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РАДА
КОЗАЦЬКА:
УСПІХИ І ВАДИ

З Новим Роком, 
Різдвом Христовим!

Ось-ось уже стане історією цей 
непростий високосний 2012 рік. Попри 
всі об’єктивні та суб’єктивні труднощі, 
негаразди в нашій країні, суспільстві, 

товаристві, констатуємо, що ми 
вистояли, щоби йти далі шляхом 
відродження і розбудови з вірою 
у кінцеву мету – по-справжньому 

незалежну, соборну Україну.
Хай нинішні новорічно-різдвяні 

свята стануть початком нових добрих 
справ в ім’я козацтва, Батьківщини, її 

народу.
Хай Новий рік як відлік чергового 

етапу нашої новітньої історії, 
людського буття по-християнськи 

освячується, благословляється 
найсвітлішим святом – Різдвом 

Христовим!
Щиро бажаю народу України, 

братам-реєстровцям, сестрам-
берегиням, вашим близьким і рідним 

усіляких гараздів, добробуту і 
заможності у Новому 2013 році!

Нехай віра ніколи не полишає вас! 
Хай здійсняться усі ваші надії і 

сподівання!
Будьте здорові і щасливі, земляки-

українці!
Хай Господь оберігає ваші родини!

Слава Україні! Слава героям!
Слава Українському Реєстровому 

Козацтву!

Анатолій ШЕВЧЕНКО, 
Гетьман УРК

Сьомого грудня у Лисянці, що 
на Черкащині, відбулися заходи, 
приурочені до 390-річниці надання 
містечку Магдебурзького права, 
417-річчя фундатора української 
козацької держави гетьмана Богдана 
Хмельницького та сьомої річниці 
діяльності Лисянського район-
ного козацького товариства ВГО 
«Українське Реєстрове Козацтво». 
У його рамках радник отамана Чер-
каського обласного товариства УРК, 
полковник УРК Олександр Гаврилюк 
презентував землякам свою нову 
книгу «Таємниці минулого козацької 
Лисянки» та започатковану ним 
акцію «Козацький прапор УРК на-
вколо світу».

Якщо мова заходить про козацтво, 
то перше, що спадає на думку – Чер-
кащина, земля, яка протягом останніх 
п’яти буремних століть дала Україні 
багатьох велетів духу, стала колискою 
козацького руху. Тут майже кожне 
село, місто чи містечко пов’язане з 
козаччиною. Вихідці із Черкаського 
краю, який межував із Диким Полем, 
почали засновувати сторожі, форпо-
сти як захист від набігів кочівників 
і татар. Саме вони заснували згодом 
унікальне в світовій історії явище – 
Запорозьку Січ, що стала першою 
демократичною республікою у світі, 
а її батьком вважають черкаського 
старосту Дмитра Вишневецького, 
легендарного Байду.  Черкащани 
горді з того, що в той час іноземці 
всіх українців називали не інакше, як 

черкасами. Та, власне, реєстрове ко-
зацтво пішло саме з черкаської землі, 
з легендарного Трахтемирова (нині 
Канівський район). Статус козацької 
резиденції Трахтемирів дістав у XVI—
XVII століттях. 1578 року під тиском 
запорозьких козаків король Стефан 
Баторій офіційно передав його у 
володіння січовикам, при умові, що ті 
захищатимуть  кордони від татарських 
нападів і при потребі будуть вистав-
ляти 6000 війська. Саме тут працював 
козацький уряд, обирали гетьманів, 
приймали іноземних послів і май-
стрували козацькі флотилії, які звідти 
виходили у далекі походи. 

«Тому нашому краю на роду на-
писано бути духовною основою 
української держави», - вважає голо-
ва адміністрації Гетьмана УРК в Цен-
тральному регіоні України, отаман 
Черкаського обласного товариства 
УРК, генерал-лейтенант УРК Борис 
Марченко.

 ІЗ ЧЕРКАС – ДО ЛИСЯНКИ
Півторагодинна поїздка автівкою з 

Черкас до Лисянки у товаристві ота-
мана Черкаського обласного товари-
ства УРК Бориса Марченка, началь-
ника штабу Черкаського обласного 
товариства УРК Сергія Харечка та за-
ступника отамана цього козацького 
товариства Юрія Панчишина стала 
цікавим екскурсом у минуле краю, 
з яким пов’язані найбільші успіхи 
нашого народу в часи національно-
визвольних змагань.  

Сміла. У 1648-67 роках сотенне 
містечко  належало переяславському 
полковнику Павлові Тетері, згодом 
полковнику Данилу Виговському. 
Великий залізничний вузол – станція 
ім.Т.Шевченка, раніше Бобрин-
ська, де діяли воїни Холодноярської 
республіки, змальована Горлісом-
Горським у романі «Холодний Яр». 
Із цим містом пов’язані імена пол-
ковника Вільного козацтва Якова 
Водяного, полковника армії УНР 
Дмитра Жупіноса, засновника театру 
ім. Франка в Києві Семена Семдора, 
видатного селекціонера Платона 
Симиренка, кінорежисера Володи-
мира Довганя. 

 На в’їзді до райцентру Шпола 
стоїть знак – Географічний центр 
України, а саме містечко прославили 
ватажки гайдамацького руху Степан 
Главацький і Савка Плиханенко, а в 
наш час письменник, лауреат премії 
ім.Т.Г.Шевченка Михайло Слабо-
шпицький. 

Звенигородщина. Навіть якщо 
ця земля дала українцям лише ве-
ликого Тараса, то вже цим земляки 
Шевченка можуть пишатися. А ще 
з цим містом пов’язане ім’я ватажка 
повстанців Холодного Яру Семе-
на Завгороднього, українського 
історика, перекладача Агатангела 
Кримського, видатного державного 
діяча нашого часу, першого гетьма-
на незалежної України В’ячеслава 
Чорновола. 

(Закінчення на стор. 8-9)

Учасники фестивалю «Край козацький, Богданів» біля пам'ятного хреста� на місці родового маєтку Хмельницьких 
у Монастирку, що в Лисянці Черкаської області

БОГОМ  ДАНИЙ

КРАЙ КОЗАЦЬКИЙ
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СЛОВО
ПРО 
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КОЗАК,
ЗАКОХАНИЙ
У НЕБО

Шановні співвітчизники!
Дорогі козаки-побратими!

Вірні наші берегині!
Вітаю вас з Новим 2013 

роком та Різдвом Христовим!
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Львівське обласне козацьке
 товариство  ВГО УРК

1. Кожан Володимир Дмитрович  голова адміністрації 
Гетьмана УРК у Західному регіоні

2. Павлечко Василь Осипович	 отаман
3. Гаранджа Степан Антонович	 заступник	отамана
4. Тарнавський Мирослав Іванович	 	радник	отамана
5. Щадило Ігор Федорович						радник	голови	адміністрації
6. Секела Михайло Васильович							голова	ради	старійшин
7. Кіра Сергій Іванович	 радник	отамана
8. Кот Михайло Петрович	 радник	отамана
9. Савчук Василь Павлович	 радник	отамана
10. Малех Петро Іванович 	 радник	отамана
11. Костишин Андрій Богданович 	 начальник	штабу
12. Швабський Вадим Володимирович									 скарбник
13. Новак Василь Леонідович	 радник	отамана
14. Павлечко Руслан Васильович	 командир	полку
15. Колодій Роман Степанович	 начальник	служби	

інформаційної	безпеки
16. Цимбалістий Зіновій Леонтійович          	радник	отамана

Львівське міське козацьке товариство  ВГО УРК

1. Чайківський Тарас Володимирович	 отаман
2. Кирик Мар’ян Іванович 	 заступник	отамана
3. Володко Микола Іванович	 начальник	штабу
4. Грицак Андрій Іванович 	 радник	отамана
5. Добош Роман Ігорович	 отаман	Сихівського	КТ
6. Хміль Ігор Євгенович	 отаман	Залізничного	КТ
7. Лозинський Андрій Стефанович 	 козак

Побузьке міжрайонне козацьке
 товариство  ВГО УРК

1. Кожушко Михайло Михайлович	 отаман
2. Москаль Петро		 сотник
3. Благий Володимир 	 	 політолог
4. Станько Володимир	 	 стрілець
5. Салабай Ярослав	 	 виховник
6. Застріжний Микола	 	 чотар
7. Яницький Борис	 	 стрілець

Радехівське районне козацьке
 товариство  ВГО УРК

1. Кутенський Василь Григорович	 отаман
2. Шевчук Богдан	 стрілець
3. Омельчук Анатолій 	 стрілець
4. Кріса Ярослав	 	 стрілець
5. Сосновський Зіновій	 стрілець
6. Мартин Ігор 	 стрілець
7. Шибець Йосиф	 стрілець

Галицько-Північне міжрайонне козацьке
 товариство  ВГО УРК

1.Попруженко Олег Миколайович	 отаман	
2. Мрочко Роман Миколайович	 хорунжий
3. Голінка Остап Орестович	 командир	загону
4. Бейзик Олег Миронович	 хорунжий
5. Павлюк Лука Петрович 	 начальник	штабу
6. Войтик Ярослав Миколайович	 командир	загону
7. Кришталюк Микола Дмитрович	 стрілець

Жовківське районне козацьке 
товариство  ВГО УРК

1. Хлищ Петро Іванович	 отаман
2. Боровець Іван Іванович	 стрілець
3. Ковалик Володимир Іванович	 стрілець
4. Притула Віктор Володимирович	 стрілець
5. Шулер Тарас Дмитрович	 козак
6. Якимець Андрій Михайлович	 козак
7. Гумен Тарас Васильович 	 козак

Червоноградське міське козацьке 
товариство  ВГО УРК

1. Огорілко Юрій Володимирович	 отаман
2. Покотило Роман Васильович   													заступник	отамана
3. Музика Андрій  Богданович	 начальник	штабу

Кам’яно-Бузьке районне козацьке
 товариство  ВГО УРК

1. Дідківський Олександр Петрович	 отаман
2. Рудник Микола	 сотник
3. Кривуляк Юрій 	 чотовий
4. Задра Євген 	 	 політолог
5. Прокіп Ярослав 	 стрілець
6. Кричковський Василь	 стрілець
7. Кіт Ігор	 	 стрілець

Прикордонне міжрайонне козацьке
 товариство ВГО УРК 

1. Візняк Юрій Ярославович	 отаман
2. Хома Андрій Степанович	 заступник	отамана
3. Піховський Ігор	 	 стрілець
4. Мозола Василь 	 	 стрілець
5. Кадикало Мар’ян	 	 стрілець
6. Микитюк Богдан 	 	 стрілець
7. Яковишин Федір	 	 стрілець

Городоцьке районне козацьке 
товариство  ВГО УРК

1. Клебан Дмитро Романович	 отаман
2. Савіцький Володимир	 	 стрілець
3. Циковський Богдан	 	 чотар
4. Павлишин Руслан	 	 стрілець
5. Сорока Михайло	 	 стрілець
6. Буряк Мартин 	 	 стрілець
7. Гасюк Михайло		 сотник

Мостинське районне козацьке
 товариство  ВГО УРК

1. Стецина Ігор Михайловчи	 отаман
2. Стецько Роман Ігорович	
3. Турчин Богдан Данилович	 радник	отамана
4. Шот Іван	 сотник
5. Можиловський Володимир	 начальник	штабу
6. Голона Михайло 	 чотовий
7. Плахтина Михайло	 сотник

Подністровське міжрайонне 
козацьке товариство  ВГО УРК

1. Луговий Ігор Миколайович	 отаман
2. Лаба Михайло 	 	 стрілець
3. Телішевський Олег	 	 стрілець
4. Шелвах Володимир	 	 стрілець
5. Кулик Степан  	 стрілець
6. Гриник Михайло	 стрілець
7. Ковальський Ігор	 стрілець

Східно-Галицьке міжрайонне
 козацьке товариство ВГО УРК	

1. Закала Іван Ярославович 	 отаман	Східного	МРКТ
2. Крупій Микола Васильович 	заступник	отамана
3. Олач Роман Юрійович	 	начальник	штабу
4. Копчак Роман Богданович 	 сотник
5. Зубар Володимир Володимирович	 	ройовий
6. Стецюк Іван Романович	 	 санітар
7. Тимняк Михайло Михайлович 	 	 козак	

Р Е Є С Т Р И  К О З А Ц Ь К І
Реєстр Львівського обласного козацького товариства ВГО УРК

Урочистості з нагоди 70-ти річчя голови ради 
старійшин Львівського обласного козацького 
товариства УРК, генерал-майора УРК Михайла 
Васильовича Секели відбулися 22 грудня 2012 
року у Львові.

У	 цей	 день	 ректор	 університету	 «Львівський	
ставропігіон»,	 професор	 Я.	 М.	 Кміт	 та	 члени	
Вченої	 ради	 вручили	 ювіляру	 диплом	 за	 №009	
від	17	 грудня	2012	року	Doctor	Honoris	Causa,	 	де	
вказано,	 що	 Ректорат	 та	 Вчена	 рада	 університету	
«Львівський	ставропігіон»	присвоюють	Михайлові	
Васильовичу	Секелі	академічний	ступінь	ПОЧЕС-
НИЙ	ДОКТОР	УНІВЕРСИТЕТУ	«ЛЬВІВСЬКИЙ	
СТАВРОПІГІОН»	 за	 значний	 внесок	 у	 розвиток	
вітчизняної	 медицини	 та	 активну	 громадську	
діяльність.

	За	рішенням	генеральної	старшини	Львівського	
обласного	козацького	товариства	ВГО	«Українське	
Реєстрове	 Козацтво»	 у	 присутності	 отаманів	 ра-
йонних	та	міських	козацьких	організацій,	очільник	
реєстрових	козаків	Львівщини,	генерал	армії	УРК	
Василь	 Павлечко	 нагородив	 Михайла	 СЕКЕЛУ	
орденом	Гетьмана	України	Петра	Сагайдачного	-	за	
активну	пропаганду	козацького	руху,	як	в	Україні,	
так	і	за	її	межами,	а	тажож	за	активну	громадську	
позицію,	 обстоювання	 національних	 інтересів,	
вагомий	 внесок	 у	 розвиток	 вітчизняної	 культури,	
науки	та	медицини.

«Ми	 пишаємося	 тим,	 що	 у	 нашому	 козацькому	
товаристві	 є	 такі	 люди	 –	 порядні,	 патріотичні,	
справжні	фахівці	своєї	справи.	Про	таких,	як	пан	
Секела,	 кажуть,	 що	 це	 лікар	 від	 Бога.	 Ця	 люди-
на	 мислить	 категоріями	 мудрості,	 порядності,	
людяності.	Не	 зважаючи	на	 поважний	вік,	у	 Ми-
хайла	Васильовича	не	зник	юнацький	запал,	любов	
до	життя,	бажання	робити	людям	добро,	зцілювати	
їх	і	підтримувати	матеріально»,	-	говорить	очільник	
львівських	реєстровців	Василь	Павлечко.	

Степан ГАРАНДЖА,
 заступник отамана 

Львівського обласного товариства УРК, 
генерал-майор УРК

Лікар – від Бога,
козак за покликом

Михайло Васильович Секела - лікар і козак

Орден Гетьмана України Петра Сагайдачного вручає 
ювіляру генерал армії УРК Василь Павлечко

Сокальське міжрайонне козацьке 
товариство ВГО УРК

1. Нідзвіцький Василь Степанович	 отаман
2. Годісь Михайло Іванович	 заступник	отамана
3. Моргунов Петро Олександрович  					 							начальник	штабу
4. Лісовецький Віктор Ярославович 	 козак
5. Шарко Ярослав Павлович	 прапороносець
6. Райта Ярослав Васильович	 козак
7. Кутішенко Володимир Васильович	 козак

Козацькі лави - щоби славу
Всим товариством здобувати

С. Заярний

Офіційно Гордість УРК
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Опришківська кров у жилах
Палить     М. Влад

В осередках УРК

Так,	 зі	 слів	 отамана	 Українського	
Реєстрового	 Козацтва	 міста	 Івано-
Франківська,	 генерал-майора	 УРК	
Любомира	 Малофія,	 козаки	 облас-
ного	центру	цьогоріч	започаткували	
традицію	 вшанування	 українських	
гетьманів.	Зокрема,	за	кошти	міського	
козацького	 товариства	 та	 козаків	 в	
обласному	 центрі	 були	 встановлені	
барельєфи	гетьманам	Івану	Мазепі	та	
Пилипу	Орлику	а	також	козацькому	
отаману	Семену	Височану	на	вулицях,	
названих	на	їх	честь.	Реєстровці	взяли	
участь	 у	 відкритті	 в	 місті	 погруддя	
Євгена	Коновальця.	У	селі	Манява,	
як	повідомив	отаман	Богородчанської	
районної	організації,	 генерал-майор	
УРК	 Михайло	 Круль,	 козаки	 роз-
почали	відновлення	могили	XV-XVI	
століть,	використавши	на	це	98	тисяч	
гривень	 зі	 спонсорських	 коштів	 та	
власних	внесків.

Звітували	перед	громадою	також	от-
аман	Калуської	районної	організації,	
генерал-майор	 УРК	 Ігор	 Цепура	 та	
очільник	 козаків	 Коломийщини,	
генерал-майор	УРК	Володимир	Ча-
вага.	 Крім	 того	 перед	 учасниками	
Ради	виступили	голова	українського	
земляцтва	 міста	 Сургут,	 начальник	

штабу	 Українського	 Реєстрового	
Козацтва	 у	 Західносибірському	
регіоні,	 радник	 Гетьмана	 УРК	 у	

Башкирії	та	Татарстані,	коломиянин	
за	 походженням,	 академік	 Мико-
ла	 Янчас	 та	 радник	 Гетьмана	 УРК	

Василь	 Футулайчук.	 Підсумовуючи	
звіти	своїх	підлеглих,	отаман	Івано-
Франківського	обласного	товариства	
УРК,	генерал	армії	УРК	Василь	Гринів	
наголосив,	що	прикарпатські	козаки	
роблять	 усе	 можливе	 для	 того,	 щоб	
відродити	повагу	до	українського	ко-
зацтва,	докладають	зусиль	щодо	спра-
ви	розвитку	духовності	і	патріотизму	
на	теренах	Івано-Франківщини.	Про	
здобутки	 реєстровців	 Прикарпаття	
знають	у	всіх	куточках	області.

Разом	 з	 тим,	 не	 применшуючи	
ролі	 прикарпатців	 у	 виконанні	 по-
ставлених	перед	козацтвом	основних	
завдань,	 Гетьман	 УРК	 А.Шевченко		
все	ж	висловив	зауваження	на	адресу	
реєстровців	 Прикарпаття.	 Крити-
ка,	 зокрема,	 стосувалася	 недостат-
нього	 перерахування	 в	 Генераль-
ний	 штаб	 УРК	 членських	 внесків	
козаків	 обласної	 організації,	 як	 це	
передбачено	 Статутом	 організації,	
незадовільної	 передплати	 на	 газету	
УРК	«Україна	козацька»,	не	активної	
кадрової	 роботи,	 зокрема	 з	 молод-

дю,	 яка,	 зі	 слів	 пана	 Гетьма-
на,	 повинна	 вираховуватися	
кількістю	молодих	людей,	на-
вернених	 до	 християнської	
віри,	незалежно	від	конфесій.	
Очільник	 УРК	 говорив	 і	 про	
необхідність	 покращення	
співпраці	 з	 засобами	 масової	
інформації.

