоді почуття 
патріотизму, найкращі чесно-
ти, кожного року  відбувається  
вступ учнів  5-го класу до лав 
організації. Ось і цього року ко-
заки ВГО «Українське Реєстрове 
Козацтво»  прийняли присягу 
від юних козаків і берегинь. 
Дійство посвяти поєдналося 
з козацькими співами ансам-
блю «Соколи» та виступами 
новобранців. До присутніх 
зверталися директор школи 
Л.Хребтак, заступник отамана 
Івано-Франківського обласно-
го товариства УРК, заступник 
голови ради старійшин, пол-
ковник УРК В.Карман, заслу-
жений воїн УПА І.Палагіцький, 
отаман Заліщицького окремого 
куреня УРК С.Лютий, з Божим 
благословенням та напутньою 
молитвою – отець Іван Сенд-
зюк. За давньою традицією, 
урочиста посвята закінчилася  
піснею  «Ой у лузі червона ка-
лина». Потім відбулися  козацькі 
ігри та забави для учнів 5-6 
класів. Три команди козаків 
та берегинь змагалися, хто 
швидше принесе воду, зварить 
куліш, визначали  вправніших 
у перегонах, найкмітливіших, 
найобізнаніших тощо.

Ігри додавали  юним ко-
зачатам радості й завзяття. 
Учасники перетягували линву, 
метали ядро, виштовхували з 
кола «козака на коні» тощо. В 
організації свята взяли участь 
учителі фізичної культури 
Н.Ковпак, М.Золота, В.Монич, 
учитель музики О.Боднарчук, 
акомпаніатор О.Тіщенко, 
педагог-організатор Л.Монич, 
заступник директора школи з 
виховної роботи О.Скоревич.  

Майбутнє великої держави –  
у наших руках. В українських 
родинах, школах, вишах за-
кладаймо міцний фундамент 
сильної європейської країни. 
Свято бережімо батьківські  
традиції і звичаї, історію і 
культуру, шануймо державні 
с и м в о л и  й  м а т е р и н с ь к у 
солов’їну мову, бо без них ми 
не збудуємо кращої долі для 
себе й прийдешніх поколінь. 

Оксана СКОРЕВИЧ,
заступник директора школи

з виховної роботи
м. Заліщики,

Тернопільська область

Краю рідний, славний 
і свобідний…

ВІЗИТ ГОЛОВИ  АДМІНІСТРАЦІЇ ГЕТЬМАНА УРК

Урочистості в Соборі

Після богослужіння з бла-
гословення митрополита 
ЕАПЦ Стефанія головний 
отаман УРК Естонії Валерій 
Гринько та заступник голови 
адміністрації Гетьмана УРК 
у країнах Балтії Михайло 
Кот провели ритуал посвяти 
новобранців  у реєстровці.

На церемонії були присутні:  
о т а м а н  У к р а ї н с ь к о г о 
Реєстрового Козацтва міста 
Маарду, полковник УРК Ми-
кола Швець та отаман УРКЕ 

міста Сауе, генерал-лейте-
нант УРК Рафаель Амос.

Церковним хором з козаків 
і берегинь керував начальник 
штабу УРК міста Таллінна, 
відомий український гро-
мадський і культурний діяч в 
Естонії Борислав Кулик.

П о с е р е д  ц е р к в и  б і л я 
прапорів Естонії, Євросоюзу, 
України, малинового знамена 
УРК  урочисто проголосили 
козацьку присягу на вірність 
Богу, дружбі між народами, 

процвітання Батьківщини 
новобранці різного віку. 

Головний отаман УРКЕ 
Валерій Гринько поклав кож-
ному  на плече козацьку ша-
блю, символізуючи тим самим 
прийняття до лав реєстрового 
братства.

Після завершення урочи-
стого заходу у кафедральній 
церкві всі його учасники про-
довжили свято за дружнім 
застіллям, де на них чекала 
традиційна українська кухня, 
бадьорі козацькі пісні.

Прес-служба УРК,
м. Таллінн

На початку  листопада 
зупинилося серце чуйної, 
талановитої людини – за-
с л у ж е н о г о  ж у р н а л і с т а 

Естонії, генерал-
майора УРК Ра-
фаеля Амоса, який 
о б і й м а в  п о с а д у 
керівника ради по 
етиці і геральдиці 
У к р а ї н с ь к о г о 
Реєстрового Ко-
зацтва в Естонії, 
о т а м а н а  У Р К 
м . Сауе.Недарма         
друзі-реєстровці 
з пошаною вели-
чали його сивим 
лицарем козацт-
ва,  бо у  своєму 
змістовному житті 
Р а ф а е л ь  А м о с 
устиг зробити дуже 
багато доброго і 
к о р и с н о г о  д л я 
людей, для своєї 
рідної Естонії. Він 
б у в  с п р а в ж н і м 

патріотом своєї Батьківщини, 
націоналістом, який з ве-
ликою повагою ставився 
до культури, історії інших 

народів Естонії, особливо 
українців.  У його найближ-
чих планах було створен-
ня Козацького військово-
історичного музею на основі 
з ібраної  ним же чудової 
колекці ї  зброї,  нагород, 
іншої козацької геральдики. 
Як досвідчений журналіст 
брав активну участь у випу-
ску інформаційного листка 
УРКЕ «Козацький часопис», 
готував його естономовну 
версію.

Для козаків-реєстровців 
Естонії, України генерал-
майор УРК Рафаель Амос 
назавжди  залишиться у ко-
зацьких лавах. Ми рівняємо 
по ньому своє життя. Світла 
пам’ять про сивого чесно-
го лицаря Рафаеля Амоса 
завжди житиме в козацьких 
серцях.

Прес-служба УРК,
Естонія

УРК за кордоном

Відійшов у вічність лицар

Учасники зустрічі у штаб-квартирі УРК Естонії. У центрі – 
Юрій Пісковацький, Йоханнес Керт, Володимир Паламар

Пам‘ять

У кафедральному соборі Святих Симеона і Анни Естонської 
Апостольської Православної  церкви, що в Таллінні, козаки УРК, їх 
друзі, знайомі взяли участь у святкуванні Покрови Пресвятої Богородиці.
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У поточному році «Україна козацька» брала 
безпосередню участь у багатьох громадських, 
патріотичних, державотворчих заходах на теренах 
України, виступала їх інформаційним партнером.

Журналістів редакції зі свіжим номером 
козацької газети можна було побачити не лише 
у бібліотеках, будинках культури, навчальних 
аудиторіях, школах, а й безпосередньо у гущі 
подій, серед організаторів проведення вищеназ-
ваних заходів.

Так, скажімо, «УК» була інформаційним спон-
сором (а отже і учасником) мотовелопробігу шля-
хами Олекси Тихого, що традиційно проходить 
на Донеччині у День незалежності. Цього разу 
кермачами своїх «сталевих коней» стали близько 
ста спортсменів-любителів віком від п’яти до 
шістдесяти років із Дружківки, Краматорська, Костянтинівки, Донецька, Слов’янська, інших міст і сіл регіону.

Вони, як кажуть, із вітерцем промчали 40-кілометровою трасою  спекотним донецьким степом і фінішували коло рідного 
села Олекси Тихого, Їжівки, а точніше біля невеличкого ставочка, що він колись, ще в юності, загатив, обсадив деревами 
разом зі своїми друзями-ровесниками, односельцями.

Ось тут, під вербами Олекси, на переможців мотовелопробігу, на всіх його учасників і чекала наша «Україна козацька» – 
щоб ознайомити з останніми новинами, потоваришувати по-козацьки і, звичайно ж, висвітлити опісля цей патріотичний 
захід під жовто-блакитними прапорами, що проходив під патронатом Товариства О. Тихого ВКТ «Просвіта», керованого 
депутатом Олексієво-Дружківської селищної ради Євгеном Шаповаловим.

До речі, на Дружківщині – малій батьківщині Олекси Тихого, за останні роки збільшилася кількість передплатників, 
шанувальників нашої газети. Серед таких і відчайдушні байкери, які вперше познайомилися з «УК» серед серпневого 
донецького степу, коли проїхали історичними місцями - маршрутами пам’яті...

Прес-служба УРК,
Донеччина

ВЕЛЬМИШАНОВНІ БРАТИ-РЕЄСТРОВЦІ,
КОЗАЦЬКІ ОЧІЛЬНИКИ, ЗЕМЛЯКИ-УКРАЇНЦІ!

Н а п е р е д о д н і  с в о г о  д е с я т и р і ч н о г о  ю в і л е ю 
загальнонаціональна газета «Україна козацька» у складній 
для країни економічній ситуації проводить чергову перед-
платну кампанію з надією, як і всі, вижити, вистояти, з вірою 
в Україну, реєстрове козацтво, у підтримку всіх патріотів – 
наших читачів.

Аналізуючи про-
йдений редакцією 
шлях, маємо пра-
во  констатувати, 
що сьогодні наша  
газета стала ваго-
м о ю  с к л а д о в о ю 
н а ц і о н а л ь н о г о 
і  д у х о в н о г о 
відродження країни, 
активізації та про-
паганди козацького 
руху на усіх теренах 
нашої незалежної 
держави. «Україна 
к о з а ц ь к а »  є 
справжнім дієвим 
рупором УРК, прав-
дивим висвітленням 
його сьогодення, 
витоків козаччини, 
надійним компасом 
руху цієї впливової 
г р о м а д с ь к о ї 
о р г а н і з а ц і ї  у 
майбутнє.

Найкраща оцінка газети – це відгуки, листи її читачів. А 
таких ми маємо чимало – схвальних, з побажаннями, буває, 
що і критичних. Готові  враховувати ваші слушні пропозиції, 
їм завжди знайдеться місце на шпальтах нашого видання.

У редакційний актив можна записати  і те, що останнім 
часом «УК»  стала справжньою кузнею козаків-журналістів, 
які постійно друкують свої цікаві дописи на її шпальтах. Лише 
за останні роки членами Національної спілки журналістів 
України стали троє козаків-реєстровців, стільки ж  - на 
підході до вступу у лави цієї авторитетної творчої організації.

Так, зроблено вже чимало, але ще більше перспектив-
них планів у редакційному портфелі. Втілити ж їх у життя 
ми, журналісти «УК», спроможні лише за вашої активної 
підтримки, шановні наші читачі, симпатики козацької 
газети зі всієї України.

До завершення цьогорічної передплатної кампанії за-
лишилися лічені дні. На її груднево-зимовому фініші ми 
чекаємо від шанувальників видання, патріотів, людей, яким 
не байдуже майбутнє України, справжнього козацького 
спурту! До цього мають прикласти  свої сили та можливості 
не лише козаки-реєстровці, а і всі свідомі  українці. Наша 
газета має дійти до кожного навчального закладу, бібліотеки 
у вашому регіоні, передаватися з вулиці на вулицю, з 
домівки в домівку.

І все ж найбільше 
у  ц і й  в а ж л и в і й 
справі, як завжди,  
покладаємося на 
козаків-реєстровців, 
їх очільників. Ще раз 
звертаємося   до голів 
адміністрації Геть-
мана УРК в регіонах 
України, очільників 
обласних, міських 
осередків УРК  із 
закликом усіляко 
посприяти гідному 
з а в е р ш е н н ю 
п е р е д п л а т н о ї 
кампанії «України 
козацької».

Уже сьогодні ми 
знаємо, що актив-
но і результативно 
п р о в е л и  п е р е д -
плату реєстровці 
Галичини,  коза -
к и  Є н а к і є в о г о , 
Слов’янська, що на 

Донеччині, не пасуть задніх слобожанці, черкащанці. Але  
чекаємо вагомого слова, конкретної дії і від усіх інших 
організацій УРК на місцях.

Ми ж, журналісти «УК», будемо робити все від нас за-
лежне, щоби наша газета стала ще інформаційнішою, 
цікавішою, змістовнішою, дієвішою!

Плекаємо надію, щиро віримо на зустріч із вами, наші 
вірні читачі, у наступному році.

Варто нагадати, що «Україну козацьку» можна передпла-
тити у всіх поштових відділеннях України.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 08159
Вартість передплати на 2013 рік – 54 гривні

РЕДАКЦІЯ «УК»

Спочатку було Слово,
І Слово було в Бога,
І Слово було Бог

Євангеліє від Іоанна

Передплата-2013

ІЗ ВІРОЮ У МАЙБУТТЯ

Реєстровці дарують Донецькій обласній бібліотеці в особі Наталії Авдєєнко 
(заступника директора) цьогорічну підшивку газети «Україна козацька»

«УК» читають…    
байкери

Жене вітер дух козацький
Із низин дніпровських.
Через давній шлях чумацький
До степів азовських.

І нащадки пройнялися
Духом отим славним.
Козаченьки піднялися
Із століть прадавніх.

Відродилося козацтво
Знову в Україні,
Згуртував шановне братство
Прапор жовто-синій.

Як раніше, знову ради
В лавах відчайдушних:
Вибирає вся громада
Ватажків тямущих.

Є у Гетьманському полку
Отаман завзятий:
Всіх розсудить,

 всім дасть раду,
Братством він пройнятий.

Він - нащадок запорозьких
Воїнів чубатих,
Що колись били Потоцьких –
Шляхтичів пихатих.

Скрізь отаман устигає:
Є сім’я, робота,
Й козаченьки поважають
Його за турботу.

Хай Всевишній допоможе
Йому в нашій справі!
Віримо, що все він зможе,
 Бог його направить!

Жене вітер дух козацький
З Хортиці швиденько:
Як пройнявся ним добряче
Лицар Коваленко!

Від імені Гетьманського полку УРК
майор УРК Володимир ТОЛСТОЙ

Нам пишуть

ВІРШОВАНА 
ПОШАНА

Шановна редакціє газети 
«Україна козацька»!

Ми, козаки Гетьманського 
полку УРК міста Маріуполя, 

дуже поважаємо свого 
отамана Сергія Коваленка 

за його великий внесок 
у справу відродження 

козацтва в Україні. 
Прохаємо  надрукувати 
цей вірш у газеті, як знак 

глибокої пошани до нашого 
очільника.

Наш
 ОТАМАН

Фотофакт
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Шаблюку, пане отамане!
   Б. Тарасів
   
Гордість УРК

Отаман Північнокримського 
коша Українського Реєстрового 
Козацтва, генерал-полковник 
УРК Віктор Дацюк – людина 
знана і шанована у козацькому 
товаристві. Він один із тих, хто 
стояв біля витоків ВГО «УРК», 
з перших днів його заснування 
закладав міцні підвалини козаць-
кого руху в АР Крим та Україні. І 
нині не зраджує своїм принципам, 
ідеї українського відродження. 
До його мудрого слова дослуха-
ються і рядові реєстровці, і пред-
ставники козацької старшини. 
Недарма сивочолого отамана 
наказом Гетьмана УРК Анатолія 
Шевченка призначено радником 
Гетьмана УРК з організаційних 
питань. Віктор Дацюк – людина 
самодостатня і міг би, без до-
кору сумління, присвятити себе 
вихованню внуків або десь на 
березі тихої річки, у затишному 
заклі, вудити рибу. Проте козаць-
кий отаман, маючи величезний 
життєвий досвід, ще хоче послу-
жити своєму народові у справі ви-
ховання молоді, зміцнення авто-
ритету Українського Реєстрового 
Козацтва. Тож порох козак 
тримає сухим.

МІЦНЕ КОРІННЯ 
КОЗАЦЬКОГО ДЕРЕВА

На кордоні Хмельницької 
і Тернопільської областей, 
над лівою притокою Горині – 
Вілією, затишно розкинулося 
село Кунів, перша писемна 
згадка про яке датується 1462 
роком. Тож кунівчани нині 
ювіляри – їхньому родинному 
гнізду, з якого вилетів і герой 
нашої оповіді, цьогоріч 650 
років! Не кожне село в Україні 
може похвалитися таким по-
важним віком. Його розквіт 
прийшовся саме на козацькі 
часи. Під текстом одного з 
універсалів польського коро-
ля Сигізмунда-Августа про 
приєднання Волинської землі 
до Речі Посполитої від 25 травня 
1569 року є підписи волин-
ських шляхтичів, поміж якими 
згадується Семен Єло з Кунева.