Слід	 зазначити,	 що	 чи-
мало	 претензій	 головно-
го	 реєстровця	 України	 були	
викликані	 обставинами,	 що	
носять	 об’єктивний	 характер.	
Так,	зі	слів	місцевих	отаманів,	
членські	внески	не	перерахову-
вались	ними	в	Центр	лише	тому,	
що	зібрані	кошти	було	вкладе-
но	у	капіталомісткі	патріотичні	
проекти	на	території	Прикар-
паття:	встановлення	пам’ятних	
знаків,	 відновлення	 могил,	
проведення	 пропагандистсь-
ких	заходів	для	молоді.	Окремі	

козацькі	лідери	погодились	з	думкою	
свого	 провідника	 про	 те,	 що	 ними	
вживається	 недостатньо	 заходів	

щодо	 примноження	
членства	в	організації	
і	 покращення	 його	
я к і с н о г о 	 с к л а д у,	
пообіцявши	 докла-
дати	надалі	максимум	
зусиль	 для	 виправ-
лення	ситуації.

Перебуваючи	 на	
Прикарпатті,	 Геть-
ман	 УРК	 привів	 до	
присяги	 молодих	
реєстровців, 	 ого-
лосив	 накази	 про	
присвоєння	чергових	
козацьких	 звань	 та	
нагородження.	Пред-
ставники	 козацької	
старшини	 поклали	
вінки	 до	 пам’ятника	
Степану	 Бандері,	
барельєфів	гетьманів	
України	та	козацьких	
ватажків.

Cергій БІЛИЙ, 
м. Івано-Франківськ

Полковник	 УРК	 Любомир	 Малофій,	
попри	 лікарську	 роботу,	 також	 є	 ота-
маном	 Українського	 Реєстрового	 Ко-
зацтва	 в	 місті	 Івано-Франківську.	 За	
вагомий	 внесок	 у	 розвиток	 козацтва,	
пропагування	 духовності	 і	 патріотизму	
серед	 івано-франківської	 молоді	 йому		
наказом	Гетьмана	УРК	було	присвоєно	
чергове	козацьке	звання	«генерал-майор	
Українського	 Реєстрового	 Козацтва».	
Наказ	про	присвоєння	звання	новоспе-
ченому	 генералу	 оголосив	 сам	 Гетьман	
Українського	 Реєстрового	 Козацтва	
Анатолій	Шевченко,	який	відвідав	місто	
Івано-Франківськ	 у	 зв’язку	 з	 участю	 у	
засіданні	Ради	козацької	старшини	УРК.		

Іншим	 своїм	 наказом	 очільник	
реєстрових	козаків	України	нагородив	от-
амана	УРК	в	Івано-Франківській	області,	
генерал	 армії	 	 УРК	 Василя	 Гриніва	 ко-
зацькою	 ювілейною	 медаллю	 «10	 років.	
Українське	Реєстрове	Козацтво».	

Лікар Малофій
став отаманом

Головний лікар Івано-Франківського 
обласного фтизіопульмонологічного 
центру, колишній начальник управління 
охорони здоров’я Любомир Малофій 
тепер генерал – козацький.

На Прикарпатті 
радилась старшина
Гетьман Українського Реєстрового Козацтва, доктор технічних наук, доктор богослов’я Анатолій 
Шевченко взяв участь у засіданні Ради старшин Івано-Франківської обласної організації УРК, що 
відбулася на базі Центру патріотичного виховання молоді імені Степана Бандери.
Проведення Ради було приурочено 10-річчю Українського Реєстрового Козацтва. Її учасники – 
керівництво обласної організації та отамани районних організацій УРК на Прикарпатті – звітували 
перед Гетьманом про роботу з пропагування української національної ідеї, духовності та патріотизму, 
козацьких принципів життя серед молоді Івано-Франківщини.

Гетьман УРК Анатолій Шевченко, голова адміністрації Гетьмана УРК в Галичині Богдан Прокопишак 
і козацька старшина івано-франківських реєстровців віддають шану борцям за незалежність 
України

Під час ради старшини Івано-Франківського обласного товариства УРК. 
У президії генерал армії УРК Василь Гринів і Гетьман УРК Анатолій Шевченко 

Анатолій Шевченко (праворуч) і Любомир 
Малофій покладають квіти до пам’ятника Сте-
пану Бандері в Івано-Франківську

До козацького товариства звертається 
отаман Івано-Франківського міського 
товариства УРК, генерал-майор УРК
Любомир Малофій

На	 Богородчанщині,	 що	 на	 Івано-
Франківщині,	вже	наступного	року	може	
з’явитися	 пам’ятник	 гетьману	 України	
Івану	Виговському.	Як	повідомив	отаман	
Богородчанського	 районного	 товари-
ства	УРК	Михайло	Круль,	спорудження	
пам’ятника	переможцю	битви	під	Коно-
топом	 –	 ініціатива	 реєстрових	 козаків	
Богородчанщини.

Установити	монумент	планується	у	селі	
Манява,	адже	саме	тут,	на	території	дав-
нього	 Манявського	 Скиту,	 як	 вважають	
дослідники,	 в	 1664	 році	 було	 поховано	
тіло	славетного	гетьмана.

Орієнтовна	 вартість	 спорудження	
пам’ятника	–	до	1	мільйона	гривень.	Ота-
ман	 богородчанських	 козаків	 висловив	
сподівання,	 що	 його	 козакам	 вдасться	
знайти	 спонсорів,	 і	 роботи	 зі	 встанов-
лення	пам’ятника	у	наступному	році	буде	
розпочато.

Сергій БІЛИЙ,
м. Івано-Франківськ

Пам’ятнику гетьманові
Виговському – бути 

Пам’ятнику гетьманові
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Напередодні новорічно-різдвяних свят лави 
УРК на Прикарпатті поповнилися новими 
козаками і берегинями. Сімох козаків, п’ятьох 
берегинь урочисто приведено до присяги у ході 
ювілейного – з нагоди 10-річччя з дня створення 
організації – засідання Ради козацької старши-
ни, яке відбулося на базі Центру патріотичного 
виховання молоді імені Степана Бандери 
у місті Івано-Франківську.

Приводив	новобранців	до	присяги	Гетьман	
Українського	Реєстрового	Козацтва	Анатолій	
Шевченко.	 З	 його	 слів,	 присяга,	 яку	 дають	
козаки	 і	 берегині	 УРК,	 є	 найміцнішою,	
найвідповідальнішою	у	світі.	Адже	на	відміну	
від	 військових	 чи	 міліціонерів,	 вони	 при-
сягають	перед	Господом	Богом.	Відповідно	і	
відповідальність	за	її	порушення	заприсяжені	
несуть	лише	перед	Богом.

За	 давньою	 традицією,	 після	 зачитуван-
ня	 новоспеченими	 козаками	 слів	 присяги	
Гетьман,	 поклавши	 на	 плече	 кожному	 коза-
ку	 чи	 берегині	 шаблю,	 урочисто	 просив	 їх	
бути	 вірними	 Господу	 Богу	 і	 наказував	 бути	
вірними	 українському	 народові.	 Кожен	 да-
вав	обітницю	вірності	 і	скріпляв	 її,	цілуючи	
спочатку	шаблю,	а	потім	Державний	Прапор	
України	та	знамено	Українського	Реєстрового	
Козацтва.	 Новопосвячених	 благословили	
священики	домінуючих	у	краї	християнських	
конфесій.

Серед	тих,	хто	поповнив	лави	УРК,	-	люди	
добре	відомі	на	Прикарпатті	та	за	його	межа-
ми,	зокрема,	співачка	Оксана	Сливка,	ведуча	
програм	 обласного	 телебачення	 «Галичина»	
Олена	Гаращук	та	інші.

Сергій БІЛИЙ,
м. Івано-Франківськ

      
Н А К А З

№373/247
від	27	листопада	2012	року

Керуючись Статутом Всеукраїнської 
громадської організації «Українське 
Реєстрове Козацтво» та рішенням 
Генерального штабу Українського 
Реєстрового Козацтва,

НАКАЗУЮ:
1.	 У	 зв’язку	 з	 невиконанням	 на-

казу	Гетьмана	УРК	№	373/46	(п.	3)	
від	 «04»	 травня	 2012	 р.	 звільнити	 з	
посади	та	перевести	до	діючого	ре-
зерву	головного	отамана	козацького	
товариства	АР	Крим	ВГО	УРК,	гене-
рал-майора	УРК	Єфіменка	Анатолія	
Федоровича.

2.	Генерал-майору	УРК	Єфіменку	
Анатолію	 Федоровичу	 передати	
справи,	 офіційні	 та	 реєстраційні	
папери,	печатку	козацького	товари-
ства	АР	Крим	ВГО	УРК,	атрибутику	
(знамена)	до	07.12.2012	року	заступ-
нику	 Гетьмана	 УРК	 в	 Автономній	
Республіці	 Крим,	 генерал-полков-
нику	УРК	Шеремету	Ігореві	Воло-
димировичу.

3.	Контроль	за	виконанням	наказу	
покласти	 на	 наказного	 гетьмана	
УРК,	 маршала	 козацтва	 Франчука	
Анатолія	Романовича.

ГЕТЬМАН УРК  
 А.І.ШЕВЧЕНКО

      
Н А К А З

№	373/252	
від	13	грудня	2012	року

Про переведення до резерву

З метою вирішення статутних за-
вдань та впорядкування діяльності 
Донецького міського козацького 
товариства ВГО УРК, керуючись 
Статутом Всеукраїнської громадської 
організації «Українське Реєстрове 
Козацтво» та рішенням Генерально-
го штабу Українського Реєстрового 
Козацтва,	

НАКАЗУЮ:
1.	У	зв’язку	з	грубим	порушенням	

Статуту	ВГО	«Українське	Реєстрове	
Козацтво»	п.	3.12.1:	(Козак	або	бе-
региня	 можуть	 бути	 переведені	 до	
діючого	резерву	ВГО	УРК	з	позбав-
ленням	отриманих	раніше	звань	та	
посад	чи	без	позбавлення	їх	у	випад-
ку	несплати	членських	внесків	про-
тягом	трьох	місяців),	звільнити	з	по-
сади	отамана	Донецького	міського	
козацького	 товариства	 ВГО	 УРК,	
генерал-майора	УРК	Поповиченка	
Олександра	Сергійовича	за	неспла-
ту	 членських	 внесків	 протягом	 11	
місяців	2012	року.

2.	 Генерал-майора	 УРК	 Попо-
виченка	 Олександра	 Сергійовича	
перевести	 до	 діючого	 резерву	
Українського	Реєстрового	Козацтва.

3.	 У	 зв’язку	 зі	 звільненням	 з	 по-
сади,	козаку	Поповиченку	Олексан-
дру	 Сергійовичу	 передати	 справи,	
офіційні	та	реєстраційні	документи,	
печатку	 Донецького	 міського	 ко-
зацького	товариства	ВГО	УРК	голові	
адміністрації	Гетьмана	УРК	у	Дон-
баському	регіоні	України,	генерал-
лейтенанту	 УРК	 Столяру	 Віктору	
Всеволодовичу	до	25.12.2012	року.

4.	Контроль	за	виконанням	нака-
зу	покласти	на	голову	адміністрації	
Гетьмана	 УРК	 у	 Донбаському	
регіоні	України	генерал-лейтенан-
та	 УРК	 Столяра	 Віктора	 Всеволо-
довича.

ГЕТЬМАН УРК  
 А.І.ШЕВЧЕНКО

      
Н А К А З

№373/255
від	15	грудня	2012	року

Про результати роботи Івано-Франківської обласної козацької 
організації ВГО УРК

У ході поїздки Гетьмана УРК Шевченка Анатолія Івановича та го-
ловного отамана ВГО УРК, генерала армії Вуйка Богдана Івановича до 
Івано-Франківської області, їх участь у роботі обласної козацької ради 
встановлено, що голова адміністрації Гетьмана УРК у Прикарпатсько-
му регіоні України, генерал армії УРК Гринів Василь Михайлович та 
генеральна старшина Івано-Франківської області проводять активну 
діяльність щодо відродження духовних, патріотичних і культурно-
просвітницьких традицій українського народу, співпрацюють з орга-
нами державної влади, Центром патріотичного виховання учнівської 
молоді ім. С.Бандери, обласною спілкою письменників та спілкою 
художників, створюють культурно-художні творчі колективи. Козаки і 
берегині ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» в Івано-Франківську 
провели низку заходів, зокрема, урочисті заходи з нагоди відкриття 
меморіальної дошки організаторові Покутського народно-визволь-
ного повстання 1648 року, полковнику Лисянському і Корсунському 
Семену Височану.

Одночасно в діяльності Івано-Франківської обласної організації
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» встановлено наступні недоліки:
 - у створенні та розгортанні роботи за призначенням нових
осередків ВГО УРК, особливо в районах області, їх юридичної
реєстрації або легалізації шляхом повідомлення, забезпечення
методичними матеріалами та статутними документами;
  - у прийомі до лав ВГО УРК нових членів та залучення їх до
активної практичної діяльності за статутними цілями, організації 

обліку членів ВГО УРК шляхом поповнення та оновлення реєстрів 
міських та районних організацій;

 -у забезпеченні своєчасної та повної сплати членами
Івано-Франківської обласної організації ВГО УРК щомісячних внесків,
відповідно до «Положення про фінансування та членські внески у 

ВГО УРК»; 
  -у забезпеченні передплати на газету «Україна козацька».
Враховуючи вищевикладене та на підставі рішення Генерального 

штабу ВГО УРК,
НАКАЗУЮ:

1.	Враховуючи	заслуги	перед	українським	народом,	представником	
якого	є	Українське	Реєстрове	Козацтво,	та	необхідність	підвищення	
ефективності	 діяльності	 Івано-Франківської	 обласної	 організації	
ВГО	 УРК	 голову	адміністрації	Гетьмана	УРК	 у	 Прикарпатському	
регіоні	України,	отамана	Івано-Франківського	обласного	козацького	
товариства	 ВГО	 УРК,	 генерала	 армії	 УРК	 Гриніва	 Василя	
Михайловича	 підвищити	 в	 посаді	 та	 призначити	 заступником	
Гетьмана	ВГО	УРК.

2.	У	зв’язку	з	призначенням	на	нову	посаду	генерала	армії	УРК	
Гриніва	Василя	Михайловича	звільнити	його	з	посади	отамана	
Івано-Франківського	обласного	козацького	товариства	ВГО	УРК.

Дозволити	заступнику	Гетьмана	ВГО	УРК,	генералу	армії	УРК	
Гриніву	 Василю	 Михайловичу	 	 обіймати	 одночасно	 посади	 за-
ступника	Гетьмана	ВГО	УРК	та	голови	адміністрації	Гетьмана	УРК	
у	Прикарпатському	регіоні	України.

3.	Призначити	на	посаду	отамана	Івано-Франківського	обласно-
го	козацького	товариства	ВГО	УРК	генерал-майора	УРК	Смачила		
Михайла	Васильовича.

4.	У	зв’язку	з	призначенням	на	посаду	отамана	Івано-Франківського	
обласного	 козацького	товариства	ВГО	 УРК	 генерал-майору	УРК	
Смачилі		Михайлу	Васильовичу	присвоїти	чергове	козацьке	звання	
генерал-лейтенант	УРК.

5.	Отаману	Івано-Франківського	обласного	козацького	товариства	
ВГО	УРК,	генерал-лейтенанту	УРК	Смачилі	Михайлу	Васильовичу	
у	місячний	термін	провести	інспекцію	обласної,	міських	і	районних	
організацій	Всеукраїнської	партії	духовності	і	патріотизму,	предста-
вити	реєстри	та	інформацію	про	їх	готовність	до	участі	у	виборах	до	
місцевих	органів	влади	на	виборах	2015	року.

6.	 Отаману	 Івано-Франківського	 обласного	 козацького	 товари-
ства	ВГО	УРК,		генерал-лейтенанту	УРК	Смачилі	Михайлу	Васи-
льовичу	до	28.12.2012р.	представити	в	Генеральний	штаб	ВГО	УРК	
звіт	за	формами	Ф-1,	Ф-2,	Ф-3,	план	роботи	Івано-Франківського	
обласного	козацького	товариства	ВГО	УРК	на	2013	р.	та	погасити	
заборгованість	за	2012	р.	Івано-Франківського	обласного	козацького	
товариства	ВГО	УРК	перед	Генеральним	штабом	УРК	щодо	сплати	
членських	внесків,	також	представити	інформацію	щодо	передплати	
на	газету	«Україна	козацька».

7.	Отаману	Івано-Франківського	міського	козацького	товариства	
ВГО	УРК,	генерал-майору	УРК	Малофію	Любомиру	Степановичу	до	
28.12.2012р.	представити	в	Генеральний	штаб	ВГО	УРК		план	роботи	
Івано-Франківського	міського	козацького	товариства	ВГО	УРК	на	
2013	р.,	інформацію	щодо	передплати	газети	«Україна	козацька»,	а	також	
забезпечити	погашення	заборгованості	Івано-Франківського	міського	
козацького	товариства	ВГО	УРК	щодо	сплати	членських	внесків	за	2012	р.

8.	Контроль	за	виконанням	наказу	покласти	на	Головного	
отамана	Українського	Реєстрового	Козацтва,	генерала	армії	УРК	
Вуйка	Богдана	Івановича.

ГЕТЬМАН УРК  
 А.І.ШЕВЧЕНКО

ПОВНЯТЬСЯ ЛАВИ
козаків Прикарпаття

Молоді прикарпатці присягають на вірність 
Богу, Україні і козацтву

Гетьман УРК Анатолій Шевченко проводить 
посвяту в реєстровці

Ми - люди, ми - козацтво, а не гурт.
Ставайте поруч, хто ще не манкурт

М. Борисенко

Офіційно В осередках УРК
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Я із славних отих кошового Сірка
     Й. Струцюк
   

УРК за кордоном

І знов  зійшла «Північна зірка»
Минулого місяця у Таллінні під 

проводом Асоціації українських 
організацій Естонії  відбувся 
черговий міжнародний фе-
стиваль-конкурс української 
творчості «Північна зірка – 
2012», що проходив ушосте 
за дванадцять останніх  років. 
Організаторами фестивалю 
виступили такі відомі українські 
громадсько-культурні діячі в 
Естонії, як президент АУОЕ  і го-
лова адміністрації гетьмана УРК 
у країнах Балтії В.Паламар, 
очільник творчого об’єднання 
«Койт» В.Різниченко (м.Тапа), 
керівник товариства «Просвіта» 
О.Мамутова (м. Таллінн), на-
чальник талліннського штабу 
Українського Реєстрового Ко-
зацтва Естонії Б.Кулик  та ба-
гато інших людей, небайдужих 
до долі української культури в 
Естонії.

Почесними	 гостями	 на	
святі	були		радник	посольства	
України	в	Естонії	В.	Решетняк	
і	 радник	 	 заступника	 голови	
Державних	зборів	Естонської	
Республіки	О.Бурмакіна.	

Залу	 заповнили	 справжні	
поціновувачі	 української	
народної	 творчості	 різних	
національностей	і	віку,	в	тому	
числі	й	реєстрові	козаки.

Перед	присутніми	виступи-
ли	 колективи	 Українського	

земляцтва	 з	 м.	 Сілламяе,	
« Б а р в і н о к » 	 з 	 м . П я р н у,	
талліннські	 колективи	 «Жур-
ба»,				хореографічний	ансамбль	
«Колор»,	 хор	 «Журавлик»	 і	
тріо	 «Кумасі»	 із	 міста	 Тапа,	
гості	 з	Раквере	–	«Українські	

подруги».	 	 Завершився	 свят-
ковий	 	 концерт	 виступами	
столичних	 гуртів	 «Діброва»,	
«Сусідки»	 і	 хору	 «Україна».	
Лунали	 улюблені	 українські	
народні	 пісні	 «Ой,	 хмелю,	
мій	 хмелю»,	 «Туман	 яром»,	
«Мамині	 яблуні»,	 «Степом,	
степом»	та	багато	інших.

Родзинкою	 програми	 став	
виступ	 козаків	 із	 Запоріжжя,	
ч л е н і в 	 В с е у к р а ї н с ь к о ї	
федерації	 «Спас»	 О.Притули	

та	І.Дарія,	які	продемонстру-
вали	 глядачам	 показовий	 бій	
із	 використанням	 прийомів	
українського	рукопашу	«Спас»	
а	також	декілька	видовищних	
номерів,	 скажімо,	 розбиття	
кувалдою	 кам’яної	 плити	 на	

грудях	козака,	який	лежав	на	
битому	склі.

Зала	переповнилася	 музич-
ною	 енергетикою	 півтора-
годинного	концерту	Р.Трочин-
ського	та	гурту	«Свята	Ватра»	
із	м.	Вільянди.

У	фойє		майстрині	із	м.	Ли-
повець	 Вінницької	 області		
пропонували	гостям		прекрасні	
рушники	 та	 вишиванки	 з	
традиційним		для	Вінниччини	
червоно-чорним		орнаментом.

Нещодавно	 в	 Таллінні	 у	
приміщенні	 штаб-квартири	
Українського	Реєстрового	Ко-
зацтва	 	 зустрілися	 	 	 активісти	
УРКЕ	і	козаки	з	Всеукраїнської	
федерації	 «Спас»	 із	 міста	
Запоріжжя	 О.Притула	 та	
І.Дарій.	 Запоріжці	 розповіли	

про	 особливості	 відродження	
української	 національної	 бо-
ротьби	«Спас»	і	відповіли	на	пи-
тання	талліннських	реєстровців.

«Спас»	 був	 зареєстрований	
7 - г о 	 ч е р в н я 	 2 0 0 5 	 р о к у.	
Ініціатором	 створення	 й	
очільником	 	 федерації	 є	 член	

«Спас» об’єднує нас

Задля	 розширення	 знань	
про	 запорозьких	 козаків,	 їх	
традиції,	 побут,	 звичаї,	 ша-
нобливе	ставлення	до	історії,	
наслідування	козацької	слави	
керівництво	 військових	 ча-
стин	 за	 сприяння	 козацької	
старшини	 реєстровців	 	 Жи-
томирщини,	яких	очолює	ге-
нерал-майор	УРК	Олександр	
Дроздюк,	у	місцевому	Будин-
ку	 офіцерів	 на	 базі	 31	
ГБО		провело	змагання		
з	 символічною	 назвою	
«Козацька	 слава»	 між	
військовослужбовцями	
розвідувального	 бата-
льйону	 та	 інженерного	
полку.	 У	 заході	 брали	
участь:	 отаман	 Жито-
мирського	 обласно-
го	 товариства	 УРК,	
генерал-майор	 УРК	
О.Дроздюк, 	 отаман	
Звягельського	 полку	
УРК,	 підполковник	
УРК	С.	Керов,	сержант	
УРК	М.	Пашковський,	
капітан	 УРК	 С.	 Пасіч-
ник,	 лейтенант	 УРК	
О.	 Качанова,	 отаман	
районного	 товариства	
УРК,	 підполковник		
УРК	 А.	 Легенчук.	 По-
чесними	гостями	свята	були:	
голова	федерації	армрестлінгу	
Г.	 Данюк,	 майстер	 спорту	 з	
армрестлінгу,	 член	 збірної	
команди	 України	 О.	 Пінчук,	
віце-президент	Житомирської	
обласної	 федерації	 теквондо	
В.	Гончарук.

В	 урочистій	 обстановці	
українських	 військових	 було	
посвячено	в	реєстрові	козаки.	
Після	чого	з	показовими	но-
мерами	виступили	вихованці	
спортивної	 секції	 31	 ГБО	 з	
теквондо.

А	потім	військовослужбовці	
у 	 с к л а д і 	 ш е с т и 	 к о м а н д	
(«Січовики»	 (інженерно-
саперний	 батальйон),	 «Зо-
лотий	 оселедець»	 (54	 ОРБ),	
«Сагайдачний»	 (інженерно-
дорожній	батальйон),	«Козаць-
ка	іскра»	(ІТБ),	«Фортуна»	(по	
МБ),	«Козацькі	збори»	(збори	
молодих	 спеціалістів))	 взяли	
участь	у	змаганнях	з	естафети	
(біг	на	400	м),	тенісу,	більярду,	
армрестлінгу,	гирьового	спорту	
і	перетягування	канату.	Велику	
організаційну	 допомогу	 на-
дали	начальник	фізпідготовки	
М.	Ольшевський	та	М.	Дани-
люк.	За	результатами	змагань	

переможцем	 естафети	 стала	
команда	«Золотий	оселедець»,	
серед	гирьовиків	першість	здо-
був	представник	 інженерного	
полку	О.Яценко,	найсильнішим	
у	армрестлінгу	став	Б.	Черпіта,	
у	змаганнях	з	настільного	тенісу	
переміг	О.	Полетейко,	у	більярді	–	
Я.	Бартко.	У	перетягуванні	канату	
найсильнішою	виявилася	коман-
да	«Козацькі	збори».

Організували	свято		В.	Опа-
насюк,	 Т.Ляшук	 та	 інші.	 Ва-
гомий	 внесок	 в	 організацію	
змагань	вніс	начальник	клубу	
інженерного	 полку	 В.	 Щу-
рук.	 Усі	 переможці	 отрима-
ли	 іменні	 козацькі	 грамоти	 і	
солодкі	подарунки.	

Військовослужбовці	 також	
відвідали	кімнату	Бойової	слави	
та	бібліотеку	31	ГБО,	де	пере-
глянули	 книжкову	 виставку,	
присвячену	 українському	 ко-
зацтву,	підготовлену	завідувачем	
бібліотеки	Л.	Мисюрою.

У	той	же	день	лави	УРК	Но-
воград-Волинського	поповни-
ли	директор	Будинку	офіцерів	
В.	Опанасюк	та	призовник		
І.	 Шехонський.	 Церемонія	
присяги	пройшла	біля	обеліска	
«Козацький	хрест»,	відкритого	
реєстровцями	 у	 2009	 році	 на	
честь	 Звягельського	 полку	
1649	року.

С п о д і в а є м о с я , 	 щ о	
«Козацькі 	 забави»	 серед	
військовослужбовців	 стануть	
традиційними.	

Ольга КАЧАНОВА,
берегиня,

лейтенант  УРК 

Сьогодні саме на військовослужбовців покладено місію захисту 
Батьківщини. Їх можна називати правонаступниками українських 
козаків, найкращими рисами характеру яких були безкорисливість, 
товариськість, бажання завжди прийти на допомогу. Від фізичних 
якостей, спритності, кмітливості, активності військових залежить 
спокій наших громадян і держави в цілому.

Переміг «Золотий оселедець»

Вправа, що вимагає неабияких зусиль

На вірність реєстровому козацтву присягає В. Опанасюк

Ради	 Українського	 Козацтва	
при	 Президентові	 України	
О.Притула.

Головною	 метою	 федерації		
є 	 с п р и я н н я 	 р о з в и т к о в і	
української	 культури	 і	 збе-
р е ж е н н я 	 у к р а ї н с ь к и х	
національних	 традицій,	 роз-
повсюдження	 і	 пропаганда	
козацького	 бойового	 звичаю	
«Спас»	 а	 також	 допомога	 у	
патріотичному	вихованні	дітей	
і	молоді.

Президент	 Всеукраїнської	
федерації	 «Спас»	 О.Притула	
і	 голова	 адміністрації	 	 Геть-
мана	 УРК	 у	 країнах	 Балтії	
В.Паламар	підписали	договір	
про	дружбу	і	співробітництво	
м і ж 	 « С п а с о м » 	 і 	 У Р К Е .	
Була	 досягнута	 попередня	
домовленість	 про	 проведен-
ня	 в	 Таллінні	 ознайомчого	
семінару	про	систему	«Спас»	і		
навчання	бажаючих	з	Естонії	
у	 літніх	 таборах	 «Спаса»	 в	
Україні.

Прес-служба УРК,
м. Таллінн,

Естонія

Народні мотиви у виконанні українських музик

Учасників фестивалю вітає голова адміністрації Гетьмана УРК в Естонії Володимир Паламар

Показовий виступ майстрів бойового мистецтва «Спас»

Козацтво і військо
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Новітнє яничарство на землі
Б. Мозолевський

В осередках УРК

Горять свічки у пам`ять про загиблих…

В	останні	дні	осені	захисни-
ки	 української	 національної	
ідеї	 	 спільно	 з	 молоддю	 та	

представниками	влади		вшану-
вали	спогадами	і	незаперечни-
ми	історичними	фактами	події	

тих	років	на	Житомирщині.	24	
листопада	українські		реєстрові	
козаки	 Житомирщини	 також	
запалили	 вогонь	 	 пам’яті	 у	
м.	 Новограді-Волинському.	
В	 Україні	 від	 голодної	 смерті	
загинуло	понад	 	10	мільйонів	
людей,	у		Новоград-Волинсь-
кому	 районі	 ж	 –	 17	 тисяч,	
кожен	восьмий	мешканець...	

	 У	 тамтешніх	 навчаль-
них	 закладах	 учні	 прогля-
нули	 кінохроніку	 голодних	
1946	 –	 1947	 років	 в	 Україні.		
Загострює		біль	у	серцях	і	ду-
шах	через	палахкотіння	свічок	
жива	пам`ять	про	славних	на-
ших	 пращурів-козаків,	 які	 б	
такого	 не	 допустили	 і	 нікому	
не	дозволили…

Олександр ДРОЗДЮК,
 отаман Житомирського 

обласного товариства УРК 

На початку грудня в день пре-
стольного свята Введення у храм 
Пресвятої Богородиці у церкві 
Різдва Пресвятої Богородиці 
селища Талаківки на Донеччині 
відбулася презентація новоство-
реного підрозділу Українського 
Реєстрового Козацтва – Павло-
польського куреня.

Під	 соборним	 склепінням	
ч о т и р н а д ц я т ь 	 н о в о я в -
лених	 козаків	 та	 берегинь	
склали	 присягу	 на	 вірність	
Богу,	 рідному	 народу,	 УРК.	
Протоієрей,	 полковий	 свя-
щеник	УРК,	отець	Олександр	
благословив	 їх	на	благородну	
стезю	 духовного	 виховання	
підростаючого	покоління.

Того	 ж	 святкового	 дня	 до	
присяги	було	приведено	десять	
козачат	Сартанського	козаць-
кого	куреня	«Диоскурія».

Голова	 адміністрації	 Геть-
мана	 УРК	 у	 Приазовському	
регіоні,	генерал-лейтенант	УРК	

Олександр	Нефьодкін,	отаман	
Гетьманської	козацької	дивізії	
УРК	 ім.	 В.	 Муравйова,	 гене-
рал-майор	 УРК	 В.	 Кірьяков,	
радник	 Гетьмана	 УРК,	 гене-
рал-майор	 УРК	 С.	 Вашура	
привітали	всіх	козаків	і	бере-
гинь	 із	 великим	 християнсь-
ким	святом,	зі	вступом	до	лав	

УРК	і	побажали	плідної	праці	
на	благо	козацтва,	України,	її	
народу.

По	 закінченні	 церемонії	
посвяти	у	місцевому	Будинку	
культури	 відбувся	 молебень,	
який	 відправили	 отці	 Віталій	
та	Олександр.	Свято	заверши-
лося	 концертом	 танцюваль-
ного	 колективу	 «Первоцвіт»	
Кальміуського	 козацького	
полку	 УРК	 під	 керівництвом	
його	 отамана,	 полковника	
УРК	Олександра	Білоконя.

Прес-служба  Грецької 
козацької дивізії  УРК

На день ліквідатора аварії 
на ЧАЕС, що відзначається 
в Україні щорічно 14 груд-
ня, козаки-чорнобильці До-
неччини поклали живі квіти 
д о  п а м ’ я т н и к а  з а г и б л и м 
ліквідаторам – своїм побрати-
мам, а потім провели козацьку 
раду на яку запросили Гетьмана 
УРК Анатолія Шевченка. 

Н а 	 з ус т р і ч і 	 к е р і в н и к а	
ВГО	 «УРК»	 з	 представни-
ками	 козацької 	 старши-
ни	 Чорнобильської	 дивізії	
УРК	 «Україна»,	 що	 були	
представлені	 чорнобильцями	
із	 Макіївки,	 Єнакієвого,	 До-
нецька,	 Горлівки,	 Волнова-
хи,	 Селідового,	 Курахового,	
героїв-ліквідаторів	 привітали	
о ч і л ь н и к 	 у к р а ї н с ь к и х	

реєстровців	Анатолій	Шевчен-
ко	та	командир	Чорнобильської	
дивізії	 УРК	 «Україна»,	 гене-
рал-лейтенант	 УРК	 Василь	
Лабунін.	

Отаман	 Чорнобильської	
дивізії	УРК	«Україна»	розповів	
про	 наслідки	 акцій	 протесту	
інвалідів-чорнобильців,	 що	

сколихнули	країну	рік	тому,	зо-
крема	голодування	під	стінами	
управління	Пенсійного	фонду	
України	 в	 Донецькій	області,	
виразивши	тривогу	з	приводу	
зниження	 рівня	 соціального	
захисту	 багатьох	 пільгових	
категорій	громадян	України.	

«На	сьогодні	із	7500	інвалідів-
чорнобильців	Донеччини	лише	
1010	 чоловік	 отримують	 гідні	
пенсії,	 інші	 обмежуються	
мінімальними…	По	всій	Україні	
70	відсотків	чорнобильців	от-
римують	 соціальні	 виплати	
вдвічі,	 а	 то	 й	 втричі	 менші,	
ніж	їм	належить	за	законом»,	-	
навів	 невтішну	 статистику	
козацький	 отаман	 і,	 зважаю-
чи,	на	прийнятий	нещодавно	
бюджет	 2013	 року,	 закликав	

об’єднуватися	 усім	 здоровим	
громадським	силам	заради	за-
хисту	 конституційних	 прав	
співгромадян,	за	 їх	гідне	жит-
тя.	 Василя	 Лабуніна	 у	 своїх	
виступах	 підтримали	 козаки-
чорнобильці:	 генерал-майор	
УРК	Микола	Толстиков	та	пол-
ковник	УРК	Валентин	Брильов.

На	 раді	 козацьке	 товари-
ство	 обговорило	 питання	
внутрішнього	 життя	 дивізії	
УРК	 «Україна», 	 зокрема,	
оновлення	реєстру,	упорядку-
вання	документації,	накрес-
лило	плани	подальшої	робо-
ти.	 Отаман	 Чорнобильської	
дивізії	 УРК	 «Україна»	 Ва-
силь	 Лабунін	 	 звернув	 ува-
гу	 підлеглих	 на	 своєчасну	
здачу	 членських	 внесків,	
наголосив	на	стовідсотковій	
передплаті	 козаками	 газе-
ти	 «Україна	 козацька».	 На	
раді	 було	 оприлюднено	 на-
каз	 Гетьмана	 УРК	 Анатолія	
Шевченка	 про	 присвоєння	
козацького	 звання	 генерал-
майор	 УРК	 поету-чорно-
бильцю	Валентину	Брильову.	

Завершилися	 збори	 хвили-
ною	 мовчання	 в	 пам’ять	 про	
загиблих	і	померлих	від	хвороб	
ліквідаторів	аварії	на	ЧАЕС.	

Клим ПАЛЬЦЕВСЬКИЙ, 
кореспондент «УК»

Фото Антона Бобиря
м. Донецьк

Щодалі	в	УРК	стає	все	більше	
козацьких	 династій.	 Лише	
останнім	 часом	 династійний	
реєстр	 нашого	 громадського	
об’єднання	поповнився	роди-

нами	 Ткаченків,	 Водолазьсь-
ких,	Галицьких,	Горожанових	
із	козацького	Слов’янська.

А 	 н е щ о д а в н о 	 к о з а ц ь -
к и й 	 р е є с т р 	 Ц е л и щ е в и х	
із	 Єнакієвого	 продовжи-
ла	 	 донька	 лейтенанта	 УРК	
Чорнобильської	дивізії	–	жва-
ва	 берегиня	Христинка.	Тож,	
повняться	 і	 продовжують-
ся	 династії	 реєстровців	 на	
Донеччині.

На фото: берегиня УРК 
Христина після козацької по-
святи разом зі своїм батьком  
Миколою Целищевим біля 
церкви Святого Духа, що у 
Слов’янську.

Прес-служба УРК
Фото Олександра Мамченка

Свято із гіркотою полину

Щорічно, починаючи від  Дня незалежності держави, ми згадуємо найстрашнішу 
трагедію України минулого століття. У кожному  селі й місті вшановується пам`ять 
жертв Голодомору 1932 – 1933 років. Люди ставлять  запалені свічки вдома, 
біля пам`ятних знаків. Цього скорботного дня згадується український козацький  
волелюбний і щедрий хліборобський народ, нащадки якого  віками нищились  та 
принижувались гнобителями  з різних імперій за любов до своєї рідної землі-
годувальниці. Гірка історія у народу нашого, і тому ми і хліб їмо мовчки. 

Олександр Дроздюк з учнями місцевої школи-інтернату.  З прапором 
Звягельського полку - реєстровець Ігор Харченко

Святкового дня – 
презентація куреня

Посвята в реєстрові козаки у церкві Різдва Пресвятої Богородиці

Генерал-майор УРК Володимир Кірьяков (у центрі) з берегинями 
та козачатами Грецької козацької дивізії УРК

Фотофакт

Берегиня Христина

Козацька старшина Чорнобильської дивізії УРК «Україна»
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Вона ж в нас не будь-яка
       Г. Гордасевич

Особливий поглядОсобливий погляд

ДУМКИ ПРО РІДНИЙ ДОНЕЦЬКИЙ КРАЙ
Одною	 з	 найтяжчих	 про-

блем	 майже	 в	 усі	 часи	 та	 у	
всіх	 народів	 була	 проблема	
підлітків.	 Часто	 говорять	 і	
пишуть	 про	 неї,	 в	 тім	 числі	 і	
в	 радянській	 пресі.	 Постійно	
ставиться	питання:	чим	зайня-
ти	 підлітків?	 Як	 організувати	
дозвілля?	 Як	 прилучити	 до	
громадсько-корисної	 праці?	
Як	 запобігти	 правопорушен-
ням,	бешкетництву	і	т.	п.	Пи-
тання	 ставиться,	 а	 розв’язку	
так-таки	 й	 нема.	 Безпорадні	
батьки,	 школа,	 комсомол,	
різні	 комітети	 і	 міліція.	 Не	
менш	 гостро,	 ніж	 в	 інших	
районах,	стоїть	ця	проблема	і	
в	Донбасі.	Які	ж	причини	того,	
що	 підлітки	 байдужі	 до	 на-
вчання,	що	немало	серед	них	
дармоїдів,	хуліганів?	Головни-
ми,	на	мою	думку,	виходячи	зі	
спостережень	на	Донеччині,	є:

1.	 Престрашна	 мішанина	
людей.	Кожен	несе	на	Донеч-
чину	свої	традиції,	мораль	(ча-
сто	низькопробні).	Цілковита	
байдужість	 до	 віри,	 мораль-
них	 норм,	 мови	 корінного	
населення	 —	 українців,	 бо	
їдуть	 на	 Донбас,	 як	 правило,	
люди,	 котрим	 байдужа	 наша	
Батьківщина,	 ті,	 хто	 шукає	
«длинных	рублей»,	«приволь-
ной,	хорошей	жизни».	