До 1606 року Кунів був се-
лом, з 1607-го – містечко у 
складі Луцького повіту. З ча-
сом воно стало відноситися до 
Волинської губернії Острозь-
кого повіту, було волосним цен-
тром. Оскільки в часи козаччи-
ни Кунів знаходився у вогнищі 
національно-визвольних зма-
гань, то й козаччина, як народне 
явище, яскраво відбилася на 
долі його жителів та їх нащадків.

У РОДИННОМУ ГНІЗДІ
Ось у такому славному, 

политому кров’ю козаків і 
польських шляхтичів, краї, у 
родині хліборобів Олексан-
дра Вікторовича і Анастасії 
Петрівни Дацюків народився 
син Віктор. Окрім Віктора, який 
був третьою дитиною, батько 
з матір’ю дали життя ще двом 
його братам і двом сестрам. 

«Сім’я була велика, жили не 
дуже заможно, але дружно, - 
згадує Віктор Олександро-
вич. – Батьки зазнали горя 
війни. Маму примусово ви-
везли на роботи до Німеччини 
німці, тата в повоєнні роки 
змушували встановлювати 
«найсправедливіший» у світі 

режим. Віддаю належне бать-
кам: попри всі негаразди, усіх 
нас поставили на ноги, зуміли 
дати належну освіту».

Дитинство Віктора пройшло 
цікаво і змістовно. Навчав-
ся у школі, допомагав бать-
кам у нелегкій сільській праці, 
вчився заробляти на шматок 
хліба, - тож мозолі на долонях 
пізнав рано. «Хоч і не ходив у 
відмінниках, але вчився старан-
но. Був активним учасником 
художньої самодіяльності – 
гарно співав, як і його батько, 
мати, сестра. Представляв наше 
село на районних і обласних 
оглядах, - тепло згадує про 
свого колишнього вихованця 
старенька вчителька Галина 
Йосипівна Мельник. – Уже у 
зрілому віці Віктор відвідав 
рідне село і, зустрівши мене, 
став на коліно, поцілував 
руку і сказав: «Це моя любов 
до вчителя». У цьому весь 
Віктор – добрий, порядний, 
інтелігентний, справжній 
лицар. Я пишаюся тим, що з 
нашого села вийшла ціла пле-
яда гідних людей, серед яких і 
Віктор Дацюк».

Після закінчення десятирічки 
Віктора призвали до війська. 
Служив у мотострілковій 
частині. Після демобілізації, 
закінчивши курси офіцерів 
у Білгороді-Дністровському, 
вирішив стати правоохорон-
цем. Працював на різних 
відповідальних посадах у Крас-
ноперекопську, Армянську,  де 
разом із дружиною Валентиною 
Іванівною, з якою вже ось май-
же сорок років ділять радощі і 
журбу, сповили надійне родин-
не гніздо. 

ДОБРО –   
ЯК ДЗЕРКАЛО ДУШІ

Після виходу на заслужений 
відпочинок ветеран МВС, спов-
нений сил і планів, вирішив 
зайнятися підприємництвом –
став першим приватним 
підприємцем Армянська. 
Першопрохідцям завжди 
важко, але наполегливість, 
життєвий досвід і мудрість 
допомогли Віктору Олексан-
дровичу поставити справу на 

надійний рівень. Тож, забез-
печивши свою родину, пан 
Віктор вирішив робити добро 
і для суспільства.

Т у р б о т а  п р о  д о л ю 
Батьківщини, підростаючого 
п о к о л і н н я ,  б а ж а н -
ня допомогти стареньким, 
немічним і сиротам приве-
ли його до лав Українського 
Р е є с т р о в о г о  К о з а ц т в а . 
Дієвий чоловік організував 
Північнокримський кіш УРК, 
а козаки одностайно обрали 
Віктора Дацюка своїм отама-
ном. За його участі побрати-
ми із Армянська, серед яких 
Василь Москальов, Микола 
Тамарін, Валерій Воробйов, 
Віталій Гріднєв, Іван Грендач 
створили в місті потужну ко-
зацьку організацію, яка має 
неабиякий авторитет місцевої 
громади. 

С п р а в ж н і м  о с е р е д к о м 
національного патріотичного 
виховання стала організована 
реєстровцями і  особисто 
Віктором Дацюком Козаць-
ка об’єднана демократична 
республіка, що вже 10 років діє 
в Армянській школі № 1.

Ось і нещодавно, на По-
крову, реєстровці Північно-
кримського коша завітали до 
маленьких лель і джур, провели 
церемонію посвяти в козачата. 
«Для багатьох діток це стимул 
до навчання і до духовного 
зростання, - говорить директор 
Армянської школи № 1, пол-
ковник УРК Людмила Козир. 
– Цього разу 74 п’ятикласники 
стали козачатами, і для всіх у 
отамана Віктора Дацюка знай-
шлося не лише добре слово, але 
й солодкі гостинці, подарунки. 
Найдостойніших реєстровці 
відзначили козацькими грамо-
тами, кращих спортсменів – 
цінними подарунками. Такі події 
в дитячій пам’яті закарбуються 
навічно, бо доброта і щедрість 
не забуваються.  

КОЗАЦЬКІ НАЩАДКИ
Тут, в Армянську, народилися 

діти Віктора Олександровича та 
Валентини Іванівни – доньки 
Наталія та Ганна. Тепер вони вже 
люди самодостатні, здобули хо-

рошу освіту, створили сім’ї. На-
талка, як і батько, – підприємець. 
Її старша донька, – Христи-
на, – студентка університету 
імені М.Драгоманова, опановує 
іноземні мови. А ось молод-
ший син Олександр мріє стати 
механіком. А ще він, як і його 
дідусь, – справжній козак. До 
речі, до лав реєстрового козацтва 
хлопець вступив у один день із 
дідусем – Віктором Олексан-
дровичем, тобто десять років 

тому. «Гадаю, що на козацько-
му однострої онука заслужено 
виблискує позолотою ювілейна 
медаль на честь 10-річчя 
Українського Реєстрового Ко-
зацтва», – радіє за онука-козака 
сивочолий отаман. 

Донька Ганна закінчила 
О д е с ь к и й  н а ц і о н а л ь н и й 
університет, працює у системі 
судочинства. Її син Михайло – 
нині третьокласник, проте 
також цікавиться всім, що 
пов’язане з козацтвом. «Дідусь – 
отаман у козаків, а я – у своєму 
класі»,  – з гордістю говорить 
хлопчик.

Онуки Віктора Дацюка 
справжні козаки: з турбо-
тою доглядають за кількома 
пам’ятниками у рідному місті. 
Вважають місію збереження 
пам’яті пращурів почесною і 
відповідальною. 

У СЕЛІ – ВСІ РІДНЯ
Як би не складалася доля, не 

забуває Віктор Олександрович 
своєї малої батьківщини. І хоч 

немає вже батьків, та тягне 
його до землі, де закопана пу-
повина. У рідному Куневі його 
пам’ятають, люблять, завжди 
на нього чекають, бо вважають 
земляка справжнім патріотом, 
пишаються ним.

«Коли приїжджає в село 
Віктор Олександрович,  для 
нас це свято, – розповідає 
односельчанка Любов Дени-
сюк. – Одразу приходить до 
школи і найперше запитує: 
«А як там ваші діти?». Щиро 
переймається проблемами 
учнівського й педагогічного 
колективів. Вражає його при-
родна щедрість, він завжди 
готовий надати матеріальну 
допомогу, зокрема подарував 
школі сучасний телевізор. Це 
людина чесна і порядна, справді 
з великої букви. Одного разу 
організував поїздку до козаць-
ких куренів, що в сусідньому 
селі  Радогощ. Там пан Віктор 
провів захоплюючий екскурс 
в історію козацтва. Ми співали 
народні пісні, каталися на чов-
нах, ловили рибу, варили ко-
зацький куліш... Педагогічний 
колектив школи бажає нашо-
му дорогому землякові і його 
родині щастя й завжди чекає як 
на дорогих гостей».   

І кунівчани віддячують панові 
Віктору за його чуйне серце 
і щиру вдачу. У створеному   
місцевими краєзнавцями 
історичному музеї висвітлена 
в с я  і с т о р і я  с е л а  –  в і д 
первіснообщинного ладу  доте-
пер. Є там і експозиція, присвя-
чена Віктору Дацюку, – світлини 
й описи про його дитинство, 
зріле життя, трудову діяльність, 
громадську роботу очільника 
реєстрових козаків Північного 
Криму.  Серед експонатів – 
дарунки козацького отамана 
Дацюка рідній школі – книги 
про козацтво, історію рідного 
краю. 

У «Книзі відгуків» є  запис 
пана Віктора  про велику ро-
боту односельців і зокрема такі 
слова: «Як мені добре, що є свої 
люди. Так приємно, що про 
мене турбуються».

У розмові автора цих рядків 
із земляками Віктора Олек-
сандровича кунівці просили 
передати йому низький уклін і 
велике шанування. 

Тож,  дай Вам Бог, козаць-
кий генерале, щастя і многая, 
многая літа!

Дмитро ГРИГОРЕНКО, 
власний кореспондент «УК»

Фото автора та Олега Бойка

ВІД БЕРЕГА  ВІЛІЇ – У ЖИТТЄВІ ВИРІЇ

Генерал-полковник УРК Віктор Дацюк (праворуч), головний отаман УРК 
Богдан Вуйко (в центрі) у храмі Святого Луки міста Симферополя

Отаман Північнокримського коша УРК Віктор Дацюк у товаристві козачат м.Армянська
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Трет ій  р ік  посп іль  краєзнавц і 
45-и освітніх закладів Херсона ве-
дуть пошукову роботу: вивчають 
історію українського народу, козацькі 
традиції, культуру. Сторінка ця пи-
сана не лише списами і шаблями, а 
й найблагороднішими пориваннями, 
що переконливо  свідчить про високу 
духовність, культурні традиції на-
шого народу, його шляхетну вдачу та 
лицарські звичаї.

Українське козацтво ввібрало  в 
себе передові досягнення тогочасної 
європейської культури та освіти. Ко-
зацька старшина у своїй культурно-
освітній політиці спиралася на кращі 
зразки європейської освіти. Тож не 
дивно, що козаччина  сприяла про-
будженню свідомості, ідентичності 
нашого народу. 

На базі Херсонського будинку 
дитячої та юнацької творчості 18 
жовтня пройшов перший відбірковий 
етап конкурсу «Козацькими сте-
жинами». Учасники змагалися у 
секціях «Історичне краєзнавство», 
«Декоративно-прикладне мистецтво», 
«Театралізоване дійство». 

«Ми намагаємося дати такі завдан-
ня, які допоможуть розкрити тему 
козацтва в різних аспектах: історичні 
факти, побут, традиції, фольклор. Та-
ким чином хотілося підкреслити, що 
краєзнавець – це людина різнобічна, 
яка не тільки володіє історичними да-
ними про події, а й може перевтілитися 
в образ козака, відчути себе частинкою 
того героїчного періоду», - говорить 
директор Будинку дитячої та юнацької 
творчості  Валерія Плутенко. 

Переможцями першого етапу кон-
курсу серед команд навчальних закладів 
міста стали краєзнавці Херсонської 
гімназії №6 Ганна Амбросова та 
Ольга Харчова, Зеленівської  ЗОШ 
I-III ступенів  № 38 Надія Маєвська, 
місцевих спеціалізованих шкіл I-III 
ступенів №31 Світлана Рустамова, №12 
Тетяна Немчонок, №30 Микола Руден-
ко, № 52 Олена Двірська, тамтешніх 
ЗОШ I-III ступенів № 46 Лариса Мель-
никова, №32 Лариса Думік, № 1 Віра 
Дундук, № 2 Катерина Пархомова. 

Саме команди вищезгаданих закладів 
боролися за перемогу у фіналі міського 
конкурсу «Козацькими стежинами», 
що пройшов на базі Херсонської 
обласної наукової універсальної 
бібліотеки ім. О.Гончара. 

На фінальні змагання до козачат 
завітали головний спеціаліст відділу 
з питань виховної роботи управління 
освіти Херсонської міськради Олек-
сандра Потук, методист навчальних 
дисциплін методичного кабінету при 

управлінні освіти міськради Люд-
мила Кузьміна,  старший науковий 
співробітник відділу науково-охорон-
них робіт історії та мистецтва Олек-
сандр Волошин, отаман Херсонського 
обласного товариства Українського 
Реєстрового Козацтва Олег Бойко, його 
заступник Сергій Мироненко, отаман 
Херсонського міського товариства 
УРК Валентин Кривонос, берегині 
Українського Реєстрового Козацтва 
Еліко Маркелія, Олена Полосухіна, 
Олена Поспєлко, контр-адмірал Мор-
ського козацтва, директор Херсонської 
гімназії №6 Михайло Завадський. 

Козацьку мандрівку в історію славного 
козацтва учасники розпочали з конкурсу 

«Розминка», де учасники відповідали 
на питання з козацької педагогіки, 
розповідали про місця козацької сла-
ви, звичаї та обряди, демонстрували 
обізнаність у козацьких прислів’ях, 
піснях, живопису тощо.   Не менш цікаво 
пройшов конкурс «Козацькі пам’ятні 
місця на Херсонщині». На екрані пе-
ред учасниками з’являлися об’єкти, 
пов’язані з героїчними подіями або пер-
сонажами козацької  доби. Конкурсанти 
своїми відповідями підтвердили, що 

подорожують місцями козацької слави, 
знайомі з історичними експонатами, 
історією краю. 

З літописів українських земель відомо, 
що період козаччини тривав понад 500 
років, а козацтво стало організованою 
військовою силою, яка боронила наші 
землі від варварських нападів турків і 
татар. Капітани демонстрували знан-
ня біографій козацьких ватажків,  
пов’язаних з героїчним минулим. 
Кмітливість та розум учасники прояви-
ли у конкурсі  «Інтелектуальне лото».

Отже учасники з честю впоралися 
з усіма завданнями і не посоромили 
звання нащадків славних українських 
козаків. 

Та все ж кращими серед кращих стали 
учні Херсонської гімназії №6 (I місце),  
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (II місце), 
№ 1 ( III місце),  спеціалізованої школи 
I-III ступенів №31(IV місце). 

Переможців  нагороджено грамотами 
управління освіти Херсонської міської 
ради та цінними подарунками. На учнів 
чекали торти від депутата міської ради, 
берегині УРК Єліко Маркелії. Всі учас-
ники конкурсу отримали солодощі від 
отамана міського товариства УРК Вален-
тина Кривоноса. Команди краєзнавців 
відзначені грамотами  обласного това-
риства УРК, які вручив отаман, генерал-
майор УРК Олег Бойко. 

Як у козацькі часи на привіллі бриніла 
бандура, співали пісень, так і на святі 
звучала пісня у виконанні керівника 
гуртка сольного співу Будинку дитячої 
та юнацької творчості Ганни Овча-
рук. Порадували  своїм виступом  і 
переможці Першого етапу конкурсу 
секції «Театралізоване дійство» учні  
ЗОШ №38 та гімназії № 6.

Козаччина… Нам варто прискіпливо 
вивчати цей феномен української 
історії, адже впевнено дивитися у 
майбутнє  можна, лише знайшовши 
міцну опору в минулому.

Не зітри, роде, мій, ті гарячі сліди 
Бо то є наша Віра, Любов і Надія» - 
такими словами закінчила конкурс 

методист  Маргарита Пулинець.
Молоде покоління українців уже 

формується на численних прикла-
дах, ідеалах. Завдання ж педагогів і 
батьків – залучити учнів до джерел 
національної історії, культури; сприяти 
патріотичному вихованню, осмисленню 
своєї особистості як частинки великого 
українського народу. А козацькі чесно-
ти – є найяскравішим прикладом для 
молодого покоління, адже  українцям 
притаманні глибока людяність, добро-
та, милосердя, любов до Матері та рідної 
землі. Нічого безслідно не минає. У 
кожному з нас живе минуле. І ми несемо 
його в майбутнє.

Прес-служба УРК,
м. Херсон

Фото Олега БОЙКА

Прокиньтесь, вставайте, нові патріоти,
Хай громом озвуться нові бунтарі!