2.	 Формальне	 навчання	 та	
примітивне	 виховання	 дітей,	
починаючи	з	колиски.	Діти	пе-
реважно	 неголодні,	 одягнені,	
але	 залишаються	 з	 вакуумом	
у	душах.	

3.	 Примітивізм	 у	 житті	 до-
рослих.	

4. 	 Формалізм	 та	 бюро-
кратизм	 у	 роботі	 дитячих	 та	
юнацьких	організацій.	

5 . 	 В ідсутність 	 ідеал ів .	
Комунізм	 для	 дітей	 —	 ідеал	
туманний	і	далекий.	Я,	напри-
клад,	 коли	 хтось	 запитує,	 що	
це	таке,	коли	він	буде,	—	нічого	
не	можу	сказати.	Більше	того,	
не	 знаю,	 де	 й	 прочитати	 про	
це.	 А	 що	 вже	 говорити	 про	
дітей.	

6 . 	 Н и з ь к и й 	 п р е с т и ж	
«інтелігентних»	 професій	
(мала	 платня,	 тяжка	 робо-
та,	 непевність	 становища,	
відчуженість	спеціаліста).

Батьки	 теж	 задумуються	
над	 суспільними	 проблема-
ми,	 мовчазно	 та	 терпеливо	
зносять	 несправедливість,	
черги,	 нестачі	 і	 говорять	 про	
них	хіба	тільки	між	собою	або	
біля	 пляшки.	 Ціною	 честі,	
сумління,	 обману,	 з	 допо-
могою	хабара,	іноді	на	шкоду	
своїм	 найближчим,	 дістають	
дрібненькі	 блага	 (дефіцитні	
товари),	вигідні	(хоч	і	ганебні)	
посади	чи	місця.	Так	робиться	
на	очах	у	дітей,	 і	рідко	в	якої	
дитини	ще	у	шкільні	роки	не	
зріс	 протест,	 якого	 не	 можна	
висловити	ні	батькам,	ні	вчи-
телям,	 ні	 комсомольському	
вожаку.	 Шахрайство	 вдома	
та	 на	 вулиці	 —	 і	 товчення	
світлих	ідеалів	у	школі;	нудьга,	
примітивізм,	 безпросвітність	
у	 житті	 —	 і	 щасливе	 дитин-
ство	 в	 кіно,	 на	 «блакитно-
му	 екрані»;	 міщанство	 та	
цілковита	байдужість	до	всього	

навкруги	—	і	героїзм,	самопо-
жертва	 в	 літературі,	 газетах...	
Чи	 можуть	 такі	 суперечності	
викликати	ентузіазм,	прагнен-
ня	до	подвигу,	служіння	істині?	
Адже	коли	не	обговорюються	в	
пресі,	на	зборах,	у	класі	дійсні	
проблеми	 життя	 —	 у	 дітей	
мимоволі	виникає	думка:	«Для	
чого	вчитися,	коли	знання	ні	
до	чого,	коли	напівграмотний	
робітник	має	більше	благ,	ніж	
інженер	чи	вчитель,	коли	вони	
поряд	стоять	у	черзі	і	терпляче,	
мовчазно	зносять	різні	кривди.	
То	 навіщо	 ж	 учитись?»	 Діти	
знають	 і	 бачать,	 що	 окремі	

начальственні	батьки	дістають	
дефіцитні	 товари	 не	 в	 черзі,	
не	на	базарі	в	перекупщиків,	а	
іншим	способом,	«з	доставкою	
на	дом».	Чи	може	таке	спону-
кати	 до	 активного	 навчання?	
Ні.

Моє	 покоління,	 кому	 зараз	
40-50	 літ,	 росло	 та	 виховува-
лося	 в	 період	 репресій	 проти	
інтелігенції,	 страху	 за	 життя	
своє	та	близьких,	матеріальних	
нестач,	війни,	повоєнної	роз-
рухи,	 масових	 переміщень	
величезної	 кількості	 людей	 і	
цілих	 народів.	 Не	 обминуло	
це	 лихоліття	 і	 донбасівців.	
Замість	 того,	 щоб	 творити	
добро,	 люди	 пристосову-
ються	 до	 зла,	 прагнуть	 задо-
вольнити	 шлункові	 потреби,	
мріють	 про	 те,	 як	 би	 вижи-
ти,	 і	 поступово	 розгублюють	
національні	традиції,	культуру,	
мову.	І	такі	залякані,	зневірені,	
інтелектуально	 вихолощені	
люди	сьогодні	є	батьками,	вчи-
телями,	наставниками	дітей	та	
молоді.

Першою	 книгою	 дитини	 в	
школі	є	«Букварь».	Вивчивши	
літери,	 дитина	 починає	 чи-
тати	 книжки	 «Родная	 речь»,	
далі	 «Родная	 литература».	 А	
вона	 ж	 на	 Донеччині	 «род-
ная»	тільки	для	третини	дітей.	
Із	 другого	 класу	 починають	
вивчати	українську	мову.	Для	
переважної	 більшості	 дітей	
вона	 рідна,	 але	 ж	 подається	
не	 як	 рідна,	 а	 як	 німецька,	

англійська	чи	будь-яка	чужо-
земна	мова,	яку	можна	знати	
абияк.	Чомусь	навіть	у	початко-
вих	 класах	 українськомовних	
шкіл	 нема	 підручника	 «Рідна	
мова»,	 а	 просто	 «Українська	
мова».	Термін	«рідна	мова»	має	
права	громадянства	тільки	сто-
совно	російської	мови.	Чому?

Виховувати	свідомих	грома-
дян	і	патріотів	на	чужомовній	
основі	 —	 це	 те	 ж	 саме,	 що	
зводити	 будову	 на	 піску	 без	
фундаменту.	Будова	може	роз-
сунутись	 на	 самому	 початку	
будівництва	 або	 ж	 рухнути	
після	 його	 завершення,	 зава-

ливши	 своїм	 камінням	 і	 тих,	
хто	в	ній	житиме,	і	сусідів.

Російськомовні	 школи	 на	
Донеччині	 збіднюють,	 об-
крадають	дітей	не	лише	щодо	
рідної	мови,	а	і	в	інших	планах,	
зокрема	 інтелектуальному.	
У	 результаті	 зневажливого	
ставлення	 до	 рідної	 мови	
зневажається	 часто	 весь	
гуманітарний	цикл	основ	наук,	
у	 тім	 числі	 й	 російська	 мова	
та	література.	Вартими	уваги,	
з	 точки	 зору	 дітей,	 частіше	
бувають	 математика,	 фізика,	
хімія,	 ніж	 література,	 історія,	
географія.

Навчання	у	школах	повинно	
вестися	 рідною	 мовою	 дітей.	
Це	відстоювали	всі	видатні	пе-
дагоги	світу.	Хто	коли	вважав,	
що	 для	 дітей	 краще	 вчитись	
чужою	мовою?	Зараз	у	Москві,	
Ленінграді	 та	 інших	 містах	 є	
спецшколи	з	англійською	мо-
вою	 викладання.	 Але	 	 жоден	
учитель	 тих	 шкіл	 не	 скаже	
своїм	 учням,	 що	 російську	
мову	можна	вчити	абияк	або	й	
взагалі	не	знати.	Чув,	що	є	такі	
спецшколи	 і	 на	 Україні.	 Ча-
стина	предметів	викладається	
англійською	 мовою,	 части-
на	 російською,	 а	 українська	
вивчається	як	предмет.	Чи	бага-
то	знатимуть	випускники	таких	
шкіл	 з	 рідної	 мови?	 Мабуть,	
дуже	небагато	або	й	нічого.

У 	 з в и ч а й н и х 	 с е р е д н і х	
російськомовних	 школах,	
а	 їх	 на	 Донеччині	 в	 містах	

90—95%,	а	може,	й	більше,	діти	
вчать	українську	мову	9	літ	(у	
восьмирічних	—	7)	і	не	можуть	
ні	 говорити,	 ні	 навіть	 читати	
нею,	 бо	 нема	 рідній	 мові	 за-
стосування	на	рідній	землі.	А	
це	вже	трагедія.	Українці	чита-
ють	художні	твори	українських	
письменників	 у	 російському	
перекладі.

Так	родяться	перевертні,	пе-
рекинчики,	покручі.	Так	вихо-
вуються	люди	без	патріотизму,	
без	честі,	національної	гордості,	
людської	 гідності,	 аморальні	
люди	(за	О.	Гончарем),	дикуни	
(за	 К.	 Паустовським).	 І	 такі	

аморальні	 люди,	 дикуни	 ке-
рують	виробничим	процесом,	
вчать	 дітей,	 лікують	 людей,	
«розвивають	культуру».

Декому	може	здатися,	що	все	
вигадки,	 що	 цього	 нема	 і	 не	
може	бути	в	нашій	дійсності,	
що	це	наклеп.	Однак	це	дуже	
легко	 перевірити,	 побував-
ши	 на	 вулицях	 донецьких	
міст,	 у	 вузах,	 школах,	 на	
підприємствах,	 у	 крамницях.	
Можна	подивитися	протоколи	
різних	рад,	зборів	тощо.

А	 найстрашніше,	 мабуть,	
становище	 в	 дитячих	 садках	
Донеччини.	У	містах	усі	вони,	
наскільки	 я	 знаю	 з	 розмов	 із	
батьками,	вчителями,	вихова-
тельками	 —	 російськомовні.	
Чому?	 Відповідь:	 «Так	 хочуть	
батьки».	 Дитина	 від	 колиски	
втрачає	 найдорожче	 —	 рідну	
мову.	І	не	може	чинити	опору.	
Коли	доросла	людина	свідомо	
вибирає	 собі	 місце	 роботи,	
проживання	 чи	 мову,	 часто	
на	шкоду	своєму	інтелекту	чи	
здоров’ю,	вона	це	робить	яко-
юсь	мірою	за	власним	бажан-
ням.	 Вона	 може	 зупинитись,	
змінити	 свій	 вибір,	 чинити	
опір	у	разі	примусу.	А	дитина	
нічого	 не	 може.	 Цей	 процес	
схожий	 на	 інтелектуальну	
кастрацію.	 Тут	 щось	 подібне	
до	того,	як	 вихолощують	мо-
лочних	поросят	чи	бичків,	щоб	
одержати	з	них	більше	м’яса.	Із	
них	виростуть	люди	байдужі	до	
всього	 людського,	 виростуть	

шукачі	 об’яв:	 «Требуются	 ра-
бочие.	Зарплата	200—300	руб.»,	
«Обьявляется	 конкурс	 на	 за-
мещение	 вакантной	 должно-
сти...	кандидат,	доктор	наук».	
І	 інтелектуальний	 кастрат	 за	
дрібну	 монету	 зрадить	 свій	
народ,	 покине	 батьківщину,	
позбавить	батьківщини	рідних	
дітей,	 усе	 покине,	 йому	 все	
одно,	кому	служити,	аби	мати	
більше	 матеріальних	 благ,	
посідати	 вищу	 посаду,	 заслу-
жити	орден	чи	медаль.

Підлітки	 входять	 у	 пору	
ранньої	 юності	 зневіреними	
в	 ідеалах,	 спустошеними,	
свідомими	 своєї	 нікчемності.	
Або	ж,	навпаки,	з	переконан-
ням,	що	вони	все	можуть,	усе	
їм	дозволено,	вони	дорослі,	бо	
вміють	 їздити	 на	 мотоциклі,	
крутити	 магнітофон,	 уміють	
здобувати	 гроші	 на	 пляш-
ку.	 А	 коли	 вже	 говорити	 про	
національну	самосвідомість,	то	
входять	вони	до	життя	вихоло-
щеними,	денаціоналізованими.	
Куди	ж	 їм	податись?	Що	 ро-
бити?	 І	 йдуть	 вони	 в	 парки	
з	 гітарами,	 магнітофонами	
чи	й	просто	так,	зграйками.	
Лихословлять,	ображають	пере-
хожих,	влаштовують	бійки	чи	
щось	гірше.	Парки,	сади,	інші	
місця	відпочинку	через	них	ста-
ють	неможливими	для	безпеч-
них	прогулянок,	розваг,	куль-
турного	 відпочинку.	 Бо	 кому	
хочеться	встрявати	в	безглузді	
суперечки	чи	бійки	малолітніх	
хуліганів?	І	чи	таке	встрявання	
дасть	корисні	наслідки?

Підлітки	 —	 основна	 маса	
учнів	технікумів	та	ПТУ.	Йдуть	
туди	 не	 тому,	 що	 бачать	 у	
тім	 своє	 покликання,	 що	 на	
обраній	 ниві	 приноситимуть	
користь	 своєму	 народові,	 а	
тому,	що	треба	ж	кудись	іти,	тре-
ба	ж	мати	якусь	спеціальність	
для	заробітку,	або	просто	тому,	
що	 так	 хочуть	 батьки.	 Про-
грами	 в	 технікумах	 та	 ПТУ,	
як	 правило,	 перевантажені	
загальними,	 непотрібними	
з	 точки	 зору	 учнів	 (а	 може,	
і	 взагалі)	 предметами,	 які	
вивчаються	 формально,	 і	 без	
будь-якої	 шкоди	 для	 майбут-
нього	 життя	 та	 виробничої	
діяльності	зразу	ж	забувають-
ся.	 У	 технікумах	 Донеччини	
викладання	 всіх	 предметів	
ведеться	 російською	 мовою.	
Вивчається	 англійська	 чи	
французька,	а	рідна,	державна	
мова	народу	не	вивчається,	не	
застосовується	і	забувається.

Патріотизм,	 національна	
гідність,	любов	до	свого	наро-
ду,	свого	міста,	села,	любов	до	
рідного	слова,	до	рідної	пісні,	
до	 рідної	 природи,	 історії	 —	
ось	 зерна,	 які	 ми	 повинні	 б	
сіяти	в	душі	дітей	і	в	сім’ї,	і	в	
школі,	 і	 в	 комсомолі,	 і	 через	
літературу,	кіно,	телебачення.	
А	на	Донеччині	сходи	цих	зерен	
безжалісно,	 по-варварському	
знищуються	і	виростає	в	душах	
дітей	чортополох	(міщанство,	
дармоїдство,	хуліганство,	пи-
яцтво).

Олекса ТИХИЙ, 
дисидент, філософ, педагог

Олекса Тихий (другий праворуч у нижньому ряду) зі своїми друзями-однокурсниками



Залишивши позаду Зве-
нигородку, а потім Немо-
рож, проїжджаємо  великим 
лісовим масивом, що в народі 
називають Губським. Тут і нині 
є де покозакувати…

Проїхали  село Смільченці… 
За ним – обабіч дороги розки-
нулося колись чумацьке село 
Орли, де і зараз функціонує 
давня козацька церква та рідне 

село Шевченківського лау-
реата, почесного козака Ли-
сянського полку, письменника 
Василя Шкляра – Ганжелівка. 

НА ПОБАЧЕННЯ ІЗ 
ЗЕМЛЯКАМИ

Спустившись із  крутої 
лисянської гори і перетнув-
ши голубу стрічку оспіваного 
Шевченком у «Гайдамаках» 
Тікича, потрапляємо до Па-
лацу культури, де зібралися 
мешканці з усіх навколишніх 
сіл, численні гості, які вважа-
ють себе частинкою славного 

краю і є небайдужими до його 
сьогодення. 

У заповненій залі – нащадки 
лисянських козацьких родин, 
серед яких багато молоді. Тож 
дух козацький тут живе, і згас-
нути йому не дають козаки 
Лисянського районного осе-
редку УРК, реєстр якого нині 
налічує близько 200 козаків і 
берегинь. 

«Тут зібралися ті, 
хто любить Лисян-
щину, її історію,  
хто й зараз дбає про 
її майбутнє. А щой-
но видана книга 
«Таємниці мину-
лого козацької 
Лисянки»  - це 
мій подарунок для 
всіх лисян, - ска-
зав, відкриваючи 
фестиваль «Край 
к о з а ц ь к и й , 
Богданів»,  його 
організатор, рад-
ник отамана Чер-
каського обласно-
го товариства УРК, 

полковник УРК Олександр 
Гаврилюк. За словами автора,  
книга слугуватиме путівником 
по сторінках минулого цього 
козацького, гайдамацького 
краю. У ній описані перипетії 
історичних XVI—XX століть, 
вміщено цікаві нариси про 
людей, які своїми здобутками 
прославили цю землю. Серед 
них – козацькі ватажки Михай-
ло і Богдан Хмельницькі, Семен 
Височан і Максим Кривоніс, 
мореплавець Юрій Лисянсь-
кий та багато інших видатних 
українців.

Прикметно, що на cвято 
було багато юнаків та дівчат, 
яким по-доброму заздриш. 
Адже ще 15-20 років тому не 
можна було почути і крихти 
тієї правди, що нині  її озвучу-
вали авторитетні виступаючі. 

А з трибуни подавалися 
достовірні факти про мину-
ле козацьких поселень Ли-
сянщини, а також сусідніх 
Звенигородщини, Корсун-
щини, Богуславщини. Зокре-
ма, про спільні дії лисянсь-
ких і медвинських селян під 
час національно-визвольних 
змагань початку 20-х років 
минулого століття розповів 
директор Богуславського ра-
йонного музею Петро Гогуля. 
Цікавою була його розповідь 

про сліпого кобзаря Артема 
Нечая, який своїми піснями, 
думами піднімав бойовий дух 
українців, що боронили свою 
землю від всіляких зайд. 

З а в і д у в а ч  К о р с у н ь -
Шевченківського держав-
ного історико-культурного 
з а п о в і д н и к а ,  к а н д и д а т 
історичних наук Станіслав 
Ст еп ень кін  п ові дав  пр о 
діяльність козацького ватаж-
ка Семена Височана, який, 
будучи Корсунським полков-
ником, мав свою резиденцію 
в Лисянці, а згодом, після 
розформування Корсунського, 
очолив новостворений Ли-
сянський полк. «Я – Кор-
сунський полковник, що 
живе у Лисянці», - проциту-
вав він слова Височана, який 
віддавав належне вигідному 

стратегічному зна-
ч е н н ю  м і с т е ч к а . 
Ц і к а в и м  з 
пізнавальної точки 
зору був виступ пе-
дагога і краєзнавця з 
села Почапинці Ми-
хайла Лавреги, який, 
зокрема, розтлума-
чив етимологію слова 
«хохол».

Усі виступаючі ви-
соко оцінили книгу 
«Таємниці минуло-
го козацької Лисян-
щини», зійшовшись 
н а  т о м у,  щ о  в о н а 
в і д к р и є  щ е  о д н у 
сторінку славного 
літопису Шевченко-
вого краю. 

ВЕЛИЧ ЗЕМЛІ – 
У ЇЇ ЛЮДЯХ

Лисянських козаків і бе-
регинь, усіх присутніх щиро 
привітав голова адміністрації 

гетьмана УРК в Центральному 
регіоні України, генерал-лей-
тенант УРК Борис Марченко. 
Від імені Черкаського облас-
ного товариства УРК він пода-
рував місцевому  історичному 
музею картину «Богдан Хмель-
ницький», автором якої є чер-
каський скульптор і художник, 
полковник УРК Віктор Крюч-
ков та передав у фонд музею 
півторарічну підшивку газети 
«Україна козацька». 

Від імені Генерального шта-
бу УРК учасників зібрання 
п р и в і т а в  в и к о н у ю ч и й 
обов’язки отамана Київського 
міського товариства УРК, 
генерал-лейтенант УРК Ва-
силь Вовченко. Виходець із 
Вінниччини, із села, де сво-

го часу стояв Вінницький 
полк під орудою Івана Богуна, 
він розповів про сьогодення 
Українського Реєстрового 
Козацтва і зачитав наказ про 
нагородження Олександра 
Гаврилюка ювілейною медал-
лю «10 років Українському 
Реєстровому Козацтву». Ва-
силь Вовченко також наго-
родив козацькими грамотами 
заступника отамана Черкась-
кого обласного товариства 
УРК, підполковника УРК 
Юрія Панчишина,  козаків і 
берегинь Лисянського полку, 
підполковника УРК Михайла 
Ковтуненка, майора УРК Оль-
гу Шіптенко, капітана УРК 
Віру Гриценко з Чигирина. 

Захід супроводжувався ви-
ступами художніх колективів 
та співаків. Українськими 
піснями порадували народний 
хор «Криниченька» з Лисян-
ки. З великою увагою глядачі 
слухали відомого українського 

кобзаря Тараса Силенка, який 
у супроводі старосвітської 
бандури виконав думи «Ой, 
під містом Богуславом» та 
«Про отамана Зеленого». Звер-
таючись до присутніх, як до 
нащадків гайдамаків, кобзар 
зазначив, що черкасці, і, зо-
крема, лисяни, у часи збройної 
боротьби гідно чинили опір 
окупантам, про що свідчать 
події під Медвином, у Легед-
зиному, Холодному Яру, на 
Звенигородщині. «Впевне-
ний, що у цьому залі є онуки і 
правнуки тих, хто брав участь у 
визвольних змаганнях,  які не з 
книжок, а з розповідей родичів 
знають про часи Медвинської 
республіки, повстанців Хо-
лодного Яру. Тож пишайтеся 
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Те, що сьогодні маємо, вершилось.

Козацькі фестивалі

БОГОМ ДАНИЙ КРАЙ КОЗАЦЬКИЙ

Черкаські козаки Борис Марченко (в центрі), Сергій Харечко 
(ліворуч) і Юрій Панчишин біля знаку «Географічний центр України»

Реєстрові козаки, історики та краєзнавці Черкащини на тлі фотовиставки, присвяченої 7-й річниці 
діяльності лисянських реєстровців у Палаці культури

На сцені - кобзар Тарас Силенко

Борис Марченко передає підшивку газети «Україна козацька»  
у фонд Лисянського краєзнавчого музею

Ікону «Георгій Побідоносець» роботи Зої Ружин від ВГО  «Поступи 
жінок-мироносиць» вручила Валентина Войцехівська

Співає берегиня УРК Римма Храмцова



своїми земляками і краєм, в 
якому живете, де творилася 
слава України», - закликав 
присутніх Тарас Силенко. 

Натхненно вітала присутніх 
поетеса із Шевченкового Ва-
лентина Войцехівська. Вона 
п р о ч и т а л а  с в і й 
вірш «Князь Воло-
димир» та від імені 
заслуженого діяча 
мистецтв України 
Зої Ружин вручила 
її авторську робо-
ту – ікону «Георгій 
П о б і д о н о с е ц ь » 
Олександру Гав-
рилюку,  який,  у 
свою чергу, пере-
д а в  ї ї  і с т о р и к о -
краєзнавчому музею. 
Крім того, полков-
ник УРК Олександр 
Гаврилюк подарував 
рідній Лисянці бюст 
Тараса Шевченка, 
роботи скульптора 
Богдана Гладкого. 

Д о  т о в а р и с т в а 
звернулася селищ-
ний голова Тамара 
Гнатенко. «Приємно, 
що наші земляки, 
яких завжди відрізняла при-
родна краса, працьовитість та 
патріотизм, сьогодні творять 
історію незалежної України. 
Олександр Миколайович Гав-
рилюк доклав максимум зу-
силь, щоб рід Хмельницьких 
був увіковічений у Лисянці, 
а наше містечко стало зна-
ним у світі. Завдяки йому ми 
маємо нагоду знову поринути 

у славне минуле нашої малої 
батьківщини, відчути її серце-
биття», - наголосила селищний 
голова і від імені громади под-
якувала Миколі Васильовичу 
та Надії Олексіївні Гаврилюкам 
за виховання сина.

О к р а с о ю  і с т о р и к о -
мистецького дійства став ви-
ступ талановитої співачки із 

Корсунь-Шевченківського, 
учениці Народного артиста 
України, учасника квартету 
«Явір» Леся Харченка – Рим-
ми Храмцової, яка виконала 
пісню Миколи Моцика «Рідна 
мова солов’їна».

У фойє Палацу культу-
ри була розгорнута фото-
виставка, присвячена 7-й 
річниці діяльності район-
ного осередку УРК. На 80 
світлинах – історія козаць-
кого руху на Лисянщині – 
робота в козацьких осередках, 
реалізація проекту «Родинний 
маєток Хмельницьких – Мо-
настирок», акція лисянських 

реєстровців «Козацький пра-
пор – навколо світу». За сло-
вами пана Гаврилюка, пра-
пор Лисянського полку вже 
побував у 24 країнах світу, а 
нещодавно реєстровці роз-
горнули козацьке знамено 
в Мексиці. Під час заходу 
розповсюджувалися буклети 
про діяльність Черкаського 

обласного товариства УРК, 
газета «Україна козацька», 
присутні мали змогу придбати 
книги на козацьку тематику. 

«Всі кошти від реалізації книг 
«Таємниці минулого козацької 
Лисянщини» підуть на по-
дальшу реалізацію проекту 
«Родинний маєток Хмельниць-
ких – Монастирок, - повідомив 
Олександр Гаврилюк. – Більше 
того, 600 екземплярів безкош-
товно передано бібліотекам та 
навчальним закладам по всій 
Україні».  

ТАМ, ДЕ БУВ МАЄТОК 
ХМЕЛЬНИЦЬКИХ

А потім засніжена дорога 
привела учасників фестивалю 
«Край козацький, Богданів» 
до місця родинного маєтку 
Хмельницьких – Монастирок. 
Тут, на Монастирській горі 
височіє пам’ятний козацький 
хрест. Звідсіля, як на долоні, 

видно чи не всю Лисянку. Під 
національними прапорами 
та знаменами реєстрового 
козацтва відбувся урочистий 
молебень, який провів насто-
ятель козацького храму Святої 
Покрови УПЦ КП, духівник 
лисянських реєстровців отець 
Миколай (Бондарчук). З вуст 
новобранців українського 
козацтва урочисто лунали 
слова присяги на вірність 
Богу і Україні. Посвяту про-
водив отаман Черкаського 
обласного товариства УРК 
Борис Марченко. Священик 
благословив новоспечених 
захисників православної віри, 
окропив їх свяченою водою. 
Козаки й берегині скріпили 
присягу поцілунком прапора 
районного товариства УРК. 

Того дня реєстр Лисян-сько-
го полку УРК поповнили 
Олександр Шалівський із 
села Ріпки, Максим Суп-
рун із села Кам’яний Брід, 
берегині – Наталія Вишни-
венко з Лисянки, Любов Ко-
стенко та Людмила Сіденко 
з Таращі Київської області, 
Римма Храмцова з Корсунь-
Шевченківського, Валентина 
Войцехівська з Шевченко-
вого. 

З вітальним словом до ко-
зацького товариства звер-
нувся сотенний отаман, 
підполковник УРК Михай-
ло Ковтуненко. А потім за 
ініціативи отамана Чиги-
ринського районного това-
риства УРК, підполковника 
УРК Віктора Гончара учас-
ники заходу посадили біля 
монумента Хмельницьким три 
молоденькі дубочки, привезені 

чигиринськими реєстровцями 
зі славнозвісного Холодного 
Яру, - як символ незламності 
українського духу і єднання 
черкаських земель. «І сьогодні 

ім’я батька-Хмеля єднає Чи-
гирин і Лисянку, славних 
козаків з їх нащадками, що 
дбають про гідне майбутнє 
своєї країни», - відзначив за-
ступник отамана Черкаського 
обласного товариства УРК 
Юрій Панчишин. 

Цікаве спілкування про-
д о в ж и л о с я  з а  с м а ч н и м 
кулешем, яким частувала 
учасників заходу чарівна 
берегиня, майор УРК Ольга 
Шіптенко. Приємно було 
у товаристві моїх дорогих 
земляків, де окрім щирих, те-
плих слів, знову лунали вірші 
Валентини Войцехівської, 
козацькі балади кобзаря Та-
раса Силенка, ліричні пісні 
Римми Храмцової.  Душу 
переповнювало приємне 
хвилювання від відчуття 
приналежності до великого 
козацького народу і від того, 

що на рідній Лисянщині ко-
зацький дух,  притаманний 
нашим прадідам козакам, 
гайдамакам, повстанцям 
Чорного лісу, Холодного Яру, 
захисникам Медвинської 
республіки, воякам УПА, 
живе й донині.  

С л а в а  Б о г у,  щ о  н а 
Черкащині є такі люди, як 
Борис Марченко,  Олек-
сандр Гаврилюк і багато їхніх 
однодумців, які продовжу-
ють благородну справу – 
відродження національного 
духу українців. І Лисянка в 
цьому процесі, як і протягом 
кількох останніх століть, 
залишається духовним фор-
постом боротьби за вільну, 
незалежну Україну.

Антін БОБИР, 
смт Лисянка – 

с. Кам’яний Брід – м. Донецьк
Фото автора
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Що саме Гонта й Залізняк 
Для діла в Лисянці зустрілись
    М. Серпень

Козацьку грамоту полковнику УРК Олександрові Гаврилюку вручає 
генерал-лейтенант УРК Василь Вовченко

Реєстровці Черкащини вшановують пам’ять Михайла та Богдана Хмельницьких 

Піднесений настрій в отця Миколая, берегині Римми Храмцової  
та підполковника УРК Сергія Харечка

Дубок з Чигирина саджають Борис Марченко, Наталія Вишнивенко, 
Ольга Шіптенко, Юрій Панчишин та Віктор Гончар

Виросте могутній дуб, який посадили Віра Гриценко, Валентина 
Войцехівська, Сергій Харечко, Василь Вовченко та Олександр 
Гаврилюк

Присягає берегиня УРК Людмила Сіденко із Таращі
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Перемігши і простір і час,
   

До 75-річчя від дня народження Василя Стуса

Усі вони були непересічними 
особистостями. Хтось пішов 
жорстоко рано із життя, а 
хтось зміг внести своє ваго-
ме слово у літопис рідного 
краю, України, її народу. Серед 
героїв вінка сонетів, спле-
теного поетичним словом і 
теплим спогадом Миколи 
Колісника, відомі письменни-
ки, лауреати Шевченківської 
премії Василь Захарченко 
та Василь Голобородько, 
з н а н і  п о е т и  В о л о д и м и р 
М і щ е н к о ,  О л е г  О р а ч , 
Петро Бондарчук, Анатолій 
Гарматюк, Микола Хижняк, 

критик Анатолій Лазоренко, 
вчені Іван Принцевський, 
Віктор Дідківський, археолог 
Валентин Устенко, журналісти 
Микола Раєцький, Олександр 
Денисович, педагоги Микола 
та Іван Середи…

«Вінок сонетів«Стусове 
коло» – це спроба підтвердити 
тезу про те, що як громадя-
нин, поет і патріот Василь 
Стус сформувався саме на 
Донеччині, – говорить Микола 
Колісник. – Відбувалося це 
становлення у двох напрям-
ках – шляхом удосконалення 
та спілкування з однодумцями 
з найближчого оточення».

Декілька слів про автора 
«Стусового кола», якого я 
вже давно знаю і щиро пова-
жаю – як журналіста, людину, 
українця.

Микола Іванович Колісник, 
який нещодавно відзначив свій 
75-річний ювілей (з чим його 
щиро вітаємо), – корінний 
донбасівець, родом із села 
Малинівка Слов’янського 
району. Вчився у Донецькому 
педінституті (нині Донецький 
національний університет) 
на історико-філологічному 
ф а к у л ьт е т і .  Б у в  а к т и в -
ним учасником вузівського 
літературного гуртка, де, влас-
не, і затоваришував, близько 
зійшовся на творчій ниві із 
Василем Стусом. Саме у цьому 
молодіжному товаристві ста-
вили свій поетичний голос зго-
дом відомі майстри слова Олег 
Орач, Володимир Міщенко, 
Анатолій Гарматюк, Василь 
Голобородько,  Анатолій 
Овсієнко, Іван Білий.

Ось уже понад півстоліття 
М и к о л а  І в а н о в и ч  –  у 
журналістиці. Нині – заступ-
ник головного редактора 

газети «Вечірній Донецьк». 
Він тричі  нагороджений 
«Золотим пером Донбасу», 
Золотою медаллю української 
журналістики.  Останнім 
ч а с о м ,  я к  і  в  д а л е к і й , 
незабутній юності, він плідно 
працює на поетичній ниві: 
окрім вінка сонетів «Стусове 
коло», написав драматич-
ну поему «Добро і  зло» і 
опублікував поему «Родовід», 
де на прикладі власної родини 

просліджує трагічну історію 
українського народу, у його 
творчому доробку – і низка 
ліричних віршів.

А  н е щ о д а в н о  М и к о л а 
Іванович запропонував нашій 
газеті, яку регулярно читає і 
поважає, як державотворче, 
патріотичне видання, цікавий 
ексклюзив – розгорнуту поезію 
«Мартиролог». Це – своєрідний, 
сумний, але не песимістичний, 
пролог до «Стусового кола», ті 
нев’янучі квітки пам’яті, що 
свого часу із різних причин не 
знайшли належного їм місця в 
обмеженій формі вінка сонетів.

Прикметно, що уривки з 
цього знакового твору учас-
ника і свідка Стусової юності 
ми друкуємо напередодні 

75-річчя з дня народження 
поета-борця, який з’явився 
на світ Божий під Різдвяною 
зіркою, виправдавши народне 
повір’я: під нею народжуються 
сильні духом і своїми діяннями 
люди, справжні сини свого 
народу.

Юрій ДОЦЕНКО,
член Національної спілки 

письменників України
Фото з архіву М. Колісника

Щире слово про «Стусове коло»
«Стусове коло» – так називався вінок сонетів, який п’ять років тому опублікувала єдина в регіоні україномовна обласна газета «Донеччина». Цей оригінальний і 

складний за формою художній твір із п’ятнадцяти віршів майстерно, з душею «сплів» Микола Колісник.
Кожен окремий сонет присвячений конкретній людині, яка у далекій, студентській юності була близька до майбутнього поета-борця Василя Стуса. Хтось навчався з ним ще у 

школі, інші познайомилися з Василем у виші, разом починали писати вірші, відвідували одне літоб’єднання. Вони дружили, опісля листувалися, підтримували зв’язки зі Стусом 
до самої його страдницької смерті. Дехто одразу відчув силу його духу, таланту, інші дійшли до розуміння, усвідомлення Василевої величі вже після його загибелі…

Моїм духовним побратимам 
присвячую

Нестримний час 
 підступно й 

невблаганно,
мов той мисливець,

 що точно б’є у ціль,
відстрілює нас поодинці

 вправно,
і коло Стусове

 все меншає…
А біль
за друзями, 

що відійшли у вічність,
все ширшає, 

гостріший від ножа,
і кількість втрат 

переростає в більшість.
Як не бере

 козацьку шаблю ржа,
так час не в змозі

 ідеали стерти,
які покликали їх 

молодість на герць
за Україну, мову…
Подих смерти
їх не лякав, 

і кожен, як боєць, 
в атаку йшов – 

останню, вирішальну,
озброєний лиш 

словом запальним.
Підмурки рушило воно

 тоталітарні,

І никли партбоввани
перед ним.

Вже друзів
 багатьох нема…

Як рано
судилось відійти їм 

в засвіти!
Барвінок на могилах їх

 не в’яне,
сумні ще не схилилися

 хрести…
з ким диспут я влаштую 

про Тичину,
Мазепу, Орлика, 

Сковороду?
Хто буде вчить 

любити Україну
і підбадьорить 

занепалий дух?
Хто їх заступить 

у борні щоденній?
До кого за порадою 

звернусь?
Кому думки 

повідаю буремні?
З ким вип’ю келих пива?..
Ох боюсь:

 ці втрати непоправні.
Й досі кожен
як особистість 

неповторна пломенить.
Чи знайдеться сьогодні

 той, хто зможе
бунтарні вчинки

 Стуса повторить?

«Покайся!» - 
тиснула тортурна влада,

та він не зрікся
 своїх переконань

і вибрав 
шлях жертовний.

І не зрадив
юнацьких мрій,

 високих поривань.
Коли тепер 

країною торгують
(як носить ще

 пройдисвітів земля?)
і День Свободи

 більше не святкують,
як нам не вистачає

 Василя –
нестримного, 

буремного, живого!
О, скільки він 

здійснити ще не встиг –
його забрала вічність.
Замість нього
на прю стають 

рядки нетлінних книг.
Читайте Стуса!
Щоразу відкриваю
Я в ньому мудрість думки, 

а слова дзвенять,
 мов чисті 

краплі водограю, -
душа народу в мові ожива.
Ми родом з України, 

але змалу
вона у наших душах

 не жила,

всієї правди 
про неї ми не знали – 

terra incognita 
для нас вона була.

Її історію 
привласнили сусіди,

герої наші –
 зрадники у них.

Від неї 
не лишилося б і сліду,

якби звитяжців
 не було стійких,

котрі в часи 
гулаго-соловецькі

зернята правди 
сіяли в серцях…

Вінок сонетів 
присвятив я друзям.

вже з десятьох 
опав зів’ялий цвіт.

Лиш для п’ятьох 
ще блима сонце в крузі

і котиться за обрій,
 як і слід.

Та згодом, 
поборовши скруху,

в цей мартиролог 
наші імена

допише побратим по духу…
Ми Україні

 віддали сповна
усі чесноти – 

їх ми, справді, мали,
не засинала совість

 не на мить,

брехні і зла
 завали розгрібали,

щоб Україні вільний
 шлях відкрить.

І шлях відкривсь.
Але це не алея

для променаду й 
відпочинку.

В роки ці
ще буде важко –

 піт замість єлею,
та вже народ

 не збить на манівці...

Через віки, 
можливо, хтось згадає
про коло Стусове 

та ролю літгуртка,
коли цей мартиролог

 прочитає
без крапки 

у кінці цього рядка
Цей мартиролог 

урожай скорботи
з усіх збирати буде 

поколінь, 
і буде він 

поповнюватися доти,
допоки Україна 

житиме…
АМІНЬ!