Г. Грибанов

Козацька педагогіка

Нещодавно на базі Маріупольської 
ЗОШ №58 відбулося  щорічне свя-
то козацької слави «Козацькими 
стежинами», завдячуючи підтримці 
сільських голів с.Сартана - С.Махсма 
та с.Талаківка – отамана Талаківського 
куреня УРК, майора УРК М.Красикова.

Змагалися команди навчаль -
них закладів, які входять до 8-го 
освітнього округу, учні старших класів 
СШ № 8, ЗОШ № 58, № 46, учні І курсу 
Маріупольського професійного аграр-
ного ліцею та ДЮК «Зірка».

Відкрили урочисту частину свята 
внесенням козацького знамена та 
хвилиною мовчання пам’яті заснов-
ника козацького руху в Маріуполі, 
заступника Гетьмана УРК,  генерала 
армії УРК Володимира Єгоровича 
Муравйова. 

Під час змагання  команди проде-
монстрували  майстерність, відвагу й 
військовий вишкіл.  Особливо спо-
добалася юним учасникам естафета, 
де треба було проявити витримку, 
кмітливість, знання рідної мови та 
швидкість правопису. Яскравим ви-
дався конкурс «Одягни капітана», у 
якому враховувався правильний підбір 
козацького одягу.  Спортивні естафети 

чергувалися з номерами  художньої 
самодіяльності, підготовленими 
вболівальниками команд.

Журі у складі начальника штабу 
Приазовського регіону УРК, гене-
рал-полковника УРК О.Затолокіна, 
начальника штабу Приазовського 
полку, полковника УРК О.Єфтєєва, 
отамана Кальміуського полку УРК, 
полковника О. Білоконя, отамана 
Маріупольського міського товариства 
УРК,  генерал-майора В. Книшен-
ка, отамана Гетьманської Грецької 
Азовської козацької дивізії УРК, гене-
рал-майора В. Кір’якова гідно оцінило 
виступи конкурсантів. Переможці от-
римали нагороди і солодощі. А голов-
ний приз – Козацький кубок  здобула 
команда СШ № 8. 

Як справжня господиня, директор 
ЗОШ № 58, берегиня УРК З. Семенченко 
подякувала всім гостям та учасникам за 
цікаві виступи. Спортивні змагання були 
проведені учителем фізичної культури цієї 
школи, капітаном УРК А. Семенченком. 

Наталія КОНІВЧЕНКО, 
заступник директора

 з навчально-виховної роботи ЗОШ № 58,
м. Маріуполь

Де козак – там і слава

Реєстрові козаки м. Херсона, яких очолює отаман Валентин Кривонос, 
з організаторами та учасниками конкурсу «Козацькими стежинами»

Як приймали естафету
«Ця поїздка стала для нас корисною у 

багатьох вимірах. Чоловіки змогли відчути 
дух визвольної боротьби українського 
народу, гордість за ратні перемоги своїх 
земляків, – поділився своїми враженнями 

після відвідин легендарних місць отаман 
Кіровської районної організації УРК, 
полковник УРК Олександр Волосяний. – 
Зміцніла дружба у нашому козацькому 
товаристві, кожний   відчув себе членом 

єдиної родини, воїнського 
братства, що продовжує 
історію свого народу. Прикро, 
що життя батька – і сьогодні ще 
біла пляма у літопису України. 
На історичній батьківщині 
Нестора Івановича, збереглися 
згадки людей, хто знав його 
особисто, пам’ятав перемоги 
і поразки ватажка. У музеї 
дбайливо зберігаються його 
речі, зброя, фотографії, що 
ніби зійшли зі  сторінок історії. 
Отож правда, попри всілякі 
перекручення, замовчування, 
неминуче повертається до 
нас».

Василь ЛАБУНІН,
м. Гуляйполе,

Запорізька область

Реєстровці – в Гуляйполі

Цьогорічна Покрова стала слушною нагодою для подорожі козаків УРК 
Кіровського району м. Донецька на батьківщину уславленого Нестора Івановича 
Махна, якого в народі називали батьком. Козаки, на чолі з полковником УРК Олек-
сандром Волосяним, відвідали м. Гуляйполе, що у Запорізькій області, де зустрілися 
з представниками райдержадміністрації, побували в музеї народного ватажка.

Майор УРК Олександр Земелько, отаман 
Кіровського районного осередку УРК, полков-
ник УРК Олександр Волосяний, прапорщик УРК 
Сергій Пастухов у Гуляйполі біля пам’ятника 
легендарній тачанці
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з України, які або вийшли заміж за 
чеха, або ті, що тут працювали. Чехи 
ідуть до нас, бо українська мова їм 
подобається, вона близька до чеської, 
у них багато спільних рис. І ця мова 
м’яка, співуча, гарна. Раніше це була 
провінційна мова, у минулому її навіть 
не визнавали за мову, вважали ледь не 
діалектом російської.  Зараз ситуація 
змінилася. Візьміть тих же міністрів: 
дехто з них ще два роки тому погано 
говорив українською, тепер у них 

гарне мовлення. От що значить статус 
державної мови. Українська мова за-
раз звучить на всіх рівнях. Звичайно, 
ще якийсь час пройде, поки вона 
увійде у свідомість і кров мешканців 
таких міст, як Донецьк, Одеса, Харків, 
Київ та деяких інших, де ще чується 
російський говір, де ще не кажуть 
гривня, а «рубль». Але українці про-
кидаються, і надія вся на молодь». Як 
видно з цих слів, у Йозефа Андерша 
більше впевненості у близькому і 
далекому завтра української мови, її 
потужності і сили, навантаження в 
державі і сприйняття України через 
призму української мови. 

Про Моравію з її неповторними 
колоритами і відомим поділом на 
Південну зі столицею в м. Брно та 
Північну зі столицею в м. Остраві 
можна говорити багато, захоплюючись 
краєвидами, історією, глибинними 
пластами різних цивілізацій та іншим. 
У цьому разі найціннішим постає те, 
що в самій Моравії можна нарахувати 
більше дванадцяти тезок нашого слав-
ного Києва, що ще раз засвідчує над-
звичайну близькість історичної пам’яті 
чеського та українського народів. Якщо 
поглянути на особливості сільського 
ландшафту та на архітектуру садиб, 
то легко помітити біленькі хатки, що 
нагадують середньонадніпрянський 
тип – біліють з-поміж дерев, а призьби 
підведені спеціальною глиною. Без-
перечно, це має прадавнє коріння – і за 
однією з версій, пов’язане з Великими 
моравськими воротами  – гірським про-
ходом   між східними відлогами Судет і 
західними відлогами Карпат. Тут відвіку 
проходила важлива торгівельна дорога 
з басейну Дунаю в басейн Балтійського 
моря. Через ці ворота значною мірою і 
здійснювалося переміщення частини 
слов’ян, зреалізовувалися численні 
слов’яноміграційні процеси. Зви-
чайно, таких садиб надзвичайно 
мало, їх можна зустріти у віддалених 
від міст просторах. Хоча  все над-
звичайно комунікативно зв’язане й 
актуалізоване – для відпочинку від 

Піднявся рівень зацікавленості Україною
          Й. Андреш

Україністика за кордоном

Про чеську україністику легко го-
ворити. Не тільки тому, що автор цих 
рядків сам брав безпосередню участь у 
налагодженні контактів з відповідними 
центрами україністики в Чехії, але й 
тому, що вона існує не фігурально, а 
реально –  постає дієвим складником 
загальночеського культурно-мовного чи 
мовно-культурного простору. Легко ще 
і тому, що здебільшого на україністику 
вступають (представники різних 
національностей, але більшість таких 
студентів є чехами за національністю. 

ТЯГЛІСТЬ ВЕЛИКОЇ ТРАДИЦІЇ
Ч е с ь к а  у к р а ї н і с т и к а  п о с т а -

вала як легітимне продовження і 
тяглість великої традиції, закладеної 
Українським вільним університетом. 
Цей високоавторитетний заклад було 
засновано у Відні 1921 року 17 січня, 
а   восени його перенесли до Праги, 
де він отримав суттєву підтримку у 
фінансуванні та розміщенні від уряду 
Чехо-Словацької Республіки, який 
очолював видатний політичний діяч 
Томаш Масарик. Український вільний 
університет повноцінно функціонував 
у Празі аж до 1945 року, а з осені 1945 
року і до сьогодні він знаходиться 
у Мюнхені. Тоді ж у республіці ви-
формовувалося  по-справжньому 
державне ставлення до україністики. 
У Карловому університеті (Празький 
університет) – найстарішому  у Чехії 
(заснований у 1347 році) та першому 
у Священній Римській імперії – 
україністика має історичну тяглість, 
сьогодні вона активно розвивається, 
має фундаментальні традиції.

СУЧАСНИЙ ЦЕНТР 
УКРАЇНІСТИКИ 

Ще одним центром україністики в 
Чехії є Університет імені Масарика 
(м. Брно), де працював автор цих 
рядків, неподалік від якого знахо-
диться Університет імені Палацького 
в м. Оломоуці. У цьому виші запо-
чатковано прекрасну традицію – про-
ведення кожних  два роки симпозіумів 
україністів Центральної і Східної 
Європи. Ініціатором цього  є про-
фесор Університету Палацького в 
Оломоуці, засновник і керівник секції 
україністики Йозеф Андерш – людина 
творча, енергійна. Життєве наповнен-
ня україністики відлунює в його серці, 
втілене в його численних працях з 
україністики зокрема та славістики 
загалом. Це й  не дивно, адже Йозеф 
Андерш  – нащадок чехів-емігрантів, 
що переселилися в Україну з міста 
Зелюва (Польща) в ХІХ ст. Спочат-
ку сім’я переселенців проживала на 
Волині, а згодом перемістилася на 
південь, у село Мала Олександрівка, 
або Чехи. Цей населений пункт за-
снували німецькі колоністи, а в 
1899 році заселено нащадками че-
ських побілогорських євангельських 
емігрантів з міста Зелюва (Польща)  
і Чехії. У цьому селі прадідусь уче-
ного Йозеф Андерш (якраз на його 
честь  і назвали правнука) разом з 
іншими переселенцями утворили 
чітко структуровану громаду. Село й 
стало малою батьківщиною для усьо-
го роду Андершів, але серце і душа 
були наповнені  рідною літературою 
і культурою. Цікаво, що в цьому селі 
була трикласна чеська школа, в якій 
діти могли здобувати повноцінну по-
чаткову освіту. Щоправда, так тривало 
тільки до 1930-х років, бо в 1938 році 
прадіда Йозефа Андерша вислали до 
Середньої Азії, а діда Фрідріха Андер-
ша розстріляли того ж року…

ВЧЕНИЙ РОДОМ З УКРАЇНИ 
Йозеф Андерш народився, виріс, 

навчався і працював в Україні. Тут 
відбулося його становлення як вчено-
го, як дослідника української і чеської 
мов. Славістичні студіювання він 
розпочав в Одеському національному 
університеті імені І. Мечникова, 
згодом захистив кандидатську і док-
торську дисертації в Інституті мово-
знавства імені Олександра Потебні 
Національної академії наук України, 
в якому був ученим секретарем, 
завідувачем секції слов’янських мов, 
став професором. Після переїзду 
до Чехії у віці 53 років він ініціював 
відкриття секції україністики на 
філософському факультеті в Оломоуці, 
що повноцінно виконує своє призна-
чення вже дванадцять років. 

За перебігом симпозіумів україністів 
Центральної і Східної Європи, яких 
відбулося уже шість, можна легко про-
стежити розширення загального на-
вантаження україністики. Безперечно, 
за усім цим відчувається надзвичайна 
продуманість усього. Це властиво тільки 
неординарній і творчій людині, якою, 
поза всяким сумнівом є Йозеф Андерш.

У Чехії  дослідник створив  підручник, 
два словники, два розмовники, чесько-
українську й українсько-чеську 
конвертацію. Така основа постала 
опертям поступового розвою і розбудо-
ви україністики в Оломоуці.  Сьогодні 
Йозеф Андреш згадує: «Тільки у 2000 
році вдалося відкрити україністику. Це 
був перший набір, лише сім студентів. 
Всі вони, крім одного, дійшли до 
п’ятого курсу. Тепер дві студентки з 
цього першого набору – уже доктор-
антки. А потім були інші набори, інші 
випускники. Десь три роки ми вже 
випускаємо студентів. Спочатку важко 
було, я, фактично, був один…  Ми тут 
займаємося не тільки педагогічною 
діяльністю, але й науковою і науково-
організаційною. Мені вдалося запо-
чаткувати тут Оломоуцький симпозіум 
україністів… Це такий своєрідний фо-
рум україністів Центральної і Східної 
Європи. Приїздять до нас учені з 
Австрії, Німеччини, Польщі, Росії, 
Словаччини та інших країн, і з усієї 
України – з Києва, Харкова, Одеси, 
Запоріжжя, Донецька, Луганська, 
Чернівців тощо. Результат наших 
конференцій – збірники статей, при-
свячених проблемам української мови, 
літератури і культури…. Посильну допо-
могу у проведенні конференцій надає 
нам наш факультет, а також Посольство 
України в Чеській Республіці».

ДІЙСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВА
Мабуть, кожному цікаво, чому 

актуальною постає україністика 
в Чехії. Професор Йозеф Андерш 
досить коректно зазначив: «Може 
бути кілька причин. Піднявся рівень 
зацікавлення Україною. Молоді люди 
бачать, що відбувається в Україні, що 
ця країна прагне до Європи, і що вона 
відкрита для інвестицій. Вони бачать 
у цьому, мабуть, якусь перспективу. І 
підтвердженням є цьогорічний набір: 
ми прийняли понад 20 студентів-
першокурсників».

Ще актуальнішою постає пер-
спектива україністики в чеських 
університетах. Тому на питання «А 
Ви не думаєте, що протягом деякого 
часу будуть українську мову вивча-
ти лише українці, які тут живуть, 
або їх нащадки?» Йозеф Андерш 
філософськи розмірковував: «Серед 
наших студентів буквально одиниці 

урбаністичного способу життя бага-
то мешканців міста мають житло в 
сільській місцевості. Наявність таких 
глибинних пластів пам’яті і перекликів 
наших земель робить таким важли-
вим і водночас природним потяг до 
українського.

Університет ім. Палацького є одним 
із найстаріших вищих навчальних 
закладів Чехії. За часом свого виник-
нення  він постав після Карлового 
університету - 1566 року. Його значення 
в розвитку науки і культури, економіки 
і мистецтва Чехії важко переоцінити. 
На сьогодні Університет ім. Палаць-
кого в Оломоуці складається із семи 
факультетів: теологічного, медично-
го, філософського, природничого, 
педагогічного, факультету фізичної 
культури та юридичного, а загальна 
кількість студентів сягає більше 15 ти-
сяч. Давність університету мотивована 
і складною історією самого Оломоуца, 
що виник у 1253 році і був столицею 
Великоморавської держави у ІХ – по-
чатку Х століттях. Інколи його назива-
ють другою Прагою. У ньому міститься    
резиденція архієпископа. Єпископство 
в Оломоуці виникло ще в 1063 році, 
а першим єпископом вважається Св. 
Мефодій, один із авторів знаної у світі 
кирилиці. Статус архієпископства 
було надано в 1777 році. Така детальна 
розповідь мотивована тим, що спо-
чатку в Моравії богослужіння велося 
слов’янською мовою, відповідною була 
і писемність, але різноманітні історичні 
реалії спричинили повний занепад цієї 
традиції та перехід чеської писемності 
на латиницю.  

ПОТУЖНА СИЛА 
УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА

Нинішнього року в Університеті 
ім. Палацького проходив шостий 
симпозіум україністів, відкриття якого 
щиро вітали представники Оломоуць-
кого крайового гетьманату, керівництво 
Університету імені Палацького та 
філософського факультету, директор 
Інституту славістики Університету 
ім. Палацького. Одне з провідних 
видань Оломоуцького краю   наголо-
сило: «Більше ста науковців з Чехії, 
України, Австрії, Словаччини, Росії 
та інших країв будуть протягом трьох 
днів на симпозіумі обговорювати 
актуальні питання функціонування і 
розвитку української мови, літератури 
і культури в сучасному українському 
суспільстві. Особливість зібрання 
полягає в тому, що воно проходить у ті 
дні, коли українські депутати схвалили 
контраверсійний  закон, який може 
зумовити посилення російської мови 
як другої офіційної мови», – зауважив 
Йозеф Андерш. 