Березень–квітень 2012р.

Микола КОЛІСНИК

Василь Стус (другий ліворуч) у колі молодих донецьких літераторів В. Захарченка, А. Лазоренка, 
О. Орача, В. Голобородька, В. Міщенка 

МАРТИРОЛОГ      
(Уривки)

Василь Стус у студентські роки. 
м. Донецьк. (Друкується вперше)
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Іх творіння приходять до нас 
    Є. Летюк

Народний герой України

З цієї нагоди ми б хотіли 
згадати одного з учасників 
Української  Громадської 
групи сприяння виконан-
ню Гельсінських угод ( була 
с т в о р е н а  д л я  п е р е в і р к и 
виконання Декларації прав 
людини у СРСР 1976 року, 
одним з її засновників був 
Олекса Тихий) -  Данила 
Лаврентійовича Шумука. Ця 
постать практично незнайома 
донеччанам, тоді як пам’ять 
про цю людину шанують в 
Україні і далеко за її межами. 
Цей мужній чоловік навіки 
увійшов у пантеон борців за 
незалежність нашої Вітчизни. 
Але для нас важливо й те, 
що його доля пов’язана з 
Донбасом.  

У БІЛОМУ ДОМІ
У  д а л е к о м у  1 9 8 7  р о ц і 

Президент США Рональд 
Рейган в Овальному кабінеті 
Б і л о г о  д о м у  п р и й м а в 
найвизначніших дисидентів 
с в і т у  з  н а г о д и  р і ч н и ц і 
Декларації прав людини. Тоді 
Україну представляв Данило 
Шумук. І коли Президент 
США його вітав, то Данило 
Лаврентійович сказав: «Було 
б добре, якби Декларація про 
права людини стала законом. 
Тоді б і не було таких, як я...»

В’ЯЗЕНЬ №1
Чому вибір упав на Шумука? 

Ця людина відсиділа за ідею, 
за Україну 42 роки і  195 
днів, відбуваючи покарання 
у польських, німецьких та 
радянських таборах!  

 В і н  б у в  о д н и м 
і з  к е р і в н и к і в 
Норильського повстан-
ня в’язнів у 1953 році. 
П і с л я  з в і л ь н е н н я 
Шумуку вважали за 
честь потиснути руку 
к е р і в н и к и  С Ш А , 
Франції й Канади, про 
нього знімали фільми 
найкращі українські, 
французькі й польські 
кінематографісти та 
писали провідні газети світу. 

МАРШРУТ ПАМ’ЯТІ
Останні півтора року сво-

г о  ж и т т я  н а й в і д о м і ш и й 
п о л і т в ’ я з е н ь  р а д я н с ь -
к и х  к о н ц т а б о р і в  м е ш -
кав на Донеччині, у місті 

Красноармійську, на вулиці 
Соціалістичній, у звичайній 
двоповерховій «сталінці».  Чи 
ж не іронія долі?.. 

Його донька Віра Данилівна 
згадувала, що у свої 90 років, 
коли він вже практично нічого 
не бачив, погано чув, Данило 
Лаврентійович щодня виходив 
з дому, щоб подолати один і той 
же маршрут – пройти декілька 
метрів до військкомату, що 
стояв поруч будинку. Підходив 
до воріт та торкався тризубів, 
які повсюди відзначають 
військові підрозділи, та повер-
тався додому. Це для нього 
було святе, за це він і віддав 
своє життя.

Один з наших українських 
отаманів Яків Гальчевський, 
який боронив Україну від 
б і л ь ш о в и ц ь к о ї  н а в а л и  у 

1920-х роках, казав: «Нас 
м о ж е  н е  с т а т и ,  а л е  м и 
залишимо по собі пам’ять, 
легенду для нових борців!»  
С а м е  ц и м  н е п е р е м о ж н а 
Україна.

ПОКЛОНИТИСЯ 
ХРЕСТУ

Тож є сенс  згадати 
Данила Шумука та 
подякувати Богові, 
що зараз кожен з 
нас може приїхати 
у Красноармійськ 
та на центральному 
міському кладовищі 
поклонитися хре-
сту, що стоїть на 
його могилі, покла-
сти квіти, запалити 
свічку шанування 
такої людини. 

Він народився на 
Волині, але навіки 
пов’язав собою Захід 
та  Схід  України, 
та навіки, разом з 
Василем Стусом, 
О л е к с о ю  Ти х и м 
(до  речі ,  Шумук 
відбував покаран-
ня у сумнозвісному 
російському Кучино, 
д е  в о н и  з а г и н у -
л и )  с т а в  н а ш и м 
земляком. 

РАЗОМ НАС БАГАТО
3 0  г р у д н я  ц ь о г о  р о к у 

виповнюється 98 років із дня 
народження героя. Він помер 
у 2004 році і міг бути похова-
ним на рідній йому Волині або 
у Києві. Вважаю, що Данило 
Лаврентійович свідомо ліг у 
нашу Донецьку землю, щоб 
своїм життям і своєю смер-
тю назавжди зцементувати 
український Схід і Захід, які 
завжди повинні бути разом, 
бо разом нас багато і тоді нас 
не подолати!

Євген ШАПОВАЛОВ, 
голова Товариства
 ім. Олекси Тихого

Фото автора
Донеччина

Життєвий подвиг
Данила Шумука

Вийшовши на вулиці будь-якого населеного пункту 
Донбасу з запитанням:  «Що відзначається в усьому світі 
щороку 10 грудня?»,  можемо не почути жодної правильної 
відповіді. Але ж ця подія, яка відбулася того зимового дня у 
далекому 1948 році, сколихнула весь світ, стала початком 
великих перетворень. На сесії Генеральної Асамблеї ООН 
була прийнята «Загальна декларація прав людини». Вона 
визначала всі свободи, які повинна мати людина у будь-якій 
державі Європи: пересування, мислення,  слова, переко-
нання, мирних зборів і асоціацій, право на громадянство, 
освіту тощо. Зараз цей день уже традиційно відзначається, 
як Міжнародний день прав людини.

Біля могили Данила Шумука його донька Віра Данилівна Калач разом 
із журналістами. Фото 2010 року

Данило Шумук

***    
Як добре те, що смерті
                           не боюсь я,
І не питаю, чи важкий
                              мій хрест,
І перед вами, судді,
                            не клонюся
В передчутті недовідомих
                                     верств,
Що жив, любив і
             не набрався скверни,
Ненависти, прокльону,
                                      каяття.
Народе мій, до тебе я ще
                                      верну,
Як в смерті повернуся
                                 до життя.
Своїм стражденним і
                  незлим обличчям,
Як син, тобі доземно
                                уклонюсь.
І чесно гляну 

в чесні твої очі,
І в смерті з рідним краєм
                               поріднюсь.

***
Гармонійоване страждання,
оправлене в обручку травня.
Бетговен. Добрий маґ. 

 Пречистий
четвер. Пречистий глум   

чекань.
Поразка. Усмішка. Поразка.
Метал надій тонкоголосить
одвертий біль. Яка докука!
Але рятує душу – згук!
Так заховати, спеленати,
цю зранену, стотривожну
самотню душу.  

Так – прожити.
Так – усміхатися біді!
О навісний, о навіжений,
а літ, а збавлених – замало?
Йди геть, патетико облудна.
Гучи ж і серце, і струно!

***
Даждь нам, Боже, днесь! 
Не треба завтра —
даждь нам днесь, мій Боже! 

    Даждь нам днесь!
Догоряють українські ватри,
догоряє український весь
край. Моя дорога догоряє,
спрагою жолобиться душа.
Як Господь нас 

оком поминає,
тоді, болю, грай без кунтуша!
 

***
 Скільки в небі 

шамотіння снігопаду!
Снігопаду шамотіння

 скільки в небі!
В високості необлітаній 
кружляє проміж віттями
 єдине шамотіння  

безбережне.
 Скільки в небі 

голубого снігопаду!
Олив’яного!
Оглухлого!
Тепер тільки сніг і сніг
і небо
геть до чортиків 

прочорнене.
Ні витерпу немає,
ні розради.
Снігопаду!
Шамотіння!
Безтелесих слів!
Нічного шепотіння зір!
Задивився в вись  —

 і падаєш.
І не допався — падаєш.
Ледь-ледь зіп’явся — 

падаєш.
В небі зеленню 

 і встелено, і зимно!

     ***
Вбери-но білу сукню
на тіло на прогінне,
на виґронені перса
і лебідь живота.
Вбери ту гарну сукню
і усміхнись лукаво
і загучи хапливо,
як скрипка, з-за плеча.
Вбери ту славну сукню
і дай мені забути
ці чорні перегони
пролопотілих літ.
Вбери пречисту сукню,
розпукни в сто люстерок,
аби я розгубився
між сміхом і плачем.
Осліплий і оглухлий,
знімілий і отерплий,
лечу на твій сліпучий
всеочисний вогонь.

ВЕРТЕП
На першому поверсі 
двоє людей,
на другому — їхні тіні.
Вправний оператор
так освітлює кадр,
що часом навіть не добереш,
де люди, а де лиш тіні.
Внизу проказують —

 нам з тобою
жити в любові й радості.
Вгорі повторюють:

 мав би ніж —
зарізав би, як собаку.
Потім на кін виходить

 хтось третій
і починає агітувати за рай,
що росте й росте
донизу й угору.
Сніп світла підноситься
в порожню небесну твердь,
де чути янгольські співи:
«одним кипіти в маслі,
а другим — у смолі».
Нарешті починаються 

танці:
на авансцену вискакує чорт
і починає обертатися.
Спочатку стоїть на руках,
потім стає на ноги.
Доти перевертається,
поки руки не приростають

 до землі,
а ноги зависають в повітрі.
І тоді помітно стає,
що обертається, власне,
тільки тулуб.

    ***
М’яко вистелив іній
український обік.
Все коротшають тіні,
і коротшає вік.
Ночі врвала Варвара,
сонце йде за Різдвом,
не скінчилась покара —
і не суджено двом.
На Водохреща маєм
Об, Іртиш, Єнісей,
а в очах не світає,
тьма не йде із очей.
Все ті ж лайки і крики,
і заліззя тотіж.
Пригравайте, музики,
за колимський рубіж.

    ***
По голубих лугах,

 мов голуб,
кошлатих сонць шугає спах.
Волошки в золотих житах
і пелехаті маки долу
геть оклонили головки.
А пам’ять любої руки —
п’янкої, білої, гінкої
перегортає днів сувої.
І золотої й дорогої
нам стане думи на віки.

Зі спадщини Василя Стуса
Поезія
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Сміттям не замести
І. Хоменко 

Герої національно-визвольних змагань

Розгорнеться незабаром
По всій Україні
Рух вкраїнського народу!
І тоді загинуть
Ті прокляті нелюди,
Що народ морили,
Що життя нам не давали,
Правдоньку ганьбили…

ЗУСТРІЧ ЗІ  
«СМЕРТНИКОМ»

Неймовірно,  але факт: 
ці рядки закличного вірша 
«До тебе звертаюсь, народе!» 
написані дев’ятнадцятилітнім 
юнаком із глухого донецько-
го хутора Сухий Яр Сашком 
Лихом у сталінському голод-
ному і холодному 1948 році. І 
не лише писані, а й уміщені у 
рукописному журналі «Голос 
народу» – чи не першому 
«самвидаві» не тільки в УРСР, 
а й у Радянському Союзі.

Фантастично виглядає і 
зустріч зі співавтором цьо-
го сухоярівського видання, 
організатором товариства 
«Друзі українського наро-
ду» Миколою Гавриловичем 
У ш к в а р к о м  м р я ч н о г о 
осіннього вечора 2012 року 
на хуторському цвинтарі біля 
могили його товариша-ровес-
ника Олександра Петровича 
Лиха, який пішов із життя 
кілька років тому.

Ця сивочола, небагатослівна 
людина у далекому 1950-му 
році потрапила під розстрільну 
статтю, яку згодом було 
замінено йому і його тепер уже 
покійному другу Олександру 
Лихові на 25 років позбавлення 
волі, що зафіксовано у слідчий 
справі № 6701 Управління 
КДБ по Дніпропетровській 
області. По «сухоярівській» 
справі проходив і молодший 
брат Лиха – сімнадцятирічний 
Петро, який отримав десять 
років ув’язнення.

ХУТІР НА ТЛІ 
ТЕРИКОНІВ

Невеличкий хутір із двадця-
ти дворів затишно вмостився 
серед зелених полів у розло-
гому виярку на тлі шахтних 

териконів Димитрового – за 
чотири кілометри від міста. 
Нині тут здебільшого три-
мають дачі і під зиму народу 
майже немає. А ось Микола 
Гаврилович навідується сюди 
о будь-якій порі року, за будь-
якої погоди. Адже тут знахо-
диться його родове «помістя», 
невеличка українська хата – 
колиска майже чотирьох 
поколінь козацького роду 
Ушкварків.

На рідному порозі Микола 
Гаврилович згадує своє дале-
ке дитинство, бунтарську 
юність. Батьки працювали 
у тамтешньому колгоспі. 
Пам’ятає добре роки окупації, 
галасливих і мерзлякуватих 
італійських вояків, які стояли 
на хуторі. Жорстоко закар-
бувався у пам’ять повоєнний 
голодомор. Певне, невипадко-
во, саме у ці роки юнак, який 
тоді вже навчався на першому 
курсі Дніпропетровського 
с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о г о 
інституту,  став замислю-
в а т и с я  н а д  т и м ,  ч о м у 
важко живеться людям у 
с о ц і а л і с т и ч н і й  к р а ї н і , 
з е м л я к а м ,  у к р а ї н ц я м  – 

на рідній землі?.. Своїми 
сумнівами, думками ділився 
з ровесником-сусідом, моло-
дим шахтарем Олександром 
Лихом, його двоюрідним 
братом, школярем Петром.

Чи впливали тоді на фор-
мування його світогляду, 
національної  св ідомості 
батьки, інститутські вчителі? 
Сьогодні Микола Гаврилович 
стверджує: «Ні. Самі все 
бачили, все розуміли, адже не 
маленькі вже були».

ПЕРШИЙ І… ОСТАННІЙ
Ось тоді, одного із довгих 

зимових вечорів 1947 року, у 
натопленій хаті Ушкварків і 
визріло у юнаків остаточне 
рішення організувати това-
риство «Друзі українського 
народу» – хай і не численне, 
але дієве. Із гумки навіть свою 
печатку виготовили. Врешті, 
вона і зіграла фатальну роль у 
цій непересічній історії.

А щоби слова, як кажуть у 
народі, не розходилися з ділом, 
вирішили випускати журнал 
патріотичного товариства, 
який назвали «Голос наро-
ду». Перший (і, як виявилося, 
останній) номер цього рукопису 
з’явився у 1948-му році. Його 
передавали з рук у руки: брати 
Лихо – односельцям, шахтарям, 
Ушкварок – однокурсникам у 
Дніпропетровську.

Переді мною копія цього 
унікального номера самвидаву 
на двадцять п’ять сторінок. 
Відразу впадає в очі гарний 
учнівський почерк, дбайливо 
продумане художнє оформлен-
ня – зі вставками, малюнками, 
мапами. Та це лише зовнішні 
красиві квіточки. Плоди, що 
вибухають, як гранати, – у 
змісті написаного, в юнацькій 
поезії, прозі трьох авторів.

ДО ПРАВДИ –  
САМОТУЖКИ?

Читаєш і  не перестаєш 
д и в у в а т и с я ,  с т а в л я -
чи собі питання: «Звідки у 
хлопців така національна 

свідомість, де її підґрунтя? 
Як таке могло з’явитися у 
з інтернаціоналізованому 
Донбасі,  та  ще у розпал 
сталінських репресій, коли на 
заході України енкаведисти на 

смерть боролися з УПА, а на 
сході ніби все мовчало?..»

М и к о л а  Га в р и л о в и ч 
Ушкварок і сьогодні стверджує, 
що до «такого життя» він і його 
товариші дійшли самотужки. 
Підстав йому не вірити ніби 
немає. А коли це дійсно так, то 
виходить одне – вся справа у 
генах: українських, козацьких, 
невмирущих!..

Перечитую вірші Петра 
Лиха, Миколи Ушкварка май-
же 55-річної давності із такими 
промовистими назвами: «Що ж 
ти думаєш, мій друже?», «Душі 
наші спільні», «До тебе звер-
таюсь, народе!», «Самостійна 
Україна». З поетичної точки 
зору, вони не претендують на 
високу оцінку. Але ж які сміливі, 
щирі рядки: «Треба взяти в 
руки зброю…», «Ніякої зміни 
за ці роки не діждалась наша 
Україна…», «Дехто милості 
чекає від лютого ката…», «Тоді 
тільки будем жити, як здобу-
дем волю…», «І зі зброєю в 
руках її визволяти…», «Гадаю, 
що полягти за рідну Вкраїну 
краще буде, ніж загинуть за 
цю Батьківщину…», «Народ 
уже гострить меча…», «Потім 
взятись усім за сокиру, щоби 
знищить порядки гнилі…».

Та за такі відверті, відчайдушні 
слова, писані і поширювані 
сухоярівськими «єретиками», 
тоді розстрільної статті виста-
чило б на цілий хутір, на цілий 
інститут!..

ВИПРОБУВАННЯ ДОЛІ
Звичайно ж, у тій системі 

товариство сміливців довго не 
могло існувати. Через печатку 
кадебісти вийшли на хутір, 
провели обшук, знайшли «сам-
видав», заарештували зухва-
лих юнаків. А далі був суд у 
Дніпропетровську за створення 
антирадянської молодіжної 
організації, метою якої була 
боротьба за самостійну Україну. 
«Шили» і зв’язок із іноземною 
розвідкою, але не довели. З 
весни 1950 року – ув’язнення, 
табори ГУЛАГу – Піщаний, 
Луговий – особливий №9...

Л и ш е  у  1 9 5 6  р о ц і ,  з а 
а м н і с т і є ю ,  у к р а ї н е ц ь 
Микола Ушкварок повер-
нувся з Воркути на свою 
Батьківщину.  Але  не  на 
Донбас, а у Західну Україну. 
Там створив сім’ю, що зго-
дом трагічно розпалася – від 

невиліковної хвороби помер-
ла молода дружина, маленька 
дитина. Як кажуть, лихо одне 
не ходить…

Однак чоловік не зламав-
ся, витримав і цей страш-
ний удар долі. Щоб набра-
тися духовних і моральних 
сил, він повернувся на свою 
батьківську землю – на рідну 
Донеччину.

СВЯТИЙ ОБОВ’ЯЗОК
Нині 83-річний Микола 

Гаврилович Ушкварок тихо 
доживає віку у невеличкій хаті на 
околиці шахтарського містечка 
Димитрового. У чоловіка дружна 
сім’я – дружина, діти, онуки.

Глибоковіруюча людина, він, 
певне, уже пробачив своїм катам 
за все – за понівечену юність, за 
переслідування в рідній, але ще 
залежній Україні, за передчасну 
смерть своїх рідних, друзів…

Микола Гаврилович – людина 
зовсім не публічна. Певен, що 
навіть давні сусіди не знають про 
його минуле, яким би інші пиша-
лися, а деякі, можливо, й вико-
ристовували для свого сьогоден-
ня. Але колишній політв’язень 
Ушкварок – не з таких.