Перебіг  шостого  симпозіуму 
україністів та увага до нього засвідчили 
потужну силу українського слова в 
сучасній Чехії, активну підтримку 
у к р а ї н і с т и ч н и х  д о с л і д ж е н ь  в 
університетах цієї країни, повноцінне 
входження україністичних студіювань 
в загальночеський мовно-культур-
ний простір. Крім суто фахових пи-
тань, були різноманітні подорожі до 
музеїв, замків, палаців Оломоуцького 
краю. Високоавторитетне зібрання 
підтвердило, що в україністики в 
Університеті імені Палацького в 
Оломоуці є не лише минуле, важ-
ливе сучасне, але й майбутнє – це 
легко простежується з недалекого її 
вчора й актуального сьогодні, рівня 
умонтованості в чеський національно-
культурний простір. 

Анатолій ЗАГНІТКО, 
член-кореспондент Національної

академії наук України

Філософський факультет 
Оломоутського університету 
ім. Палацького (Чеська Республіка)
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Йди! І дійдеш, — це твоя дорога
              Л. Талалай

На плацу під знаменами 
УРК та України вишикувалися 
представники усіх козаць-
ких товариств півострова. 
Заступник Гетьмана УРК в 
АР Крим Ігор  Шеремет 
відрапортував Гетьману УРК 
про готовність до проведен-
ня ради. Після привітання 
очільника реєстровців України 
учасники заходу зібралися 
під куполом церкви Святого 
Луки. Тут на вірність Госпо-
ду Богові, Україні та УРК 
присягнули симферопольці, 
серед яких сивочолі ветера-
ни, люди середнього віку, 
ш к о л я р і .  Ге т ь м а н   У Р К 
Анатолій Шевченко особисто 
посвячував новобранців на 
шлях служіння українському 
народові, православній вірі. Їх  
благословили духівник УРК в 
АР Крим отець Димитрій та 
настоятель храму отець Іоан. 

А потім в актовій залі за-
кладу відбулася рада козацької 
старшини УРК АР Крим, під 
проводом головного отамана 
Українського Реєстрового 
Козацтва Богдана Вуйка. 

Гетьман УРК Анатолій 
Шевченко озвучив проблеми 
і завдання, що сьогодні стоять 
перед реєстровими козаками 
України і Криму зокрема. 
Очільник реєстровців наго-
лосив на тому, що нинішня 
влада до козацького руху як 
до суспільного явища ста-
виться байдуже: не заважає, 
але й підтримки на держав-
ному рівні, як, скажімо, в 
Росії, не надає. Тому закликав  
покладатися виключно на 

власні сили, продовжувати 
активно працювати на ниві 
духовності й патріотизму. 
«Ми – патріоти і  маємо 

укріплювати свою державу 
любов’ю, відстоювати свою 
віру, не принижуючи інших, 
залучати до лав УРК лише 
активних, діяльних грома-
дян». Анатолій Шевченко 
поставив перед козаками нові 
амбіційні цілі. Так, за його 
словами, представники ВГО 
УРК мають брати участь у 
виборах до державних органів 
влади. «У нас численна і добре 
структурована організація, із 
осередками у всіх областях 
країни. І якщо ми активно 
попрацюємо, то багато наших  

козаків увійде до органів вла-
ди, а отже будуть безпосеред-
ньо впливати на ситуацію у 
країні. І починати цю роботу 
потрібно вже сьогодні. Наша 
ціль – 2015 рік!», – зазначив 
Гетьман УРК.

На раді були заслухані звіти 
козацької старшини крим-
ських реєстровців. Про стан 
справ у регіоні доповів заступ-
ник головного отамана УРК в 
АР Крим, генерал-полковник 
УРК Василь Москальов. 

«Я пишався тим, що козацьке 
товариство півострова було ма-
совою, активною організацією. 
Скажімо, на парадах вулицями 
міста проходила майже тисячна 
колона реєстровців. На нас 
люди дивилися із захопленням. 
Це додавало віри у власні сили 
і спонукало до практичних 
дій, – сказав Василь Моска-
льов. – На жаль, сьогоднішня 
ситуація бажає бути кращою. 
Зокрема потрібно припинити 
кадровий плин. Через брак 

чіткого керівництва ми втра-
тили напрацьоване роками. 
Потрібно подивитися правді 
в очі – штаб працює, але не-
достатньо якісно. Покладаємо 
велику надію на наказного 
гетьмана УРК Анатолія Фран-
чука. Сподіваємося, що його 
мудрість, авторитет, держав-
ницька позиція послужать 
піднесенню козацького руху 
в нашому багатоетнічному 
регіоні».

Василь Москальов також 
відзначив продуктивну роботу 
Північнокримського коша УРК 
та його отамана, генерал-пол-
ковника УРК Віктора Дацюка. 
Наразі йде робота над створен-
ням на базі школи-інтернату 
м.Армянська козацького ліцею. 
«Це поки лише плани, але якщо 
ми візьмемо участь у виборах 
і переможемо, то втілимо їх в 
життя. А щодо сплати член-
ських внесків і передплати на 
газету «Україна козацька», то 
такі питання, панове, й пору-
шувати соромно», - відзначив 
заступник головного отамана 
УРК в АР Крим. 

Про роботу  козацьких 
осередків розповіли отамани 
Симферопольського районно-
го товариства УРК Олександр 
Вавренюк та отаман Керчен-
ського міського товариства 

УРК Едуард Бєлоусов, який, 
зокрема, розказав про досвід 
роботи кубанських козаків 
у сусідній Росії. «Кубанське 
козаче військо очолює віце-
губернатор краю, близько 
тисячі козаків несуть службу по 
охороні громадського порядку, 
отримуючи гідну зарплатню – 
20 000 рублів. Кожна станиця 

розбита на курені: структура 
проста, чітка й дієва, тож є чому 
повчитися», – повідав отаман 
керченських реєстровців.  

Перед козацьким това-
риством відзвітував отаман 
Північнокримського коша УРК 
Віктор Дацюк. Він відзначив, 
що нині у ввіреному йому 
підрозділі активно працюють 
46 козаків і берегинь, які беруть 
участь в охороні громадського 
порядку, організовують догляд 
за пам’ятниками, проводять 
заходи у навчальних закладах. 
«Козаками внески сплачено 
повністю, газету на 2013 рік 

передплачено», – сказав ге-
нерал-полковник УРК Віктор 
Дацюк, продемонструвавши 
46 оплачених абонентських 
карток. Тож, слово у справжніх 
козаків з ділом не розходиться!

Наказний гетьман УРК 
Анатолій Франчук у своєму 
виступі звернув увагу на 
актуальність слів гімну УРК. 
«У кожному слові відчувається 
заклик до об’єднання України, 
і це найблагородніша ціль. 
Потрібно йти до людей і пра-
цювати з ними. Оскільки 
серед реєстровців є успішні 
бізнесмени, політики, то вже 
сьогодні треба починати ак-
тивну боротьбу за владу, а отже 
за ідеї, які відстоюємо. У нас 
є сила та розум, і ми знаємо, 
як їх використати. Кожен має 
докласти максимум  зусиль на 
своїй ділянці. І якщо люди по-
бачать реальну роботу, відчують 
нашу потужну силу, то 2015 
рік буде за нами!», – закликав 
Анатолій Франчук.

На раді  було прийнято 
рішення заслухати звіт про 
виконану роботу головного 
отамана АР Крим Анатолія 
Єфіменка і на його основі 
прийняти рішення щодо 
подальшої роботи реєстрових 
козаків АР Крим. 

Козацька рада завершила-
ся виконанням гімну УРК 
«Обіймись, Україно!»

У підготовці та проведенні 
заходу велику роботу провели 
командир Медичної дивізії 
УРК, генерал-полковник УРК 
Микола Сисоєв та началь-
ник штабу цього козацького 
підрозділу, полковник УРК 
Владислав Голиков.  

Дмитро ГРИГОРЕНКО, 
власний кореспондент «УК»,

м. Симферополь,
Фото автора

Козацька рада

ЗАРАНО ШАБЛІ ВІШАТИ НА ЦВЯХИ!
У кінці листопада у Симферополі на базі Крим-
ського державного медичного університету ім. 
С.І. Георгієвського відбулася рада реєстрових 
козаків Автономної Республіки Крим за участю 
Гетьмана УРК Анатолія Шевченка. 

Є про що поговорити головному отаману УРК Богданові 
Вуйку з наказним гетьманом УРК Анатолієм Франчуком

Учасники козацької ради у Симферополі біля храму Святого Луки

Гетьман УРК Анатолій Шевченко зі своїм заступником  
в АР Крим Ігорем Шереметом обговорюють нагальні питання

Козацька старшина Українського Реєстрового Козацтва 
Автономної Республіки Крим готова до проведення ради

У храмі Святого Луки Гетьман УРК Анатолій Шевченко 
посвячує в козаки новобранців міста Симферополя
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ЗЕЛЕНІЄ НА СНІГУ ЯЛІВЕЦЬ КОЗАЦЬКИЙ
В осередках УРК

Прошу слова

Врожайною на теплі зустрічі з 
маленькими вихованцями дитя-
чого будинку для сиріт «Гайок», 
що в Краматорську, видалася 
цьогорічна осінь для реєстровців 
Чорнобильської дивізії, яку 
очолює генерал-майор УРК 
Віталій Горожанов.

Але цього разу  козаки 
завітали у гостинний «Га-
йок» не лише із подарун-
ками, такими звабливими 
для дітлахів солодощами, а 
з конкретною, практичною 
метою – разом із дітлахами 
облаштувати  подвір’я. А ще – 
разом підготувати до зими 
дитбудинівський сад-парк, 
висадити в ньому нові дерева 
та кущі. Для цього заздалегідь 

закупили двадцять саджанців 
яблуні, грабу, плакучої верби. 
І що символічно – кущі ялівця 
козацького!

Тр е б а  б у л о  б а ч и т и ,  з 
яким задоволенням допо-
магали д іти  своїм стар-
ш и м  д р у з я м - к о з а к а м  зі 

С л о в ’ я н с ь к а  т а  К р а м а -
торська О.Водолазьському, 
А.Галицькому,  А.Забирі , 
П . Га н ж і ,  О . Ш е в ч е н к у, 
В.Губачову, С.Сокольвяку ви-
саджувати деревця, як дбайли-
во поливали їх із самим козаць-
ким генералом В.Горожановим! 
Більшість діток уперше у 
своєму житті займалися разом 
із дорослими такою цікавою і 
корисною справою.

А опісля  праці на свіжому 
повітрі всі разом зібралися 
за святковим солодким сто-
лом, де малюки щиро читали 
козакам віршики про золоту 
осінь.

«Приємно, світло стає на 
душі після таких зустрічей, - 
ділиться своїми враженнями 
після жовтневих відвідин 
«Гайка» старший лейтенант 
УРК О.Шевченко. – Надворі 
осінь, а обличчя дітей сяють 
весняним щастям! Адже для 
них дуже важлива наша тур-
бота, увага, те, що працювали 
із дорослими пліч-о-пліч. 
Перед новорічними святами 
ми ще обов’язково завітаємо 
до наших маленьких друзів, 
щоби подарунки передати, 
а можливо, - і в сніжки по-
грати, бабу снігову разом 
зліпити!

Уже скоро надійде зима, 
випаде  сніг. А малеча за-
чудовано спостерігатиме, 
як у їхньому білому саду 
по-весняному зеленіють ку-
щики ялівця козацького, 
висаджені ними восени разом 
із реєстровцями. І будуть 
діти нетерпляче чекати своїх 
дорослих друзів-козаків, які 
(а вони в цьому впевнені!) 
обов’язково до них невдовзі 
завітають.

Віталій СЛОВ’ЯНСЬКИЙ,
власний кореспондент «УК»,

м. Краматорськ

Виходячи вранці на вулицю 
і бачачи підлітків з пляшками 
пива та з цигарками в зубах, 
які впевнено крокують до 
школи,  стає нестерпно боля-
че… А ще коли уявити, що і 
моя дитина може опинитися в 
такій компанії через декілька 
років… Не варто нагадувати, 
що середовище часто важить 
більше ніж виховання в сім’ї. 

Як захистити власну дитину? 
Заборонити законодавчим 
шляхом продаж алкоголю 
та цигарок? Так то справа 
можновладців. Припинити 

Козаки із малюками у садочку дитбудинку

Дітки деревця саджали із козацьким генералом!

Нумо, разом до роботи!

Не будь байдужим, козаче 
виробництво отрути в Україні? 
То вже на совісті бізнесменів. 
Що можу зробити саме я? На-
чебто нічого…

Та ні, таки можу! Можу 
о б ’ є д н а т и с я  з  д р у з я м и .  
Приміром,  отримати дозвіл 
райдержадміністрації на про-
ведення свята Покрови для 
дітей,  розробити сценарій 
і провести спортивні змаги 
чи організувати туристичний 
похід, запросити народний хор, 
знайти акустичне обладнання, 
зрештою напекти тістечок до 
чаю тощо. Можемо навчити 

наших дітей, як одержувати 
радість від фізичної активності, 
спілкування з друзями та при-
родою. Вже ми стаємо їхнім ото-
ченням, таким чином формуючи 
і шкільне середовище також.

Чотирнадцятого жовтня гро-
мадська організація «Безпека 
родини»  разом з Українським 
Реєстровим Козацтвом провела 
на Оболонській набережній 
свято до Дня козацтва та По-
крови Пресвятої Богородиці. 
Були присутні учні шкіл Обо-
лонського району Києва та 
їх батьки. Для гостей заходу 

співав український народний 
козацький хор «Джерело», 
влаштовувалися костюмовані 
двобої козаків на шаблях. Діти і 
підлітки змагалися у спритності, 
силі та витривалості. Вчилися 
розпалювати вогнище та ста-
вити намети, демонстрували 
свою майстерність у стрільбі з 
гвинтівки та пістолета. І цьому 
не завадив навіть осінній дощ.

Зазвичай подібні заходи 
закінчуються «кулешем» 
із традиційною чаркою… 
Нерідко це відбувається на 
очах у дітей, в неналежних 
санітарних умовах. І такі «ча-
стування», на мою думку, 
спотворюють саме призна-
чення заходу, прищеплюючи 
дітям шкідливі звички. Адже 
діти беруть приклад із  до-
рослих. 

 Тож лише об’єднавшись на-
вколо ідеї здорового способу 
життя, ми можемо натягнути 
покров захисту над нашими 
близькими та дітьми.

Запрошуємо всіх небайду-
жих приєднатися до проведен-
ня дитячих спортивних змагів. 
На сьогодні наших власних 
сил вистачає для проведення 
одного масового заходу на 
два-три місяці, хоча є велике 
бажання робити це частіше. 
Готові до співпраці та обміну 
досвідом.

Віталій ЛЕВЧЕНКО, 
реєстровий козак,

голова громадської 
організації 

«Безпека родини»,
м. Київ 

Реєстрові козаки Київського обласного товариства УРК на чолі з його головним отаманом,
генерал-полковником УРК Олександром Карпенком після посвяти у козаки новобранців
біля храму Різдва Христового в день Покрови Пресвятої Богородиці

У двобої сучасні українські козаки з Києва відточують 
майстерність володіння шаблями

Нехай цвітуть і родять з року в рік
Дерев козацьких густочубі крони!

О. Дубовик
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Де жити, кому служити...
О. Тихий

Великі українці

ДУМКИ ПРО РІДНИЙ ДОНЕЦЬКИЙ КРАЙ
(Продовження. Початок у №№ 15-18).
Я вірю в працездатність, життєву 

силу, творчі здібності моїх земляків-
донбасівців. Вони стали байдужи-
ми до рідної мови та культури в 
результаті запрограмованого зго-
ри перемішування людей різних 
національностей, через знищення 
та направлення значної частини 
української інтелігенції далеко від 
України, наслання на Донеччину 
спеціалістів з інших республік, у 
результаті безликості, безхребетності 
спеціалістів-українців, що залишилися 
на батьківщині. 

У мільйонів людей не може не про-
будитися цікавість, розуміння, а потім 
і свідома праця на ниві піднесення 
рідної культури, почуття людської 
гідності та національної гордості. Я 
вірю, що така свідомість неминуче 
прийде на мою Донеччину. І хотілося 
би, щоб це сталося якомога швидше. 
Національна безликість – хвороба 
куди тяжча за алкоголізм, і боротися 
з нею треба не менш активно, ніж із 
алкоголізмом і хуліганством.

Кожний великий письменник дбав 
про чистоту мови, закликав не вживати 
без потреби іншомовних слів. Тургенєв 
писав: «Російська мова така багата і 
гнучка, що нам нічого брати у тих, хто 
бідніший за нас». Так скаже кожний 
француз чи іспанець, чех і серб, грек і 
турок і т. п. Так думаю і я про українську 
мову. Для чого, наприклад, «кружка», 
коли є «кухоль», «кварта», «горнятко»; 
для чого «галстук», коли є «краватка», 
для чого «костер», коли є «багаття», 
«вогнище», «ватра» і т. д. 

Російській мові не загрожує зни-
щення, вона може дозволити собі 
запозичення з інших мов, часом і 
незграбні, невідповідні її нормам. 
Для української мови — це смерть, 
бо втрачається її самобутність, що 
знищувалась упродовж сотень років 
багатьма колонізаторами, колоністами, 
асиміляторами.

Українська мова не вигадка буржуаз-
них націоналістів, не польська інтрига, 
не результат чи прояв антикомунізму. 
Це мова живого 40-мільйонного наро-
ду. І, на жаль, тепер, в епоху розвитку 
націй та національних культур, часто 
насильно впроваджуються слова, що не 
відповідають нормам української мови. 
Наприклад: площа, площадка, про-
цент, ботинки, лимон, дев’ять годин 
десять хвилин, кофе натуральне, носки 
чоловічі і т. д., у той час, як є майдан, 
відсоток, черевики, цитрина, десять на 
десяту, кава, шкарпетка. Боротьба за 
чистоту мови для українців Донеччини, 
де надзвичайна різноманітність зайш-
лого елементу, набуває особливого 
значення, і повинна б стати основою 
в боротьбі проти асиміляції.

Усі газети, в тім числі й «Радянська 
Д о н е ч ч и н а » ,  п о д а ю т ь  ч и м а л о 
матеріалів про рівноправність народів і 
мов, про розквіт націй і народностей — 
великих і малих. Особливо багато стало 
з’являтися їх у зв’язку з підготовкою 
до святкування 50-річчя з дня утво-
рення СРСР. А ось про недоліки в 
галузі розвитку національної культури, 
української мови на Донеччині — не 
з’являється.

Основою ж культури будь-якого 
народу, повторюю, є його рідна мова. 
Багата, колоритна, милозвучна, 
мелодійна українська мова, яку народ 
проніс через віки поневірянь, при-
нижень, декретованих знищень, зне-
ваги, на Донеччині служить зараз лиш 
незначному відсоткові людей і тільки 

для хатнього вжитку. Українська мова 
цілком витіснена з вузів, науково-
дослідних установ. Не чути її на 
підприємствах, у школах, дитячих 
садках численних міст. Зникає вона 
навіть уже і в селах. Чи можна при тако-
му становищі говорити про розквіт, 
культуру? Свобода і культурний рівень 
народу — основа прогресу, справжньо-
го людського життя.

Полишивши в стороні проблеми сво-
боди, продовжу опис становища рідної 
мови в Донецькій області, оскільки 
воно, на мою думку, вкрай плачевне 
та критичне.

У нас у республіці державною 
мовою є (згідно з Конституцією 
УРСР та СРСР) — українська. Мовою 
спілкування, природно, також повинна 
б бути українська. Російська мова є 
мовою міжнаціонального порозуміння.

За царату без знання російської 
мови людина не могла, не мала права 
займати будь-які державні посади, 

її не призначили б на керівну поса-
ду в установі чи на підприємстві, 
не допустили б до школи, бо там — 
російська мова. У Російській імперії 
визнавалася державною мовою тільки 
російська мова, а всі інші мови (за 
Пурішкевичем) були «собачими 
наріччями», у тім числі й українська. 
Революції 1917 року поклали край 
національному гнобленню та відкрили 
шлях для розвитку національних мов 
та культур усіх народів та народностей 
колишньої Російської імперії.

У часи свого панівного станови-
ща в імперії російська мова була 
поширена серед інородців і служи-
ла знаряддям для знищення «соба-
чьих наречий». Тепер же в СРСР 
нема загальнодержавної мови, нема 
обов’язку вивчати російську мову (вона 
вивчається добровільно). Російська 
мова є тільки знаряддям порозуміння 
естонця з вірменином, якута з молда-
ванином. Вона потрібна для того, щоб 
заощадити кошти і не перекладати 
якусь наукову працю з української 
на киргизьку чи з англійської на 100 
мов народів СРСР, якщо та праця 
зацікавить усього 10—15 спеціалістів 
у кожного народу. Знання російської 
мови дозволяє швидше й ширше зна-
йомитися з надбанням у галузі науки, 
культури, мистецтва різних, особли-
во малочисельних народів СРСР. 
Твердження, що російська мова краща, 
вища, більша, могутніша за українську, 
литовську, киргизьку чи аварську, — це 

шовінізм. А такі твердження досить 
часто трапляються в газетах, по радіо, 
не кажу вже про їх побутування в роз-
мовах, зокрема, в нас, на Донеччині.

На Донеччині, наскільки я знаю, 
університет та всі інші вузи послуго-
вуються російською мовою. Чи нор-
мально це? Очевидно, що ні. Кожна 
окрема людина вправі вибирати собі 
мову і місце проживання, але мовою 
університету, вузів мусить бути мова 
суверенної держави, якою є Україна, 
Естонія, Італія чи якась інша держава.

У Донецькій області живуть 2,7 
мільйона українців, 1,9 млн. росіян, 
103 тис. греків, білоруси, євреї, 
вірмени, татари та інші. Приблизно 
т а к и й  ж е  н а ц і о н а л ь н и й  с к л а д 
Ворошиловградської області. Але 
Донеччина не держава, а складова 
частина України. Росіяни та інші наро-
ди в ній не мають права автономії чи 
складової частини, як Квебек у Канаді, 
татари, удмурти чи якути в Російській 

Федерації, аджарці чи осетини в Грузії 
і т. д. Росіяни та інші повинні знати 
українську мову, терпіти принаймні, 
якщо не шанувати, культуру, традиції, 
звичаї народу, серед якого живуть. 
Російськомовні вузи на Донеччині — 
це порушення суверенітету держави. 

Людей, що живуть на Донеччині і 
зневажають український народ, можна 
порівняти з колоністами і плантатора-
ми, якими були, наприклад, іспанці чи 
англійці в Америці, Індії, Австралії в XVII 
ст., німці, болгари, греки на землях запо-
розьких козаків, у тім числі на Донеччині, 
з ласки Катерини II у XVIII ст.

Н а ц і о н а л ь н а  с в і д о м і с т ь 
пробуджується, в першу чергу, в 
інтелігенції. Починається вивчення 
минулого свого народу, етнографії, 
фольклору, літератури. Продовжується 
відкриттям вузів рідною мовою і 
завершується освітою всього народу. 
Так було в минулому в колоніально 
залежних народів: у Чехословаччині, 
Болгарії, Україні. Такого перебігу 
історії бажав би я і для сучасної 
Донеччини. І це тим легше, що 
офіційна національна політика в СРСР 
спрямована на всебічний розвиток 
націй та народностей.

О т ж е ,  н а  В к р а ї н і ,  з о к р е м а , 
на Донеччині, вузи повинні бути 
україномовними. Вони повинні давати 
не лише знання в якійсь галузі науки 
чи техніки, а й виховувати українських 
патріотів, патріотів Радянського 
Союзу, гуманістів.

Я за те, щоб українські хлопці та 
дівчата вчились у Москві, Тбілісі, Ризі, 
у Парижі чи Лондоні. Хай би знали 
різні народи, їхні мови, культури та 
несли свої надбання рідному народові, 
як то робили Т. Шевченко, М. Лисенко, 
І. Франко, Расул Гамзатов, Ганді, Хо Ші 
Мін та багато інших передових діячів 
українського та інших народів. Вони 
пізнавали чужу, часом вищу, культу-
ру, щоб нести свої знання рідному 
народові, підносити його культурний, 
суспільно-політичний та науково-
технічний рівень.

Я й за те, щоб у донецьких вузах 
вчилися росіяни, грузини, в’єтнамці, 
юнаки та дівчата інших народів. Це 
зближує народи, взаємозбагачує їх. Але 
чужинці у вузах Донеччини повинні 
вчитись українською мовою. Тільки 
тоді вони одержать не лише знання за 
фахом, а й пізнають наш народ, його 
культуру, його звичаї та понесуть свої 
знання про Україну своїм народам.

Тільки жалюгідним покидькам бай-
дуже, де жити, кому служити. Вони за 
гроші готові продати і рідну неньку. 
Справжній патріот, навіть коли він не 
живе на своїй землі, служить своєму 
народові, боліє його болями, зичить 
йому безсмертя і в міру сил та можли-
востей працює для нього. Яскравим 
прикладом цього можуть служити 
вірмени всього світу, особливо їхня 
інтелігенція.

Н е  м о ж н а  с о б і  уя в и т и ,  щ о б 
англійський уряд чи будь-хто відкрив 
у Лондоні французькомовний чи 
німецькомовний університет чи вуз, 
в Іспанії — англійський, в Москві чи 
Ярославлі — якийсь неросійський. А 
на Донеччині всі вузи (підкреслюю — 
всі!) російськомовні.

Спеціаліст у процесі 5—6-літнього 
навчання чужою мовою розгублює 
рештки знань рідної мови, неспро-
можний виступити на науковій чи 
технічній нараді рідною мовою (не 
знає термінології). А часто навіть 
лікар чи вчитель не можуть говори-
ти зі своїми пацієнтами та учнями 
рідною мовою. Чи це не парадокс? 
У XX столітті! У народу, який має 
всіма визнану тисячолітню історію 
та культуру?!

Російськомовні спеціалісти вби-
вають інтерес до рідної мови в тих, 
ким керують, кого обслуговують та 
навчають. Через російськомовність 
с п е ц і а л і с т і в  т а  к е р і в н и к і в  у 
б і л ь ш о с т і  л ю д е й  с к л а д а є т ь с я 
враження нижчості рідної мови, 
з’являється прагнення користувати-
ся виключно «вищою», російською. 
І народжується суржик («стулка», 
«гречка», «хата», «жменя»; «хворт-
ка» замість «калитка»; «ставок» 
замість «пруд»; «кавун» чи «каун» 
замість «арбуз»; «гарбуз» замість 
«тиква» і т. д). Про фонетику нема 
чого й говорити. Дехто схильний ось 
такий «суржик» називати донбась-
кою мовою. Механічна суміш двох 
цілком сформованих і розвинених 
мов не може довго жити, а носії 
суржику — ті, хто ним користується, 
були, є і будуть смішними як в очах 
українця, так і в очах росіянина. А 
в поширенні суржику, повторюю, 
провідна роль належить так зва-
ним російськомовним українським 
спеціалістам.

(Далі буде)

Олекса ТИХИЙ,
дисидент, філософ, педагог

Батьківська хата Олекси Тихого у селі Їжівка Костянтинівського району 
Донецької області. Фото 2005 року
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Тільки іншими засобами
   Василь Макух

ВІЛЬНИЙ СИН  
НЕВІЛЬНОГО НАРОДУ

У  Д о н е ц ь к у  с т в о р е н о  м у з е й 
«Смолоскип»,  експозиці ї  яко -
г о  п р и с в я ч е н і  Ук р а ї н с ь к и м 
Народним Героям Василеві Макуху 
і Олексі Гірнику. Музей належить 
Всеукраїнській громадській організації 
інвалідів «Чорнобиль-Допомога»,  
фундатором якого є Віктор Тупілко. 
Організація відновлює маловідомі 
сторінки історії нашого народу і 
вшановує видатних синів України. 

До ювілею героя тут випустили у 
світ двотомник про життєвий шлях 
В.Макуха у спогадах друзів, архівних 
документах: «Межа любові» та «Воїн 
армії безсмертя». 

А  к і н о с т у д і є ю  м у з е ю  з н я т о 
фільм «Василь Макух. Вільний син 
невільного народу», автор Юрій Бурих.  
Документальна кінострічка стала  пере-
можцем  4-го Міжнародного фестива-
лю  екранного та сценічного мистец-
тва «КІНОЛОГОС – 2012» в Одесі, 
та лауреатом премії благодійного 
фонду «Тарасова Земля» 2012 року. 
Відзначити ювілей В. Макуха було 
вирішено презентаційним показом 
кінофільму у Донецьку. Фільм - це 
результат семирічної наполегливої 
копіткої роботи, яка зроблена Юрієм 
Бурих якісно – від чистого серця,  не 
для гонорарів. Відомий кінорежисер 
Леонід Мужук так відгукнувся про цю 
стрічку: «Її повинен подивитися кожен 
громадянин  країни, щоб зрозуміти, хто 
ми такі – українці». У розмові  автор 
фільму зізнався: «Я постійно думаю про 
життя і вчинок Василя Макуха 

Збирати матеріали про Василя 
Макуха було надзвичайно складно з 
тієї причини, що радянська влада зни-
щувала всі згадки нього. Але знищити 
все не змогли.  

Презентація фільму і вшанування 
пам’яті  героя відбулися в актовій 
залі музею  «Смолоскип» 3 листопа-
да 2012 року в рамках традиційного 
Форуму небайдужих. Кінострічка 
настільки вразила присутніх, а таких 
зібралося близько 50 чоловік, що 
обговорення тривало аж чотири 
години. Схвильовані люди говори-
ли  про наболіле, про необхідність 
консолідації суспільства, об’єднання 
української церкви, про участь кож-
ного в розбудові нашої держави. 
Особливо цікавило присутніх питан-
ня: «До кого звертався Василь своїм 
жертовним вчинком – до влади чи до 
людей? Чи виправдалися сподівання 
Василя на результати свого героїчного 
вчинку-жертви?»                                                 

САМОСПАЛЕННЯ   
ЗАРАДИ НАЦІЇ                                  

Переглянувши фільм  Юрія Бурих, 
маю сказати, що був Василь Макух  
постаттю такої величі і окремішності, 
що в будь-якому разі він має свій 
власний пантеон пошани в пам’яті 
українського народу. Все життя його 
було присвячено виборенню сво-
боди для України, кожен його крок 
підпорядкований цьому, кожна дія 
присвячена боротьбі.  

У далекому 1968 році від будинку № 8 
по вулиці Городецького  з  квартири 
№ 21 у Львові на потяг до Києва Василя 
проводжали троє – господиня квар-
тири, де винаймала помешкання його 
племінниця Ярослава, сама Ярослава 
(Осмиловська) і його друг Григорій 
Ментух. Василь їхав у свою останню 
подорож. У камері схову на вокзалі 
на нього чекала банка з бензином. 
Про те, що це останні години життя 
Василя, знав Григорій Ментух.  Спитав: 
«Навіщо тобі така жахлива смерть? Ти 
ще молодий, сильний. Залишишся 
живим – багато чого доброго зробиш!» 
Василь у відповідь світло посміхнувся: 
«Ти не розумієш мене. Я йду на це з 
радістю». 