Тож ми взяли на себе святий 
обов’язок бодай коротенько 
розповісти про унікальну долю 
цього чоловіка, який, коли 
майже всі мовчали, відкрито 
написав: «Всім, як одному, 
українцям, хто хоче жити і 
бажає бачити життя, взяти в 
руки зброю і оголосити Україну 
самостійною державою»…

ДУША СПРОТИВОМ 
ЯРІЛА

На географічній мапі України 
нанесено чимало назв ярів та 
вибалок, розкиданих у густих 
лісах, серед широких степів, на 
історичній – козаки-повстанці 
навічно вкарбували у пам’ять 
звитягу Холодного Яру, що на 
Черкащині. У літературний 
л і т о п и с  п и с ь м е н н и к о м 
трагічної долі Савою Божком 
вписаний його рідний Крутий 
Яр на славній Січеславщині. 
Гідне місце у цьому переліку 
має посісти і донецький хутір 
Сухий Яр, де колись спалахнув, 
заярів національний супротив 
юнака Миколи Ушкварка і двох 
його товаришів…

Юрій ДОЦЕНКО,
член НСПУ

Самостійники із Сухого Яру

Микола Ушкварок біля батьківської хати

Заступник головного редактора «України козацької» Юрій Доценко знай-
омить Миколу Ушкварка з черговим номером газети

Обкладинка самвидавного 
журналу «Голос народу»
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На широкий шлях
  М. Ушкварок

Була весна 1941 року. Сніг 
уже розтанув і тільки подекуди 
проти сонця блищали невеликі 
латочки. Травиця, мов золоте 
руно, почала пробиватися з-під 
снігу, неначе раділа весні. Сонце 
піднялося вже вище і кидало 
своє тепле, яскраве проміння 
на землю.

Земля на Україні, краща з 
кращих , кліматичні умо-
ви сприятливі майже для всіх 
рослин, а щодо насіння, то 
більшість українських рос-
лин здобули світову славу, як 
у кількісному, так і якісному 
відношенні. Справа, по-перше, 
полягає в тому, що Україна є 
житницею всієї Радянської дер-
жави (вірніше сказати, «дійною 
коровою» Росії), і вся продукція 
сільського господарства розво-
зиться по території величезної 
Радянської держави; по-друге, 
колективне господарство хоч 
і відрізняється кращим устат-
куванням від індивідуального 
господарства, яке існувало 
до революції 1917 року, але 
селянство при умовах колек-
тивного господарства зовсім 
зійшло з колії життя і перейш-
ло на напівголодне існування; 
по-третє, Росія є «дійною коро-
вою» інших капіталістичних 
країн і, маючи багато друзів, 
в особі цих країн експортує 
в ці країни з цієї території, а 
особливо з України, різні 
сільськогосподарські продукти, 
а також різні корисні копалини 
на які багата Україна… інші 
вироби у вигляді труб, рейок і 
т.ін.

Таким чином, як бачите, 
Україну з своїми багатствами 
відправлять на мілину.

***
Як відомо, червні місяці 

1941 року Німеччина при 
підтримці своїх союзників 
оголосила війну Росії. Чи готу-
валася Росія до війни чи ні, але 
сталінські молодчики засурми-
ли через свою пресу, що напад 
Німеччини був віроломним, 
що Німеччина зненацька, 
не оголошуючи війни, пере-
йшла російський кордон, 
і тому (радянські) війська 
повинні були відступати на 
вигідні позиції. Може, дехто й 
повірить цьому, але це – байки, 
вигадані радянськими дипло-
матами. (Росія) сподівалася 
цього нападу, але для його 
відбиття, вона не могла вжити 
ніяких заходів, тому що вона 
на той час була надзвичайно 
відсталою, як в технічному, 
так і в політичному, так і в 
економічному відношеннях. 
Що Росія сподівалася напа-
ду видно з того, що уряд 
сталінського блоку, почина-
ючи з 1940 року, а особливо 
на початку 1941 року почав 
запроваджувати суворі закони, 
особливо щодо робітників. 
Так були запроваджені закони 
про покарання за невихід на 
роботу, за запізнення. Коли 
робітник запізнювався на 5-10 
хвилин, його засуджували до 
4-5 років, а іноді й більше. Крім 
того, було подовжено робочий 
день, а також введено карткову 
систему, що дуже відбилася на 
становищі робітників.

***  
 Наступив літній місяць чер-

вень. Страшним і тривожним 
він виявився для народу.

Протягом дня ішов не пере-
стаючи дощ,  стояла похмура 
погода. Зранку нічого не було 

чути. Але після обіду пронеслася 
страшна звістка «Війна!» «З ким 
війна? Яка війна?», - допиту-
валися люди, не вірячи своїм 
вухам. «З Німеччиною,» - гово-
рили ті, що першими почули 
про війну. Дехто не вірив. «Як 
це могло бути, щоб наша союз-
ниця оголосила війну». 

***
Почалася  мобілізація. 

Кожен знав що іде на бійню, і 
тому щиро прощався з своїми 
рідними. А німецька армія, 
до зубів озброєна й оснаще-
на передовою технікою, при 
підтримці союзних військ 
просувалася вперед, майже 
не зустрічаючи перешкод на 
своєму шляху. Блискавично 
вони захоплювали важливі 
населені пункти України, 
Білорусії і інших республік. 
Швидким маршем німецькі 
війська вийшли на територію 
Росії, блокували Ленінград і 
підійшли до Москви.

У цей час радянська преса 
намагалася підняти дух армії. 
Поліпшивши становище армії 
матеріально, а особливо мораль-

но, рух німців під Москвою 
було припинено. Я впевнений, 
що у політичних керівників 
радянської армії язики і до цього 
часу відчувають втому від тих 
«гуманних» речей та обіцянок, 
котрими вони примушували 
армію вірити в щасливе майбутнє. 
Наші солдати,зупинивши наступ 
німецької армії і завдавши їй 
нищівного удару, а потім, вигнав-
ши її за межі країни, скинули з 
українського народу ярмо неволі 
німецького фашизму. 

***
Але чому в 1941 році частина 

наших військ покинула зброю 
і розійшлася по домівках? 
Чому майже вся донбасівська 
надійна дивізія, що вважалася 
непереможною і дістала назву 
«сталінської», не вчинила най-
меншого опору ворогові? Тому, 
що шахтарі Донбасу бачили 
положення всередині армії, а 
також у всій країні. Вони бачили 
розгнузданість командування, 
а також уявляли яке буде поло-
ження їх сімей, і тому одностай-
но вирішили покинути армію. 

Коли захоплена німецькими 
військами частина Росії була 
відвойована, радянська армія 
зійшла на українські землі і 
швидко почала просуватися 
вперед. В армії , як відомо, було 
більше росіян. Вони поводи-
лись гордовито, вважаючи себе 
лише переможцями.

«Изменники Родины!»,- кри-
чали вони. Це було 1943 року на 
початку вересня, коли сталінські 
війська увійшли в Донбас. Цього 
разу українців мобілізовували 
через Ревтрибунал і посилали 
на фронт, як штрафників у 
найнебезпечніші місця.  Дехто 
заперечував це, але жорстоко 
поплатився перед сталінськими 
молодчиками.

***
Таким чином, визволивши 

свою рідну землю і дійшовши 
до столиці Німеччини – 
Берліна, українські воїни зали-
шилися у зневазі. І з цього часу 
вся українська нація стала, 
так би мовити, другорядною. 
Так визнали її ті, що тридцять 
років буквально жили з неї  

Бо на Україні була найкра-
ще розвинені промисловість, 
сільське господарство? Так 
чому же український народ, 
який зазнав найбільшого 
лиха від німецького агресора, 
став зневаженим перед лицем 
сталінських «собак»? Мабуть 
мало ще їм українського 
хліба, вугілля та криворізької 
руди. Мабуть, ще не почули 
вони стогону українського 
народу від тяжкої роботи, від 
нестатків, від тяжких податків; 
мабуть, не побачили поту і 
крові, яку марно не раз про-
ливав український народ.

Прокляті! Все вони бачать 
очима і чують вухами, але не 
відчувають душею, тому що 
вони  злі, жорстокі егоїсти, 
які лише себе поважають; 
тому що панівне плем’я, при-
щепило свою бездушність 
також і представникам інших 
народностей.

***
А ви ждете добра від цих 

людожерів. Майте на увазі, 
що вже минуло тридцять років 
радянської влади, а  ви нічого 

доброго не побачили за ці 
роки. До війни все будували 
п’ятирічки. Війна зруйнува-
ла все нове, хоч його майже 
не було. Після війни знову 
п’ятирічки улаштували для 
відбудови зруйнованого. А там 
знов війна почнеться,  то теж 
відбудовуй. І так все життя. 

Все життя наше проходить з 
великим сумом та журбою. Та 
й то, хіба то життя? Не життя, 
а лише існування. Людина не 
живе, а існує, щоб не загинуть. 
А хіба ми не люди, хіба ми не 
такі, як інші? 

Ви краще уявіть собі, як би 
ви жили, коли б Україна стала 
самостійною, незалежною ні від 
кого державою. Для цього раджу 
вам згадати історичне минуле 
України, коли ще жили наші 
славні предки, а Україною керу-
вали гетьмани. Правда, Україна 
тоді теж не знала спокою, тому 
що її вороги раз у раз робили 
спустошливі набіги на її землі. 
Але все-таки в хвилини затиш-
шя люди бачили щастя на своїй 
землі, бо мали цілковиту волю.  
Кожен працював на себе, дбав 

для себе. А якщо людина має 
волю, то вона має й щастя. Це 
основне в людському житті. То 
чому ж нам тепер не здобути волі 
і не побачити щастя? Невже в 
нас недостатньо сили позбутися 
залежності і створити незалежну 
державу, яка б в майбутньо-
му показала свої досягнення в 
усіх галузях: науки, культури і 
техніки – державу, яка б ство-
рила реальний ґрунт в житті 
свого народу. Невже в нас недо-
статньо сил, щоб піднести голову 
і сказати хоча б єдине слово? 
Майте на увазі, що нас немало, 
що нас на Україні більше сорока 
мільйонів…

***
Проте щось нема тих сильних 

вольових людей наших. Не чути 
навіть голосу їхнього. Але я і все 
товариство «Друзі українського 
народу» не радимо подавати 
голос спочатку. Наша рада єдина. 
Всім, як одному українцеві, що 
хоче жити і бажає побачити 
життя, взяти в руки зброю і 
оголосити Україну самостійною 
державою. Якщо Росія навіть 

згодиться на це, то не кидати 
зброї, не демобілізувати армії, а 
спішно укріплювати кордони, 
будувати військові заводи, ще 
краще озброювати армію.

Тому що в разі самостійності 
нашої молодої держави на нас 
можуть напасти з будь-якого 
боку. Але про це ще говорити 
дуже рано. Я повинен ще раз 
зауважити, що життя ми не 
побачимо до того часу, доки 
не візьмемо зброї в свої руки.

***
Я вважаю, що краще пролити 

кров за свою рідну землю, на 
котрій ми народилися, зросли, 
і тепер існуємо, як начебто 
недостойні на ній жити, котру 
ми уже не раз поливали потом, 
кров`ю і сльозами, ніж віддавати 
останні сили за когось. Дорогі 
батьки і матері, брати і сестри, 
звертаюсь я і все товариство 
«Друзі українського народу» з 
закликом піднятися на визволь-
ну війну за незалежність своєї 
батьківщини – матері України!!!

Згадайте, українці, своїх 
п р е д к і в ,  я к і  з  в е л и к о ю 
мужністю відстоювали свої 
вольності, які загрожували у 
них відібрати, вороги їхні!

Згадайте скільки братської 
крові пролилося на Україні і 
за її межами!

І за кого, за що пролита 
кров? Нізащо! Тож краще 
пролити, щоб знати за що. 
Хай ми всю Україну покриємо 
власним трупом, але ті, що 
залишаться, знатимуть, за що 
ми загинули, і будуть брати 
з нас приклад. Але майте на 
увазі, дорогі українці, що якщо 
ми виступимо організовано, то 
одержимо повну перемогу. І 
якщо Україна в цій війні зазнає 
навіть найтяжчої руйнації, 
все рівно через десять років 
вона стане однією з пере-
дових країн світу. Треба нам 
цього добитися, дорогі сини і 
дочки, України, щоб Україна 
розцвіла, як пишний сад у вес-
няну пору. Але щоб добитися, 
треба згуртуватися. Я знаю на 
скільки доріжок розбігаються 
ваші думки. Потрібно, щоб ці 
доріжки злилися в один широ-
кий шлях, і цим шляхом ви б 
вільно пішли до свого щасли-
вого майбутнього.

Але й на широкому шляху 
у вас зустрінуться перешко-
ди. Все товариство «Друзі 
українського народу» радить 
бути пильними і обережни-
ми, бо буде багато зрадників, 
шпигунів і  інших людців 
«чорної шайки». Знищуйте їх 
всіх без розбору, прокладайте 
собі шлях без вагання перед 
труднощами, але й бережіть 
найбільше свою живу силу.

***
Дорогі сини і дочки України!!! 

Ми прогаяли один важливий 
момент, коли можна було б 
виступити, по закінченні 2-ї 
світової війни. Але ми ще знай-
демо не один такий момент, 
коли  дамо знати всьому світу, 
що ще не вмерла Україна, що 
ще грає кров наших предків 
у жилах українського народу.

Дорогі, батьки і матері, брати 
і сестри – українці, час не жде, 
треба готуватися до рішучого 
бою. І цей бій виведе нас на 
широкий шлях!

Микола УШКВАРОК                                           
30 серпня 1948 року.

с. Сухий Яр,
Донеччина

ШЛЯХОМ ДО ВОЛІ
(уривки з оповіді-заклику)

Хутір Сухий Яр на Донеччині, де далекого 1948 року  молоді хлопці мріяли про вільну Україну
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Та й у цьому випадку цар 
наказував голові «стояти з 
ними нарізно й берегтися, а 
на них би не надіятися, щоб 
вас не обдурили». Коли ж ота-
ман Матвій Федорів зі своїм 
загоном стане на Дінці гро-
мити станичників, сторожів, 
севрюків та донських козаків з 
Дінця «збивати», тоді стояти в 
«кріпкому місці», щоб «на вас 
черкаси не прийшли і вас не 
погромили». Крім того, «над 
ними самими промишляти, 
щоб їх погромити». Тобто, 
А.Зинов’єву наказано у випад-
ку ворожих дій з боку черкас 
намагатися розгромити загін 
запорожців отамана Федоріва. 

Крім того, тут же наказувало-
ся, що у випадку, коли отаман 
Матвій Федорів справді захоче 
вірно служити царю, стане 
воювати-«промишляти» разом 
з полком голови А.Зинов’єва 
проти татар і «правди в них 
побачимо», то московському 
сторожовому голові необхідно 
буде отримати певні гарантії 
вірності запорожців. Для цьо-
го поставити козакам Матвія 
Федоріва від царя ультима-
тивну вимогу: «Щоб вони нам 
наперед правду свою показали, 
щоб себе очеснили, і від нас до 
себе захотіли нашого жалуван-
ня, то нехай крадіїв черкасів, 
які приходять з Переяслава 
й громлять наших людей по 
Дінцю та Осколу.., пошлють 
шукати, щоб їх побити. А 
нам їх служба тим пряміша 
(корисніша), що вони тих 
злодіїв поб’ють і до нас при-
шлють». Ця ж настирлива 
вимога постійно повторю-
валася і в інших царських 
грамотах. Тільки цими масо-
вими вбивствами українських 
козаків-уходників запорожці 
могли довести свою вірність 
та відданість московському 
цареві. 

Таким чином, ми насправді 
бачимо, що московсько-
му уряду найнеобхідніше 
було «побити і перевішати» 
побільше черкас-українців з 
Дінця та Осколу, а тим з них, 
хто ставав на царську служ-
бу, треба було пройти тест-
випробовування на вірність 
Московській державі через 
братовбивство.

На початок липня 1589 р. 
полк голови А.Зинов’єва за 
документами ми вже бачимо 
на Дінці. Усієї воєнної раті в 
1589 р. із А.Зинов’євим було 
1176 чол., не рахуючи ногайців. 
Серед них 372 дітей бояр-
ських, 764 козаки, 40 стрільців, 
пушкарів і затинщиків.  Разом 
із цим численним москов-
ським військом окремо ніс 
службу царю й полк запо-
розьких козаків у 620 чол., над 
яким начальствував отаман 
Матвій Федорів з осавулом та 
п’ятдесятьма іншими отамана-
ми. Тобто, як на ті часи, це була 
досить значна військова сила 
майже у дві тисячі чоловік. Три 
чверті цього війська становили 
козаки.

Із донесень царю відомо, що 
московський полк зустрівся із 
загоном запорожців Матвія 
Федоріва «на Дінці на Устенці». 
Разом вони охороняли пере-
вози (переправи) на Дінці, 
спільно тут же на Дінці «ходи-
ли на кримських і азовських 
людей», «і над дворами чер-
каськими.., хочуть їх, ловлячи, 
вішати». Тут же розгромили-

«побили» черкаський загін 
отамана Сеньки Колпакова 
(Ковпака).

Де саме на Дінці базували-
ся полк А.Зинов’єва та загін 
запорожців Матвія Федоріва? 
Як зазначено вище, вони 
зустрілися й стояли «на Дінці 
на Устенці». У «Книзі Великого 
Креслення» назва «Устенець» 
та подібні не зустрічаються. 
Зате ми її бачимо в чолобитній 

б є л г о р о д с ь к о м у  в о є в о д і 
Г.Ромодановському за 1663 р. 
від козацького отамана Якова 
Чернігівця, де він просить 
дозволити побудувати нове 
місто «на татарських пере-
лазах, вниз по Дінцю, між 
річками Устя та Балаклеєю». 
Вже наступного 1664 р. місто 
було збудоване й отрима-
ло назву «Балаклея». Тобто,  
полк А.Зинов’єва та загін 

запорожців Матвія Федоріва 
стояли в районі сучасного 
міста Балаклея.

Двічі запорожці отама-
на Матвія Федоріва поси-
лали в Москву до царя свої 
делегації: раз на чолі з Матвієм 
Дворецьким п’ять запорожців 
привезли «язика», ногайця 
Казиєва улусу. Іншого разу 
прибув сам козацький осавул 
Троша (Трохим) Афанасів з 
товаришами, який привіз уже 
«злодіїв, черкаських язиків». 
Значить, черкаси Федоріва 
розпочали запопадливо вико-
нувати свої «обов’язки», бо 
якщо перший язик був татарин, 
то вже наступні полонені – 
земляки-черкаси. За вірність 
та відданість, яку від них вима-
гали з Москви, обидва рази 
вони «били чолом» царю «про 
запаси», прохаючи його якнай-
швидше прислати обіцяні 
«запаси» на Донець, щоб вони 
не повмирали з голоду, бо вже 
їдять одну траву. Цар обидві 
делегації так-сяк «пожалував» 
та відпустив знову на Донець 
«на государеву службу». 