За що віддав своє життя Василь 
Макух? «За любов до України, - 
відповідає ініціатор створення фільму 
Віктор Тупілко. – Василь не пере-
ймався проблемами інформаційної, 
т е р и т о р і а л ь н о ї  с п о р і д н е н о с т і , 
етнічності,  ідентичності.  Він ясно, 
чітко і  конкретно бачив велику 
різницю між місцевим населенням і 
зайдами.  Можливо, якби пришельці 
були толерантніші, то Василь, з його 
постійним прагненням до вдоскона-
лення, любові до свого народу при-
йняв  би позицію конвергентності. 
Але повсюди в Україні насаджувалися  
безбожність, пияцтво і нехлюйство. 
Регрес визначався, як  прогрес, і 
скрізь відбувався помітний, швидкий 
занепад,  воно й зрозуміло: регрес 
людства – це прогрес  для Сатани. У 
Біблії про любов сказано: «Таємниця 
ця велика є». У кожного своя любов. Те, 
що справжня любов буває без причин, 
визнають всі.  Коли дійсно люблять, 
то люблять не за щось. Коли сильно 
люблять, то схильні до  жертовного 
вчинку. Любити і бути. Так, саме любов 
усе пояснює в житті Василя Макуха. 
Так любити можуть справжні чоловіки. 
На такі почуття здатні одиниці. Вогонь 
любові до України і українців постійно 
палав  у серці Василя, допоки він дійсно 
не згорів. Недарма вдова Василя, пані 
Лідія  говорила: «Василь знав, що 
загине. Він мені про це неодноразово 
говорив».   

БОРОТЬБА ТРИВАЄ                                                                 
Це не була зарядженість на само-

губство. Це було розуміння  свідомої  
боротьби – до кінця.  Після смерті 

нічого немає. Все, 
що відбувається, 
буває тільки за 
у м о в и  ж и т т я . 
Василь розумів, 
щ о ,  з а в д а в ш и 
собі смерті, вий-
де зі строю, але 
н е  п р и п и н и т ь 
боротьби. Його 
любов, хоч і була 
самовідданою, та 
не сліпою. Він 
вірив, що його 
зрив схвилює, 
п і д н і м е  б а г а -
тьох. Що завдя-
ки цьому чину 
на зміну одному, 
що вибув, спри-
чиняться маси. 
Саме на це була 
спрямована його 
жертовність. Він 
і сьогодні бореть-
ся:  стрічка Юрія 
Бурих  і  музей 
« С м о л о с к и п »   
в а г о м е  т о м у 
підтвердження. 

« Б о р о т ь б а 
триває,  тільки 
іншими засоба-
ми», «Я ніколи 
не здамся!» - це 
слова Василя задовго до смерті. В них – 
програма його життя.  Один відомий 
українофоб, побувавши у таборах 
разом із українськими націоналістами, 
вимушено визнав: «Українці ніколи не 
визнають, що ми такі, як і вони. Нам 
залишається тільки одне: дати їм спокій 
і піти з їхньої землі. Тоді Україна відразу 
знову стане цивілізованою країною». 
Василь вірив у свій народ. Бачив повну 
знекровленість України й українців. 
Він віддав себе в жертву, щоби бути 
каталізатором рушійної провідної 
сили. Він знав, що українці ніколи 
не визнають свого споконвічного 
ворога ані братом, ані сватом,  чи 
то  другом, чи союзником. «Союз 
нерушимий» насправді означав для 
України і українців  «смерть неминучу», 
то краще загинути у боротьбі, аніж у 
кайданах.  Заради перемоги, заради 
життя прийдешніх поколінь загинув 
у боротьбі Василь Макух. Це був най-
вищий духовний і емоційний прояв 
любові до нас тому, що  його любов 
особлива.  

ЛЮБОВ БУЛА СВЯТОЮ
  П’ятого листопада 1968 року на 

Хрещатику біля будинку №27 серед 
білого дня  о 16-30 впав, охоплений 
полум’ям, Василь Макух. Встиг вигук-
нути: «Геть окупантів з України!»  З 
чистою совістю жив і з чистою совістю 
і щирими намірами пішов у засвіти.   
Йому було тільки сорок. Помер заради 
нас. Він нас так міцно любив, що його 

любов сягнула за межі реальності і 
стала святою.   Ми знаємо багато міфів, 
легенд і бувальщин про трагічну жер-
товну любов, читаємо романи і диви-
мося фільми про героїв та персонажів 
любовних трагедій і драм, знаємо їхні 
імена і проливаємо сльози співчуття. 
Але ці герої любили не нас, а один 
одного і себе в собі. Василь  думки 
не мав про себе. Він пожертвував не 
лише собою, він заклав на жахливу 
трагічну долю свою родину: дружину, 
двох неповнолітніх дітей, сестру. Все 
без останку відав...                                                   
  У Вероні біля вигаданого балкона, 
вигаданої Джульєтти тисячі квітів. У 
Києві біля жертовного місця – жодної 
квіточки… 

Зупиніться, помовчіть. Тут завдав 
собі найжахливішої смерті Народний 
лицар Василь Макух.  Ми живе-
мо завдяки йому. Живемо в іншій 
державі, хоча не в такій, як мріялося, 
але незалежній. Він віддав своє життя, 
щоб ми жили, щоб ми знайшли шлях 
до себе, щоб більше ніколи не було 
потреби в жертві життям заради волі. 
Багато з того, про що мріяв Василь 
Макух, здійснилося. Та воля - не 
подарунок назавжди. Бути вільним, 
це бути в постійній боротьбі  за волю,  
за право бути громадянином, а не 
підданим. «Боротьба триває…», але 
це вже  інша боротьба. Вічна пам’ять 
і слава!

Степан КОПАНКА, 
м. Донецьк

Воля - не доля, а боротьба

Василь Макух

Цього року Василеві Макуху виповнилося б 85 років.  Багато хто з його подвижників і знайомих сьогодні 
живі і працюють на благо України. Василя ж немає вже 44 роки... 
5 листопада 1968 року Василь Макух учинив протестний акт самоспалювання  в Києві на Хрещатику, 
біля будинку №27. Від отриманих опіків помер 6-го листопада. Похований 14 листопада, в день свого 
народження, в місті проживання, Дніпропетровську, на Клочковському цвинтарі. Перед жертовним актом 
написав листа в ЦК КПУ,  в якому засвідчив свою свідому жертовність – акт протесту проти колоніального 
становища України в Радянському Союзі, вияв солідарності боротьбі народу Чехословаччини проти 
агресивного введення військ Варшавського договору в Прагу.
Василь Макух перший у Європі спалив себе, виходячи з національних переконань. Першість має значення 
в будь-якій справі. Перших запам’ятовують, і вони завжди на прикладі. Наступні – це вже послідовники, 
нібито другорядні.          
Згодом подвиг Василя Макуха повторили 58 патріотів різних країн Європи. Всі вони увіковічені вдячними 
нащадками і урядами їхніх країн. Усі, окрім… Василя Макуха.

Народний герой України

Автор документального фільму про життєвий шлях Василя 
Макуха, лауреат Четвертого міжнародного фестивалю 
екранного та сценічного мистецтва «КІНОЛОГОС-2012» 
Юрій Бурих
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 Однією з проблем сучасної 
української історичної науки 
є певна обмеженість власної 
національної історіографії 
т а  і с т о р і о с о ф і ї .  То б т о , 
досить слабко представлені 
д о с л і д ж е н н я ,  д е  м и н ул е 
висвітлювалося би з позицій 
українського народу, де б 
проголошувалися концепції 
історії власне українського 
етносу та нації. У більшості 
ж праць будь-яке питання 
висвітлюється здебільшого 
ч ер е з  п р и з м у  і с т о р и ч н и х 
концепцій сусідніх держав 
(до складу яких у різний час 
входила Україна). У зв’язку 
з цим свідомо ігнорується 
значний масив інформації 
і сторичних  джерел,  який 
с у п е р е ч и т ь  у с т а л е н и м 
теоріям. Таким чином, фор-
муються хибні стереотипи, 
які спотворюють об’єктивне 
б а ч е н н я  у к р а ї н с ь к о г о 
минулого.

НА ПРОСТОРАХ  
ДИКОГО ПОЛЯ

Особливо перенасичені 
такими хибними стереотипа-
ми дослідження, присвячені 
прикордонним територіям, 
порубіжжю, де стикалися 
різні народи. Слобожанщина 
якраз і належить до таких 
регіонів. Саме тут протягом 
двох століть перетинали-
ся інтереси трьох держав 
(Московського царства, Речі 
Посполитої та Кримського 
ханату), протистояли кочо-
вий (татари,  ногайці)  та 
осілий (московити-росіяни, 
ч е р к а с и - у к р а ї н ц і )  с п о -
с о б и  ж и т т я .  В х о д ж е н н я 
Слобожанщини до складу 
Російської держави й визна-
чило погляд на минуле цьо-
го регіону саме з позицій 
Москви. Отож, прагнення 
якомога надійніше й міцніше 
інтегрувати Слобожанщину 
д о  в л а с н и х  с т р у к т у р  т а 
а с и м і л ю в а т и  т у т е ш н і х 
українців і було справжньою 
причиною замовчування 
різного роду українсько-
російських протиріч і про-
тистоянь у цьому регіоні та 
акцентуванні відповідно на 
конфліктах українців тільки з 
противниками Московського 
царства.

Досліджуючи переважно 
татарські набіги, російські та 
українські історики недостат-
ньо вивчали інші зовнішньо- 
т а  в н у т р і ш н ь о п о л і т и ч н і 
фактори, які впливали на 
хід заселення Дикого Поля. 
В н а с л і д о к  ц ь о г о  в и н и к 
загальноусталений стерео-
тип, що політика Московії 
в цьому регіоні була направ-
лена тільки проти татар і 
лише в окремі періоди про-
ти поляків,  а  українська 
колонізація цих земель йшла 
цілком безконфліктно, пліч-
о-пліч з російською, з метою 
скорішого «возз’єднання 
двох братніх народів». 

У той же час такий спроще-
ний підхід породжує повне 
ігнорування реально існуючих 
протиріч і відмінностей між 
українською та російською 
колонізацією Слобожанщини. 
Відповідно до ідеологічної 
установки «двох братніх 
народів» підбиралися й місцеві 
історичні сюжети: акцентува-
лися ті з них, які ілюстрували 
передусім дружні стосунки 
росіян і українців. А гострі 
конфлікти між ними, в тому 

числі й збройні, всіляко замов-
чувалися або викривлюва-
лися. Хоча чисельні факти, 
збережені в джерелах, реаль-
но засвідчують, що українці 
й росіяни, як піддані двох 
ворожих держав, зіткнулись 
на степових просторах не 
тільки в результаті конкуренції 
Московського царства й Речі 
Посполитої  за  освоєння 
Дикого Поля, а й передусім 

як два відверто агресивні 
етнічні потоки, що різко зуда-
рилися між собою в басейні 
Сіверського Дінця. Особливо 
помітним це було на території 
Південної Слобожанщини, 
з е м л я х  м а й б у т н ь о г о 
Ізюмського слобідського 
козацького полку.

ДОБУВАЮЧИ 
«КОЗАЦЬКИЙ ХЛІБ»

С т е п о в и й  х а р а к т е р 
Південної Слобожанщини, 
близьке сусідство татар зму-
шували тутешню українську 
л ю д н і с т ь  з в е р т а т и  с в о ю 
увагу не так на регулярне 
пасічництво, скотарство й 
хліборобство, як на рибаль-
ство й полювання, а особливо 
на систематичне «луплення» 
татар та воєнне здобичництво 
над ворожими московита-
ми. При цьому під воєнним 
здобичництвом розуміється 

захоплення бойових трофеїв 
і  р і з н и х  м а т е р і а л ь н и х 
ц і н н о с т е й  д л я  п о т р е б 
п е р е м о ж ц і в .  О т о ж , 
підстерігання ворога в сте-
пу,  щоб при нагоді  його 
«улузати» та мати «крива-
во здобуту здобич», було 
ледь не головним промис-
лом донецьких (від назви 
річки Дінець) та оскільських 
к о з а к і в - у х о д н и к і в .  У 

т о г о ч а с н і й  п о л і т и ч н і й 
культурі козаків зазначену 
діяльність ціннісно означува-
ло поняття «козацький хліб». 
Ці виправи, окрім іншого, 
не були чисто здобичницькі, 
а  п е р е с л і д у в а л и  т а к о ж 
певні воєнно-політичні та 
колонізаційні цілі.

М.Грушевський влучно 
називає таку форму уходниц-
тва «партизанською війною», 
тогочасним «пограничним 
спортом» – це й є ні що інше, 
як справжнє класичне козаку-
вання. В.О.Ключевський теж 
уважав українських козаків 
переважно «степовими здо-
бичниками», яким усе одно, де 
добувати «козацький хліб» – у 
Криму, Туреччині, Молдавії чи 
в Московщині. Якщо в 2-й пол. 
XVI ст. спостерігаємо розквіт 
козацького здобичництва в 
Придніпров’ї здебільшого 
проти татар і турок, то на 

Слобожанщині в цей же час 
воєнний промисел ведеться 
українськими козаками проти 
татар і московитів.

У відповідь на зростаючу 
активізацію українських козаків 
та загострення воєнного про-
тистояння на Слобожанщині 
м о с к о в с ь к и й  у р я д  с т а в 
організовувати проти них 
масштабні каральні експедиції. 
У Дике Поле з прикордонних 

міст усе частіше направляли-
ся проти українських козаків 
російські військові загони.

П’ЯТЬ НАКАЗІВ 
МОСКОВСЬКОГО ЦАРЯ

 Ц і к а в и м  і  п р о м о в и -
стим є факт спорядження 
на Середнє Подінців’я та 

Нижнє Приоскілля з Путивля 
у 1589 р. масштабної каральної 
експедиції спеціально «для 
промислу» над тутешніми 
українськими козаками, в 
яких московський уряд вбачав 
велику загрозу для свого про-
сування в ці краї. Збереглося 
п’ять наказів від імені царя 
Федора Івановича до сто-
рожового голови Афанасія 
Федоровича Зинов’єва, в яких 
яскраво висвітлено завдан-
ня та методи, якими діяли 
російські урядовці та війська 
проти українських козаків у 
Подінців’ї та Приоскіллі.

Цар 26 квітня 1589 р. «велів» 
А.Зинов’єву «їхати з Путивля 
на (Дике) Поле, на Дінець 
Сіверський, і на Оскіл, на 
свою государеву службу, в яке 
місце пригожіше і государеву 
ділу корисніше, в якому місці 
від царева (хана) походу убе-
регтися, а над ним і над кошем 
(татарським військом) пошук 
чинити (воювати)».

Як видно з наступного царсь-
кого наказу, не це було головною 
метою походу полку А.Зинов’єва 
в Подінців’я. Цар наказував 
А.Зинов’єву, що коли він матиме 
«вісті прямі», що хан Кази-Гірей 
з «усіма кримськими людьми, і 
з азовськими, і з ногайськими» 
не піде на Московське прикор-
доння – «государеві украйни», 
тоді йому, «Афанасію, промиш-
ляти над дворами над черкась-
кими, які зараз на Дінці і на 
Осколі… живуть і розбійничають 
Мишук з товаришами… ходять… 
розбійничають, станичників 
громлять і грабують. І Афанасію 
над тими черкасами промиш-
ляти, щоб тих ворів поімати і 
перевішати». Тобто, коли загро-
зи кримського набігу не буде, 
то Афанасію Зинов’єву нале-
жало негайно атакувати чер-
кас для того, щоб їх «поімати і 
перевішати».

З н а ч н а  ч а с т и н а  ц ь о г о 
наказу присвячена стосун-
кам з Матвієм Федорівим, 
українським отаманом, який 
із великим загоном запорожців 
у 620 козаків ішов з Дніпра 
на Дінець. Йшли запорожці 
нібито для служби царю, але 
жодної впевненості в цьому в 
московських урядовців не було.

У травні 1589 р. до царя 
дійшли вісті від путивльського 
воєводи В.Вельямінова, що в 
гирлі Самари стоять шістсот 
чоловік черкас, «та й ще інших 
ждуть до себе черкас», а хочуть 
вони йти на Дон або на Дінець і 
«донських козаків хочуть погро-
мити». До царя в цей же час при-
були посланці вищезазначеного 
запорозького отамана Матвія 
Федоріва – «Євсей з товариша-
ми», які повідомляли царя, що 
вони збираються йти на Дінець 
тільки для того, щоб воювати 
тут з кримським ханом.

Незважаючи на послання 
Матвія Федоріва, москов-
ська адміністрація ставила-
ся недовірливо навіть до цих 
черкас-союзників. Так, цар 
11 травня 1589 р. рекоменду-
вав голові А.Зинов’єву, коли 
він ітиме зі своїм полком на 
Дінець чи Оскіл, бути макси-
мально обережним і ставати на 
зупинки «усторожливо», «щоб 
ті черкаси запорозькі, Матвій 
Федорів з товаришами, які сто-
ять тепер у гирлі Самари, на вас 
не прийшли і вас не погроми-
ли». Прийшовши ж на Дінець 
чи Оскіл, А.Зинов’єв повинен 
негайно стати «в кріпкому 
місці» та відразу з’ясувати, чи 
є черкаси Матвія Федоріва на 
Дінці, чи то вони стоять у гирлі 
Самари, чи не будуть з ними 
воювати – «чи не чекати від них 
воровства (злодійства)». Коли 
ж черкаси  Матвія Федоріва 
не збираються чинити ніякого 
«дурна» над станичниками й 
донськими козаками, «а будуть 
стояти на Дінці смирно» й 
«козаків донських з Дону не 
стануть збивати», тоді разом з 
ними воювати проти татар.

(Далі буде)

Тарас ІСАЄВ

Гей, козацька Слобожанщино,
України славна спадщино!

С. Романовський 

Історія супроти ідеології

КАРАЛЬНА ЕКСПЕДИЦІЯ 
НА ПОДІНЦІВ’Я ПРОТИ КОЗАКІВ

Тарас Ісаєв – народився в 1986 року у селі Богуславка Борівського 
району Харківської області. 2006 року закінчив історичний факуль-
тет Харківського національного університету ім.В.Каразіна. 
Стипендіат Дослідницької фундації імені Олега Ольжича (США) 
за студентські наукові дослідження.

Закінчив трирічну денну аспірантуру на кафедрі українознавства 
філософського факультету Харківського університету 
ім.В.Каразіна. Тема кандидатської дисертації: «Ізюмський 
слобідський козацький полк». Має більше 10 наукових публікацій у 
збірниках та понад 30 статей на краєзнавчу тематику.

Сучасна панорама Подінців’я в районі Свято-Успенської Святогірської лаври
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Перед початком заходу коза-
ки вшанували пам’ять гене-
рала армії УРК В.Муравйова, 
який так несподівано залишив 
земні турботи.  

У конкурсній програмі 
фестивалю брали участь 
команди «Оселедці»,  «Щирі 
українці», «Козацькі вартові», 
«Лицарі волі», «Богатирі»  
та  «Ух» відповідно шкіл 
№№ 4, 21. 24, 46, 47 та 58 
Іллічівського району. Юні 
козаки та берегині втішали 
око яскравим національним 
колоритом, вражали нездо-
ланним прагненням перемоги.

Сама структура конкурсних 
змагань своєю строкатістю 
найкраще відображала творчі 
покликання молоді.  Для 
міцних та завзятих – пере-
тягування линви та спортивні 
змаги,  для прудких та мотор-
них – конкурс на кращий 
гопак. Винахідливість та 

майстерність змогли виявити 
і юні куховари, змагаючись 
у конкурсі на кращі козацькі 
вареники.

Програму «Де козак, там і 
слава» у межах конкурсно-
го заходу «Козацькі розва-
ги» барвисто розквітчували 
своїми виступами ансамбль 
народного танцю «Первоцвіт» 
( к е р і в н и к  -  о т а м а н 
Кальміуського полку, пол-
ковник УРК, Олександр 
Білоконь, соліст – капітан 
УРК Євгеній Іванов). 

Журі важко було назвати най-
кращу команду, адже всі учас-
ники серйозно  відстоювали 
козацькі традиції та звичаї. 
П е р ш е  м і с ц е  з а в о ю в а л а 
команда «Ух» ЗОШ № 58, друге 
посіли  «Оселедці» ЗОШ № 4, 
а третє – «Козацькі вартові» 
ЗОШ № 24. Усіх учасників 
фестивалю нагороджено 
дипломами та керамічними 
сувенірами козацької темати-
ки від козаків Приазовського 
регіону. Голова адміністрації 
Гетьмана УРК, генерал–
лейтенант УРК Олександр 
Нефьодкін  вручив лауреатам 
гарні чайні сервізи, а пере-
можцям – перехідну козацьку 
булаву.

Учасники та гості заходу 
повною мірою відчули в собі 
лицарський дух і козацьку 
відвагу а після поласували 
смачним козацьким куле-
шем, звареним козаками 

Гетьманського полку УРК на 
чолі з отаманом, майором УРК 
Сергієм Коваленком. 

Цей конкурсний захід, 
організований Кальміуським 
полком ММКТ УРК, яскраво 
засвідчив, що козацький дух 
наших славних предків нині 
живе в молодому поколінні.

Катерина  КАРАБЄН-ФОРТУН, 
заступник отамана 

Кальміуського полку ММКТ 
УРК у справах молоді, 

майор УРК

Ось що розповідає з цього 
приводу сам пан Олег:

— Це був 1996 рік: я почув 
про Василя Стуса по радіо і 
вирішив, що про нього мають 
знати мої земляки. Дізнався 
про сина Стуса, Дмитра, 
зателефонував йому, розповів 
про намір створити музей, 
домовилися про зустріч у 
Києві. Поступово я позна-
йомився з іншими родичами 
Стуса, з його побратимами-
політв’язнями. Зустрівся з 
Василем Овсієнком, який  
пообіцяв мені передати для 
музею тюремну робу. Перша 
нелегальна книжка Василя 
Стуса видана накладом лише 
10 примірників, кожен із 
них підписаний конкретній 
людині. Я прийшов до жінки, 

яка допомогла йому вида-
ти цю книжку, з проханням 
подарувати її у фонд музею, 
а вона говорить: «Не можу 
віддати цей примірник». А я 
відказую: «Я не можу не мати 
його в музеї». Та все-таки зі 
сльозами на очах віддала цю 
книжку, але з умовою, що я їй 
зроблю копію. 

Коли українська діаспора 
в Америці дізналася, що 
готується до відкриття такий 
музей, то вони відшукали 
книгу творів Стуса,  вида-
ну в Німеччині невеликим 
накладом англійською мовою 
для висунення поета на здо-
буття Нобелівської премії. 
А м е р и к а н ц і  п р и в е з л и  у 
Горлівку цю книжку з дар-
чим написом від перекладача. 

Кожен із музейних експонатів 
має схожу історію, бо люди, які 
знали Стуса, зберігають речі, 
пов’язані з ним, як раритети.

Та з часом зростання витрат 
на утримання самодіяльного 
закладу, а також поважний 
вік його фундатора поставили 
останнього перед своєрідним 
ультиматумом: передати про-
ект у надійні руки або кинути 
напризволяще. Виникла загро-
за  шляхетному починанню. 

Першими на сигнал SOS 
в і д г у к н у л и с я  а к т и в і с т и 
м і с ц е в о г о  о с е р е д к у  В О 
«Свобода». Вони справедливо 
відзначали, що з Горлівкою 
пов’язаний один з етапів жит-
тя поета-дисидента: він, після 
закінчення педінституту та 
служби у війську, викладав у 
тамтешній школі. Тож, мовляв, 
якщо добре натиснути на міську 
владу, то нове приміщення для 
музею Стуса можна віднайти, 
причому в одному з освітніх 
закладів, ближче до молодого 
покоління, якому аж ніяк не 
завадять додаткові знання про 
видатного земляка. 

Та влада вирішила по-своєму. 
У дискусію, що розроста-
лася навколо регіональної 
культурологічної проблеми, 
несподівано втрутилася Ганна 
Герман. Керівник Головного 
управління з гуманітарних та 
суспільно-політичних питань 
президентської Адміністрації 
повідомила, що самодіяльний 
музей буде перенесено до 
обласного центру та навіть узя-
то на бюджетне фінансування. 
Це попри те, мовляв, що 
багато донеччан досі  не 
усвідомлюють значущості 
для вітчизняної культури та 
величі громадянського под-
вигу свого геніального зем-
ляка.  «Вони не читали Стуса, 
не знають його, мислять сте-
реотипами. Але не завжди так 

буде. Я вірю, прийде кращий 
час», – ефектно визначила 
високопоставлена чиновниця.

Та недарма кажуть: обіцянка- 
цяцянка. З тих пір спливло 
чимало часу. Експонати, що 
любовно збирав О. Федоров, 
перевезли до Донецька. Там, 
у службовому приміщенні 
Донецької  обласної  наукової 
бібліотеки ім. Крупської, вони 
чекають своєї долі й досі. 
Як повідомляє директорка 
закладу Людмила Новакова, 
фінансування «під Стуса» 
так і не було виділено. Тож 
експозицію вдасться розгор-
нути хіба що наступного року, 
до 75-річного ювілею поета. 
Та й то по «тимчасовій схемі», 
суттєво потіснивши діючий 
тут Літературно-художній 
музей Т. Шевченка. Це попри 
факт, що для розміщення 
«Русского центра» бібліотечні 
площі відшукалися навдиво-
вижу легко. 

На захист пам’яті  про 
п о е т а  в и с т у п и в  г о л о в а 
Всеукраїнської громадської 
о р г а н і з а ц і ї  і н в а л і д і в 

« Ч о р н о б и л ь -
Д о п о м о г а » 
Віктор Тупілко. 
П р и  д о н е ц ь -
кому офісі цієї 
організації вже 
кілька років діє 
самодіяльний 
м у з е й 
у к р а ї н с ь к и х 
п а т р і о т і в 
«Смолоскип», 
т о ж  р о з д і л , 
п р и с в я ч е н и й 
Василеві Стусу, 
о р г а н і ч н о 
д о п о в н и в  б и 
цю унікальну 
е к с п о з и ц і ю . 
Однак комісія 
з представників 
о ф і ц і й н и х 
органів культу-
ри, розглянув-
ши пропозицію 

ветерана-чорнобильця, лиши-
лась непохитною: мовляв, 
експонати уже взято на дер-
жавний облік, отже знову 
передати їх у приватні руки ну 
ніяк не можливо. 

Тим часом, як  повідомляє 
з  Горлівки громадський 
активіст Ігор Славгородський, 
місцеві патріоти, не дочекав-
шись дій влади, заходили-
ся самотужки відновлювати 
Стусову експозицію.  А от 
у  «шахтарській столиці» 
унікальний музей поета-
патріота залишається фак-
тичним «бомжем»…

 Володимир ВОЛОВНЕНКО,
редактор щомісячника 

«На сході»,
 спеціально для «УК»

Народе мій, до тебе я ще верну...
В. Стус

    

Безпритульний музей 
поета-страдника
Сумна історія щодо увічнення в індустріальному 
краї пам’яті видатного українського поета-земляка 
та незламного борця за волю нашої країни набула 
останнім часом досить несподіваного продовження. 
Нагадаємо, що довгий час у Горлівці існував єдиний 
на Донбасі – та один із небагатьох в Україні взагалі – 
музей Василя Стуса. Функціонував унікальний заклад 
здебільшого зусиллями  його засновника та головного 
ентузіаста Олега Федорова. 

Актуально

Василь Стус у молодості

У Донбаському музеї В. Стуса в Горлівці. Фото 2005 р. з архіву редакції «УК» 

У команди «Ух» - 
козацький дух

Поважне журі у складі очільників Українського Реєстрового 
Козацтва Маріуполя за мить визначить переможців конкурсу

Маленьких маріупольських козачат частують справжнім 
кулешем їх старші товариші-реєстровці

Нещодавно на базі фізкультурно-оздоровчого 
комплексу Іллічівського району м. Маріуполя пройшов 
яскравий  конкурс-фестиваль під назвою «Де козак, 
там і слава» за підтримки Приазовського козацтва УРК, 
Дитячого будинку творчості.
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гвозді гвоздить, а Микола прибиває
Народне прислів’я

«Чому так нема, як було давно»
Національні свята

Якщо сьогодні запитати у 
будь-якого пересічного гро-
мадянина про свята, на які 
він очікує у грудні, то можна 
почути про Новий рік, а у 
кращому випадку розкажуть 
про День Святого Миколая. 
І це не дивно, бо спливає час, 
змінюються звичаї, стають 
іншими самі люди. І сьогодні 
вже мало хто згадає про Андрія 
Первозванного, Варвару, 
Саву та інші свята, на які з 
нетерпінням очікували у давні 
часи, коли місяць грудень 
вважався періодом відпочинку 
і свят. Саме у грудні молодь 
збиралася майже кожного 
дня і проводила час у жар-
тах, ворожінні, веселощах, не 
залишаючи майже нікого без 
уваги, а декого й надмірної.

Отже, Андрій Первозванний. 
Це хоч і християнський апо-
стол, на честь якого було назва-
но свято (13 грудня), але у 
своїй книзі «Звичаї нашо-
го народу» Олекса Воропай 
відмітив, що обряди того дня, 
про які він згадував, носи-
ли дохристиянський харак-
тер. Адже свято існувало і до 
прийняття християнства, а 
називалося Калитою. Василь 
Скуратівський у своїх спосте-
реженнях свідчив, що це був 
початок «молодіжних вечор-
ницьких зібрань», які тривали 
аж до Різдва. На Закарпатті 
навіть місяць грудень нази-
вався «андріїв», «андрієць», що 
походить від назви цього свята.

Дівчата у цей день не пропу-
скали можливості поворожити 
про своє весілля, а хлопці усіма 
зусиллями хотіли їм у цьо-
му завадити. Для ворожіння 
дівчата пекли з білого борош-
на круглі тістечка, які назива-
лися балабушками. Для цього 
треба кожній дівчині принести 
воду з криниці... у роті. Але 
було б це не так складно, якби 
хлопці не смішили. От саме 
через них і не завжди могли 
дівчата воду донести. А якщо 
врахувати, що це відбувалося у 
холодну пору року, то можемо 
тільки уявити собі відчуття 
дівчат під час цього дійства. 
Коли вже, нарешті, балабуш-
ки спечуться, кожна дівчина 
помічає свою, а потім їх роз-
кладають на долівці у рядок 
поверх рушника. Після цього 
впускали собаку «вирішувати 
долю». Голодний пес убігав 

у  хату і  хапав 
т і с т е ч к а :  ч и ю 
балабушку схо-
пить першою, та 
дівчина раніше за 
всіх вийде заміж, 
а  я к щ о  з а л и -
шиться чиясь без 
його уваги, та 
дівчина ще зали-
шиться в дівках, 
ч и ю  в і д н е с е 
в інше місце – 
з а м і ж  в и й д е 
на чужині. Але 
найгірше, якщо 
песик захоче над-
кусити балабуш-
ку і кинути її... 
От і кажуть: «На 
Андрія робиться 
дівицям надія».

Але найцікавіше починало-
ся з «Андріївського вечора», 
коли у найпросторішій хаті 
разом сходились і дівчата, і 
хлопці. Заздалегідь дівчата 
випікали калету з  білого 
борошна (великий солод-
кий корж, прикрашений 

р о д з и н к а м и  ч и  с у х и м и 
вишнями). Обов’язково у 
випіканні повинна взяти 
участь кожна дівчина, навіть, 
якщо їх багато. У середині 
калети робили дірку, за яку її 
потім високо підвішували під 
стелею. Хлопці повинні були 
по черзі бігти, підстрибувати 
і кусати калету. А щоб усклад-
нити їм завдання, дівчата 
запікали її на сухар. Коли 
все було зроблене, обирали 
найвеселішого хлопця для 
ролі «пана Калетинського», 
а кожний, хто намагався 
вкусити калету, називався 
«паном Коцюбинським». 
От  і  виникала  супереч-
к а  м і ж  К а л е т и н с ь к и м  і 
К о ц ю б и н с ь к и м ,  к о л и 
останній на коцюбі під’їжджав 
до калети, а Калетинський 
намагався розсмішити і зава-
дити вкусити коржа. Якщо 
Коцюбинському і вдавалося 

не засміятися (і залишитися у 
грі), то все одно Калетинський 
с м и к а в  з а  с т р і ч к у  т а к , 
щоб калета підскочила і 
Коцюбинський не міг її вку-
сити. Закінчувалося тим, що 
корж ділили на всіх. Потім 
була святкова вечеря.