Крім того, цар «послав у 
прибавку» на Донець сторо-
жових голів Дементія Яшкова 
та Афанасія Жиліна, а з ними 
сто чоловік дітей боярських та 
двісті чоловік «з вогненним 
боєм на конях» з Тули, Болхова, 
Лівен. Ще було послано з 
Лівен запорожцям 100 четьї 
житньої муки й 25 четьї толок-
на. Богдан Арсеньєв повіз ота-
ману Матвію Федоріву «пан-

сирь та шолом, та тулумбас, 
та сукна портище лундушу, 
та в приказ 5 рублів грошей». 
Отаманам «кращим» і осавулу, 
п’ятдесяти чоловікам, повезли 
від царя за службу «по сукну 
доброму», а всім іншим 620 
козакам «на розділ послано 
100 рублів». Цар суворо нака-
зував, коли все це прибуде, 
обов’язково роздати отаманам 
і козакам, як зазначено вище, 

бо загальновідоме московське 
казнокрадство процвітало й у 
ті часи. 

Однак жалування так і 
не надійшло, 25 липня вже 
сам голова А.Зинов’єв скар-
жився цареві на голод серед 
запорожців,  а  цар знову 
відповідав, щоб чекали раніше 
обіцяних запасів.

Ще в царському наказі від 12 
липня 1589 р. застерігалося, 
щоб усі московські війська 
стояли «в стогах»,  себто 
одним табором, крім «черкас 
Матвія Федоріва з товари-
шами». Хоча тут же царем 
наказується «промишляти 
нашим ділом» разом з ними. 
Тобто, жодної довіри до запо-
розьких черкас ніколи не 
було. Коли підуть на царя 
татари, тоді треба над ними 
« п р о м и ш л я т и »  с п і л ь н о . 
Також акцентувалося, що 
треба «отаману Матвію й 
усім черкасам, товаришам 
його, говорити накріпко», 
щоб вони «здійснили велику 
свою службу» – «на злодіїв 
черкас ходили, щоб злодіїв 

черкас на Осколі й на Дінці, 
де тільки злодії будуть… їх у 
тих місцях ловлячи, вішали». 
Ще додавав цар: «До нас би 
одного чи двох кращих з них 
прислали, а всіх інших туто 
перевішали, а живими нікого 
не пускали. І де їх не піймаєте – 
туто й вішайте».

Цар у наказі гнівно дорікав 
отаману Матвію Федоріву з това-
ришами, що вони залишили у 

себе полоненого оскольськ-
ого отамана Сеньку Колпака 
(мабуть, Ковпака) з товариша-
ми. Цар знову суворо вимагав, 
щоб запорожці «тих злодіїв 
черкас перевішали, а живих 
не тримали. Де кого візьмуть, 
тут того й страчували, і нам би 
тим службу свою довершили». 
Найважливішим для царя у 
службі українських козаків 
була їхня нещадність до своїх 

земляків, які не хотіли слу-
хатися московського царя. 
Російські урядовці вклали у 
вуста царя глибоко символічні 
слова, звернені до служи-
вих українців-черкас: «А нам 
усіх більша та служба, що 
вони злодіїв черкас по всіх 
річках, і по Дінцю, і по Осколу, 
переловлять». За це туманно 
обіцяв цар, як завжди, кон-
кретно не уточнюючи: «Ми 
Матвія Федоріва з товариша-
ми пожалуємо своїм великим 
жалуванням».

Н е  н а д і с л а в ш и  п р о т я -
гом двох місяців жодно-
го справжнього жалуван-
ня черкасам-запорожцям 
Матвія Федоріва, цар, як 
і раніше, знову наказував 
голові А.Зинов’єву «говорити 
від нас накріпко, щоб вони 
нам служили і над злодіями 
черкаськими промишляли. 
А запаси ми вам послали. 
А велике своє жалування й 
запас пришлемо пізніше». 
Цар, настійливо вимагаючи 
від козаків вірної собі служ-
би, обнадіював їх майбутніми 

великими благами, тільки 
щоб «нам служили і з Дінця 
не сходили, хоча вони тепер з 
голоду й потерпають. І ми до 
них за те велике своє жалу-
вання, і запас, і указ свій, де 
їм стояти, пришлемо. А вони 
б нам на Дінці служили». 

У кінці царського наказу від 
25 липня 1589 р. нагадується, 
що царська служба полягає в 
тому щоб «промишляти» над 
татарами тільки тоді, коли 
вони підуть на Московську 
державу. А.Зиновьєву нака-
зувалося пильно слідкувати 
за українськими козаками 
Матвія Федоріва, щоб вони 
татар нічим не ображали та не 
вчинили проти них якихось 
ворожих дій. 

Та к и м  ч и н о м ,  д о с и т ь 
значна воєнна експедиція 
Московської держави у 1589  р. 
на Донець головною метою 
ставила не стільки недопущен-
ня татарських набігів, скільки 
повне винищення на Дінці 
й Осколі черкас-українців. 
Зробити це планувалося 
здебільшого руками «служи-
вих черкас» при мінімальних 
м а т е р і а л ь н и х  з а т р а т а х , 
обмежуючись здебільшого 
туманними обіцянками яко-
гось «великого жалування». 
Методи ліквідації українців 
при цьому застосовувалися 
щонайжорстокіші – «перело-
вити й перевішати усіх черкас». 
Зреалізувати програму тоталь-
ного винищення українців 
у Подінців’ї та Приоскіллі у 
1589 р., очевидно, не вдало-
ся, бо в наступних роках ми 
бачимо черкас-здобичників 
на цих же теренах ще в більшій 
кількості.

На  прикладі  «служби» 
Москві козацького загону 
запорожців М.Федоріва, 
який прибув на Середнє 
Подінців’я, очевидні основні 
тенденції у взаєминах царської 
адміністрації та українського 
козацтва наприкінці XVI ст. 
Ці стосунки були набагато 
складніші й драматичніші, 
ніж це тривалий час подава-
лося істориками, особливо 
заідеологізованими радян-
ськими. Адже саме радянські 
вчені завжди наводили епізод 
із  М.Федорівим як при-
клад успішної московсько-
у к р а ї н с ь к о ї  с п і л ь н о ї 
колонізації Дикого Поля. 
При цьому стверджувалося, 
що Московський уряд всіляко 
сприяв і допомагав українським 
переселенцям. Так, аналізуючи 
московсько-українські сто-
сунки у другій половині XVI 
ст. і зокрема роль загону 
М.Федоріва, одна з останніх 
багатотомних узагальнюю-
чих праць історії Української 
РСР безпідставно, не наводя-
чи жодних фактів, стверджує: 
«Російський уряд, зацікавлений 
у швидшому освоєнні багатих 
земель південного прикор-
доння, в посиленні оборони 
рубежів держави від турець-
ко-татарських вторгнень, 
усіляко сприяв переселенцям 
з України у влаштуванні на 
нових землях: наділяв їх зем-
лею, видавав позики, виділяв 
худобу й сільськогосподарський 
інвентар, надавав різноманітні 
пільги». Якими ж насправді 
були ці стосунки, ми бачимо з 
конкретних фактів, наведених 
вище.

Тарас ІСАЇВ, 
історик

Глухо в Дикому Полі і ні коня, ні волі.
Обліжний туман стоїть і п’є з мого шолому  
воду з Дінця і Дону

Л. Талалай

Історія супроти ідеології

КАРАЛЬНА ЕКСПЕДИЦІЯ 
НА ПОДІНЦІВ’Я ПРОТИ КОЗАКІВ

Сіверський Донець у районі Чугуєва (сучасна панорама)
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Тобою, о світе, тамую я спрагу,
Черпаю все краще, природне, земне
    В.Геращенко

Передріздвяне інтерв’ю

А СЕРЦЕ РВЕТЬСЯ В ПІДНЕБЕССЯ

– Пане Андрію, чому саме 
авіамоделізм? 

– Ось уже 40 років я займа-
юся цим видом спорту, без 
нього свого життя не уявляю. 
Мене, ще п’ятирічного хлоп-
чика, старший брат привів 
в авіамодельний гурток, що 
діяв при школі, у якій я потім 
навчався. Тож замість дитячого 
садочка, я ходив туди.

– Ви потрапили в Книгу 
рекордів України. В чому ваше 
досягнення?

– Нещодавно ми здійснили 
сходження на найвищу вер-
шину України – Говерлу. І 
там, вперше в історії нашої 
молодої країни, продемон-
стрували «Повітряний бій». 
Варто зауважити,  що на 
великій висоті бракує  кисню, 
тому двигуни мають ліміт в 
роботі під час максимальної 
швидкості обертання крил 
авіамоделі – 3200 обертів за 
хвилину. Отже, щоб двигун 
довше працював, необхідно 
додавати певні хімічні речови-
ни до пального. Завдяки прак-
тичним навичкам, знанням з 
хімії, фізики, аеродинаміки, 
мені вдалося вдосконали-
ти пальне двигуна, зробити 
тривалішою його роботу, дода-
ючи хімічні домішки власного 
виробництва. 

– У своїй роботі Вам 
доводиться поєднувати 
і педагогічні навички, 
і  спортивні.  Чи не 
стомлює?

– Робота не втомлює. 
У нашому виді спорту 
варто лише подума-
ти, а тіло повинно 
все швидко та якісно 
зробити. Саме це дає 
змогу постійно три-
матися на висоті, бути 
чемпіоном. Важливо, 
щ о  є  к о м у  п е р е -
давати свої вміння, 
знання. Є люди, які 
достойні стати новими 
чемпіонами. 

–  У  В а с  ч и м а л о 
досягнень в Україні. 
Чи не було пропозицій 

попрацювати за кордоном?
– Європейці здавна вважають 

нас хорошими спеціалістами 
повітряного бою, і це бага-
то про що говорить. Вікно у 
світ сьогодні відчинене для 
будь-кого, та кожна країна 
має своїх чемпіонів. Деякий 
час я працював тренером у 
Польщі. Тобто пропозиції є, 
немає можливості, та і бажан-
ня великого теж. Тут мої бать-
ки, сім’я, родичі, одним сло-
вом – Батьківщина. Вважаю, 
що не все у світі продається. 
А в нас одна з найкращих 
шкіл повітряного бою, і тому 
її  збереження і  розвиток 
вважаю своїм обов’язком. 
Переконаний, що необхідно 
навчити своїх, українців, а не 
бігати по світу, мов таргани. У 
моїй свідомості важливе місце 
посідають патріотизм, народні 
звичаї, традиції, історія – 
поняття  вічні і невмирущі. 

– Щодо традицій, то як Ви 
особисто їх популяризуєте?

–  Я  а к т и в н и й  ч л е н 
Всеукраїнської громадської 
о р г а н і з а ц і ї  « Ук р а ї н с ь к е 
Реєстрове Козацтво» – його 
Львівського обласного козаць-
кого товариства. Допомагаю 
р о з в и в а т и  н а  Га л и ч и н і 
українські бойові мистецтва, 

беру участь у показових висту-
пах. Переконаний, що лише 
власним прикладом можна 
привабити тих, кому подо-
баються наші національні 
є д и н о б о р с т в а .  К о р е н е м 
власне українських бойових 
мистецтв є бойовий гопак. Ще 
пропагуємо рукопаш гопак 
і  хортинг, що відображають 

дух українського козацтва і 
поєднуються із сучасними 
бойовими елементами. 

– Чи задоволені своїми досяг-
неннями і про що мрієте?

– Звичайно, задоволення 
від авіамодельного спорту 
отримую і досягнення тішать. 
Але мрію про те, щоб мої 
вихованці мене переверши-
ли. Це, гадаю, мрія будь-
якого тренера чи педагога. 
Однак зараз ще не бачу в 
молоді особливого потягу 
до авіамоделювання. Та не 
буду випереджати події, бо 
на все свій час. До речі, моя 

десятилітня донька Кароліна 
посіла перше місце в облас-
них змаганнях із повітряного 
бою. Крім того дівчинка ще 
й захоплюється співом. Тож 
нехай робить те, що їй більше 
подобається. Я ж задоволений 
плодами своєї праці і тим, 
що маю можливість виховати 
нового чемпіона! 

У  г р у д н і  п о л к о в н и к 
Українського Реєстрового 
Козацтва Андрій Умрихін 
відзначив 45-річний ювілей. 
Приєднуємося до теплих поздо-
ровлень на адресу козака і зна-
ного майстра авіамодельного 
спорту! Щиро зичимо міцного 
здоров’я, щасливої долі, успіхів 
у житті та спорті! А ще – щоб 
його вихованці стали гідними 
свого вчителя! 

Ольга ПОПРУЖЕНКО, 
берегиня УРК,

cпеціально для «УК»,
м.Львів

Сьогодні, на жаль, нечасто зустрічається людина, котра віддано і, головне, 
свідомо працює на благо Батьківщини. Серед таких – тренер та майстер 
спорту з авіамоделізму, полковник Українського Реєстрового Козацтва Андрій 
Умрихін, з яким нам пощастило поспілкуватися напередодні Нового року. 

Реєстровий козак Андрій Умрихін

За мить літак здійметься у піднебесся...

Dm     C     F C             A     Dm  C  F
Добрий вечір тобі, пане господарю: ра- дуйся!
C            A      Dm  C F   A      Dm
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А що перший вже празник - Святеє Рождество: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А другий вже празник - Святого Василя: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А третій вже празник - Святі Водохрещі: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Пісенний клуб «Кобзар»

ДОБРИЙ ВЕЧІР ТОБІ, ПАНЕ ГОСПОДАРЮ
(колядка)

А що перший празник зішле тобі втіху: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А що другий празник зішле тобі щастя: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А що третій празник зішле всім нам долю: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Зішле всім нам долю, Україні волю: радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
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Цей світлий образ рідної оселі,
турботливих батьків блаженні дні

Л.Вознюк

Мистецький проект

Головний натхненник та 
ініціатор культурно-ми-
стецького проекту, відомий в 
Україні художник і скульптор, 

голова мистецької фундації 
«Артсвіт», отаман Вінницького 
обласного товариства УРК, 
генерал-лейтенант УРК Ми-
кола Крижанівський назвав 

«Мальовану хату» «культурною 
революцією», яка перевернула 
свідомість місцевих жителів. 

– Наша революція – мирна і 
без зброї. Вона насичена висо-
ким духовним змістом, – сказав 
майстер. – Велике спасибі моїм 
односельчанам, які зрозуміли 
задум проекту. Стародавня на-
родна творчість віднині буде 

прикрашати не тільки 
наше село, а й інші села 
Поділля, бо міжнародний 
фестиваль – не одно-
разова акція. Вірю, що 
ідею «Мальованої хати» 
підхоплять й інші села 
нашого регіону, України 
та Молдови.

На пропозицію Ми-
коли Крижанівського 
одразу відгукнувся голо-
ва Могилів-Подільської 
райдержадміністрації 
М и х а й л о  В д о в ц о в . 
Підтримав ідею сільської 
громади і Благодійний 
фонд Оксани Калетник 

«Батьківська земля», висту-
пивши організатором фести-
валю.

Майстри пензля розпису-
вали оселі та господарські 
будівлі центральної вулиці 
села, що веде до школи. В пла-
нах митців, за словами Миколи 

Крижанівського, розписати 
ще й будівлі сільської ради, 
клубу та дитячого садка. Отоді 
центр села стане уквітчаним та 
колоритним! 

Розписували хати талановиті 
художники Ян Вайрах з 
Польщі, Аурел Пержавсь-
кий з  Молдови,  лауреат 
Ш е в ч е н к і в с ь к о ї  п р е м і ї , 

заслужений майстер народної 
творчості Віктор Наконечний 
(с. Клембівка), заслужений 
діяч мистецтв, директор дер-
жавного меморіального музею 
ім. М. Коцюбинського Федір 
Панчук з Вінниці, заслужений 
працівник культури, директор 
Будинку народної творчості 
Оксана Городинська, заслу-
жений працівник культури 
Микола Олійниченко, дирек-
тор художньої школи Людми-
ла Сорочинська з Могилів-
П о д і л ь с ь к о г о ,  в і д о м и й 
художник театру і кіно Сергій 
Кушнір, скульптор Юрій Ко-
зерицький (м. Київ) та молода 
творча парость: переможниця 
міжнародного конкурсу скуль-
птури Оксана Крижанівська 
(м.Київ) та місцева майстриня 
витинанки Оксана Романова.

Митці розмальовували хати та 
господарські будівлі автентич-
ними народними мотивами. За-
служений діяч мистецтвУкраїни 
Федір Панчук розписував 
об’єкти в техніці трипільських 
та шумерських знаків.

«Було багато різних проектів: 
каменотесного мистецтва, на-
родного малярства, витинан-
карства, а от мальованої хати 
ще не було. Дивовижна ідея 
прийшла в голову розумним 
людям! Певен, що цю ідею 
підхоплять й інші», - відзначив 
майстер.

Учасники проекту отримали 
дипломи та подяки від місцевої 
влади, а також відзнаки та 
премії Благодійного фонду 
«Батьківська земля».

Депутат Верховної Ради 
України нинішнього скликан-
ня Оксана Калетник, зверта-
ючись до митців та селян на 

церемонії закрит-
тя «Мальованої 
хати», відзначила 
з н а ч н у  р о л ь 
подібних акцій: 
«Ви зробили ве-
лику справу, ви 
п о в е р н у л и  н а с 
до першоджерел, 
уклали не тільки 
новий зміст, а й 
дали поштовх до 
розвитку, виявив-
ши здатність до 
великих справ. Ви 
продемонстрували 
свою активність та 
зацікавленість до 
свого життя. Тож 
давайте єднатися 
навколо гарних 
ідей та проектів!

У  р а м к а х  ф е с т и в а л ю , 
який проходив під егідою 
Українського Реєстрового 
Козацтва, відбулася посвя-
та у реєстрові козаки, яку 
провів отаман Вінницького 
обласного товариства УРК 
Микола Крижанівський. 
Лави вінницьких реєстровців 
поповнили півтора десятка 

козаків і берегинь із України 
та сусідніх Молдови і Польщі.

На фестиваль «Мальова-
на хата» зійшлося все село, 
з’їхалися численні гості з 
сусідніх районів. Було весело 
і гамірно, митці демонстру-
вали розмальовані об’єкти, 
художні колективи з Могилів-
Подільського району дарува-
ли присутнім свою творчість. 
Навіть тривалий рясний дощ 
не зміг пригасити радісну ат-
мосферу свята.

Напередодні виходу газе-
ти «Україна козацька» ста-
ло відомо, що натхненнику 
й організатору фестивалю 

«Мальована хата», всебічно 
обдарованій людині, гене-
рал-полковнику УРК Миколі 
Крижанівському присудже-
но престижну літературну 
премію імені Михайла Стель-
маха за вагомий письменниць-
кий доробок. З чим щиро і 
поздоровляємо нашого коза-
ка-побратима, талановитого 
колегу-журналіста. 

Успіхів, пане Миколо – з 
шаблюкою, зі стеком і пером!

Дмитро ГРИГОРЕНКО,
с.Сліди,

Вінницька область
Фото з сайту «Мальована хата»

Міжнародний культурологічний проект «Мальована хата» 
проходив за сприяння Благодійного фонду «Батьківська 
земля» цього літа у селі Сліди Могилів-Подільського 
району, що на Вінниччині. Він зібрав 13 митців з 
України, Польщі та Молдови, які розписували хати та 
господарські будівлі у цьому козацькому поселенні.

Хати розквітли у СЛІДАХ

Микола Крижанівський (крайній праворуч) із колегами-митцями

До учасників фестивалю звертається народний депутат України 
Оксана Калетник

Отаман Микола Крижанівський вітає 
реєстрового козака Аурела Пержавського