День Андрія колись вва-
жався парубоцьким, а в ніч 
перед ним хлопцям навіть 
вибачалися всі їхні провини. 
От і чекали парубки на Андрія 
з нетерпінням, бо це єдина 
ніч, коли їм все сходило з рук. 
Тоді робили вони пакості, 
і дозволяли собі все, навіть 
помститися батькові своєї 
дівчини. А вранці господар 
міг побачити свої ворота, що 
тихо плавають по сріблястій 
річці, або величезний віз, який 
високо на хаті стоїть, або ще 
щось незвичайне... Надмірну 
увагу хлопців привертали саме 
ті, хто їм чимось не догодив: 
чи доньку батько не пускав 
гуляти, чи взагалі не дозволяв 
їй спілкуватися з яким-небудь 
хлопцем тощо.

Отже, свято Андрія нікого не 
залишало байдужим.

Наступні три свята – Варвари, 
Сави та Миколи – в народі 
називалися миколаївськими 
святками. Зазвичай в Україні у 
цей період починалася справ-
жня зима з характерними 
для неї снігом і морозом. От і 
кажуть люди: «Варвара снігом 
постелить, Сава загладить хур-
товиною, а Микола морозом 
придавить!» Відзначалися ці 
свята одне за одним: 17, 18 і 19 
грудня. У ці дні люди варили 
кутю та узвар, «щоб хліб родив 
та садовина рясніла», а також 
розважалися і відпочивали.

Оскільки день Варвари вва-
жався жіночим, то і відзначали 
його здебільшого представниці 
жіночої статі. Гріхом навіть 
було прати, місити глину і 
білити. Але вишивати було 
можна, бо,  за легендою, 
записаною на Вінниччині 

Олексою Воропаєм, Варвара 
Великомучениця була «мудра 
на вишивання» і «вишила 
ризи самому Ісусові Христу». 
І навіть коли дівчата почина-
ли вишивати на свято, вони 
хрестилися і казали: «Свята 
Варвара золотими нитка-
ми Ісусові ризи шила і нас 
навчила».

У це свято дівчата робили 
вареники з маком чи сиром. І 
обов’язково серед них повинні 
бути пирхуни, тобто варени-
ки, заправлені борошном або 
клоччям чи вовною. І бідний 
той хлопець, кому цей пирхун 
дістанеться, бо довго ще після 
того його «пирхуном» дражнили.

На Варвару дівчата ставили 
у воду галузки із вишень, бо 
вірили: якщо вони зацвітали 
на Різдво, то це свідчило про 
швидкий шлюб.

Залишилося чимало прик-
мет, приказок і прислів’їв, 
пов’язаних зі  згаданими 
святами:

Хто заспить на Варвару, той 
цілий рік буде сонливим.

Дерева в інеї – урожай на 
фрукту.

Який день на Варвари, такий 
і на Сави.

Варвара заварить, Сава зака-
лить, а Микола закує.

В і д  В а р в а р и  д е н ь  у ж е 
«повертає на весну», про що і 
говорить прислів’я: «Варвари 
ночі урвали і дня доточили на 
макове зерно».

Наступного дня,  після 
Варвари, відзначали Саву. До 
речі, це дуже розповсюджене 
ім’я в Україні тих часів. На 
відміну від попереднього свята, 
день Сави вважався чоловічим. 
А жінки тоді збиралися у гур-
ти для рукоділля. Особливо 
щастило тим чоловікам, чиє 
ім’я було Сава, бо вони дуже 
весело відзначали свій День 
ангела. Під час свята спочат-
ку обходили всіх, хто звався 
Савою, а потім збиралися в 
одній хаті і святкували. З цим 

днем пов’язані жартівливі 
обряди. Один з них – «похорон 
Савки»: іменинника саджали 
на ослін і казали: «Як був Сава, 
то не їв сала, їв паляниці, щоб 
любили молодиці!», а потім 
приспівували:

Савка вмер, бо слабий був,
Жінку бив, бо дурний був.
Ой, вип’ємо по чарочці,
Заспіваймо по Савочці.
Іменинник повинен усіх 

пригостити горілкою.
У народі казали, що «Сава – 

батько зимового Миколи». І 
дійсно, слідом за Савою, тобто 
19 грудня, відзначали  веселе 
народне свято Миколи, яке 
дуже люблять діти, бо воно 
пов’язане з подарунками і 
добрим Миколаєм.

Миколу Чудотворця вва-
жають покровителем зем-
леробства і тваринництва, 
захисником дітей, а також 
бідних і знедолених. Є навіть 
легенда про те, що Святий 
Микола рятував дітей на морі. 
Люди настільки вірили в силу 
Чудотворця, що навіть його 
образ брали з собою перед 
виходом у море, щоб допоміг 
у випадку стихійного лиха. І в 
багатьох хатах теж можна було 
його побачити.

Колись широко відзначали 
День Святого Миколая. Тоді 
намагалися віддати усі борги, 
бо думали, що після Миколи 
буде вже пізно. Якщо хтось і не 
встигав, йому казали: «Коли ти 
мені не віддаси до Миколи, то 
вже не оддаси ніколи».

На свято варили пиво і 
відзначали цей день у веселій 
компанії, потім запрягали 
коней і їздили селом. А ввечері 
хтось із чоловіків, найчастіше 
дідусь, перевдягався у Миколу 
і приносив дітям подарунки. 
Дітлахи знали, що Святий 
Микола обов’язково розповість 
їм про їхні добрі чи погані 
вчинки, тому намагалися весь 
рік поводити себе добре. У ті 
часи навіть у школах влашто-
вували вистави, де брали участь 
не Дід Мороз і Снігуронька, 
як зараз, а Святий Миколай і 
чортик, що відмовляв Миколу 
давати подарунки дітям.

Для господаря ранок цього 
дня був дуже відповідальним. 
Він повинен був першим вий-
ти на подвір’я, щоб не було 
«полазників», бо вважалося 
поганою прикметою, якщо 
хтось інший це зробить.

На День Миколи Чудо-
творця з  його  першими 
Миколаївськими морозами і 
винятково святковим настроєм 
навіть сьогодні з нетерпінням 
очікують діти. Якщо вони 
і не розкажуть, наприклад, 
про Варвару, Саву або Андрія 
Первозванного, то про Святого 
Миколая вони знають, хоч і 
далеко не всі традиції того дня 
збереглися, про що свідчить 
одна з колядок:

Чому так нема, як було давно,
Як було давно, а з первовіку,
Святим Миколаям 

пива не варять...

Підготувала
Наталя ШЕЙКО,

кореспондент «УК»

Скульптура Святого Миколая

Дівоче ворожіння у ніч на Святого Андрія
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Ой як стрілив - в царя вцілив,
А царицю в потилицю...
   З народної думи

До Дня українського козацтва 
в і д б у в с я  т р а д и ц і й н и й  з л і т  
об’єднаного дитячо-козацького 
полку «Ясинуватський джура». 
Захід проходив у школі № 7, 
куди прибули команди козачат і 
гості: отаман полку, полковник 
УРК Володимир Григор’єв, його 
заступник, підполковник УРК 
Володимир Яворський та інші 
реєстровці. На правах господарки 
директор ЗОШ №7 Людмила 
Леонова побажала кожній команді 
показати себе з найкращого боку. 

З л і т  в і д к р и л а  к о м а н -
д а  ш к о л и  №  3  п і с н е ю 
«Козачата», слова якої «ми - 
веселі козачата, ми  - нащад-
ки козаків» підхопили  всі 
присутні.  А змагалися  в 
різних номінаціях: пісня, 
танець, гра на музичному 
інструменті тощо. Був і кон-
курс капітанів-отаманів зі 
знання історії козацтва.

Команди не тільки ретельно 
підготували свої номери, а й 
виступали в національних та 
козацьких костюмах, що ще 
більше підкреслювало святко-
вий настрій.

  Переможцями стали  козачата 
ЗОШ №7, друге місце виборола 
ЗОШ №5,  третє – ЗОШ №3.

К р а щ и м и  в и з н а н о :  у 
танцювальній  номінації - 
Яну Ганжу (ЗОШ №7), у 
грі на сопілці – Світлану 
Муравйову (ЗОШ №5). Був 
відзначений дует у жанровій 
сценці – Вікторії Бондарєвой 
та Аліни Сергієнко (ЗОШ 
№3).  Переможцем серед 
капітанів став Микола Тепура 
(ЗОШ №7).

Отаман полку  «Ясинуват-
ський джура»  вручив коман-
дам козацькі  грамоти та 
призи, а  п е р е м о ж ц я м  у 
номінаціях – подарунки й 
побажав усім успіхів у навчанні 
та козацьких звитяг.

Отож, ясинуватським джу-
рам ніколи нудьгувати, їм, як 
кажуть українці, не до журу.

Володимир КИРИЧИК, 
начальник штабу полку 

«Ясинуватський джура», 
підполковник УРК,

м. Ясинувата,
Донецька область

Гість докладно розповів про 
устрій лука, як прицілюватися, 
я к  в і д п у с к а т и  т я т и в у. 
Виявилося, що останнє є чи 
не найважливішим елементом 
влучної стрільби. Ознайомив 
Захар Звягільський із правила-
ми безпеки на змаганнях.

А потім почалося трену-
вання. Більшість із присутніх 
не лише ніколи не стріляли 
з лука, а навіть не тримали 
його в руках. Та, незважаючи 
на відсутність досвіду, кожен 
із учасників хоча б один раз, а 
таки поцілив у мішень.

Переможцем став Микола 
Козюта, друге місце посів 
Олексій Карцев,  на третьому – 
Володимир Копитков.

Серед  козачат  переміг 
Ілля Островський,  другим 
був Тимур Заяць. Призерам 
змагань отаман полку УРК 
«Ясинуватський джура», 
полковник УРК Володимир 
Григор’єв вручив козацькі 
грамоти, а козачатам – ще й 
подарунки.

Отаман привітав усіх із 
козацьким святом, подя-
кував гостеві з Донецька, 
я к и й  н а в з а є м  п о о б і ц я в 
реєстровцям свою допомогу 
у майбутньому.

Прес-служба полку 
«Ясинуватський джура»,

Донецька область

Спорт в УРК

ДЖУРАМ - НЕ ДО ЖУРУ

Отаман полку «Ясинуватський джура», полковник УРК 
Володимир Григор’єв вручає приз переможниці однієї з номінацій

Заняття зі стрільби з лука з ясинуватськими джурами 
проводив майстер спорту Захар Звягільський

У місті Ясинувата, що на Донеччині, напередодні Дня 
українського  козацтва  відбулися змагання зі стрільби 
з лука. Керівництво полку «Ясинуватський джура» 
давно мріяло про такий захід.   Допомогти ясинуватцям 
вирішив майстер спорту зі стрільби із лука донеччанин 
Захар Звягільський. Спортсмен привіз луки, стріли 
і мішені, а виїзд на  кар’єр за місто, де проводяться 
змагання зі стрільби, організував заступник отамана 
полку УРК «Ясинуватський джура», підполковник УРК 
Володимир Яворський.

Щоби поцілити
у мішень

Нещодавно Україну облетіла 
звістка про знахідку можли-
вого місця поховання Марії 
Мокієвської, у чернецтві – 
Марії  Магдалини,  матері 
гетьмана Івана Мазепи. 

Знайшли могилу матері Мазепи?

Марія Мазепа

На території Київського 
«Мистецького арсеналу», 
де триста років тому діяв 
жіночий Києво-Печерський 
Вознесенський монастир, у 
якому Марія Мазепа була 
настоятелькою, знайшли 
масове поховання черниць. 
У 1712 році, зводячи кор-
пуси в ійськового  заводу 
«Арсенал», святу обитель 
зруйнували, а черниць пере-
вели в  інший монастир, 
Фроловський, який, до речі, 
утримавула сім’я Мазеп.

М а т и  у к р а ї н с ь к о г о 
г е т ь м а н а  б у л а  і г у м е н е ю 
двох жіночих монастирів:  
К и є в о - П е ч е р с ь к о г о 
В о з н е с е н с ь к о г о  і 
Глухівського Успенського. 
І  належала вона до  пра-
вославного шляхетського 
роду з Білоцерківщини. З 
II половини XVII ст. Марія 
б у л а  ч л е н о м  Л у ц ь к о г о 
Х р е с т о в о з д в и ж е н с ь к о г о 

братства, а з 1686 року ста-
ла ігуменею вищезгадано-
г о  К и є в о - П е ч е р с ь к о г о 
Вознесенського жіночого 
монастиря, що вважався тоді 
центром художньої вишивки. 
Деякі з її виробів, вишиті 

золотом і сріблом, і сьогодні 
з б е р і г а ю т ь с я  в  м у з е я х 
Києво-Печерської Лаври.

Наталя ШЕЙКО,
кореспондент «УК»,

м. Київ

Вид на Поділ та Фроловський монастир

Історичні знахідки
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Лише зелений острівець
Надію зберігає...    
 А. Мироненко

Зелений острівець надії
Мистецтво

Привернула увагу інновація вико-
нання картин. Професійна художниця, 
відступивши від канонів народного 
петриківського розпису, гармонійно 
поєднала національний розпис з еле-
ментами східних вчень. Але не лише 
авторська техніка виконання картин, 
композиційні рішення, а й коментарі 
Л.Кирилової до картин свідчать про 
небуденність мистця. Перед глядачами 
постає зриме слово реріхівського вчення.

Художниця для вернісажу «Пам'ять на 
життя» у Донецьку, спеціально створила 
картину «Надія», або «Заклик про поря-
тунок». Обпалена Земна куля, вогонь ще 
не згас, про це свідчать червоні спалахи. 
Лише маленький клаптик  зеленіє: земля 
починає відроджуватися з допомогою 
Святого Духа (Голуб у небі). 

Картина «Надія» лишилася у фондах 
Донецького обласного художнього му-
зею, але її копію побачив світ, бо саме 
вона стала візитною карткою-афішею 
наступних виставок «Пам'ять на жит-
тя» у Києві, Тирасполі (Придністров'я), 
М ю н х е н і  ( Н і м е ч ч и н а ) ,  П а р и ж і 
(Франція). 

Наприкінці вересня цього року у 
відділі мистецтв Донецької обласної 
бібліотеки відкрилася персональна ви-
ставка Людмили Кирилової за її участю. 
Саме тоді ми  і запросили художницю 
відвідати музей «Смолоскип», на що 
вона з радістю відгукнулася, подарував-
ши  свою картину «Терновий вінець». 

Щира подяка самобутньому майстрові 
пензля за її неповторні творчі роботи!

Людмила ОГНЕВА,
голова Донецького обласного

 відділу Союзу українок,
 заступник директора музею 

«Смолоскип» із наукової роботи,
м. Донецьк

Із творчістю севастопольської художниці Людмили Кирилової Донбас знайомий завдяки 
Світлані Кравченко – голові Артемівського міського товариства ім. М. Реріха. Саме  пані 
Світлана запропонувала Всеукраїнській громадській організації інвалідів  «Чорнобиль-Допо-
мога» запросити кримчанку до участі у Всеукраїнській виставці творів художників та майстрів 
народного мистецтва, присвяченій 25-роковинам чорнобильської трагедії. Людмила Кири-
лова представила три роботи: «Надія» (або «Заклик про порятунок»), «Стежка мудрості»,  та 
«Дозор Духа». Уперше експозиція, що має назву «Пам'ять на життя», була розгорнута навесні 
минулого року в Донецькому обласному художньому музеї. 

Голова ВГОІ «Чорнобиль-Допомога» 
Віктор Тупілко та художниця Людмила 
Кирилова в музеї «Смолоскип»

«Ми не одні...» 
Картон, папір, темпера, авторська техніка

«Стежка мудрості»
Картон, папір, темпера, авторська техніка

«Надія»
Картон, папір, темпера, авторська техніка

«Дозор Духа»
Картон, папір, темпера, авторська техніка

«Перевтілення»

«Терновий вінець»
Експозиція «Пам'ять на життя»,

м. Київ, філія Національного музею ім. Т. Шевченка «Хата на Приорці» «Радість праці»




