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Два береги

однієї ріки
«Живий ланцюг» єднання у Донецьку через козацький Кальміус
Сонячним і не по-зимовому теплим колі однодумців, лунали привітання
днем зустріли донеччани 94-у річницю зі святом і заклики до єдності
проголошення соборності України. у суспільстві. Серед активістів
Опівдні 22 січня біля пам’ятника були представники Українського
Т.Г. Шевченку зібралося близько Реєстрового Козацтва, Українського
двох сотень людей з прапорами, щоб козацтва, Народного руху України,
підтримати ідею єдності і свободи на- ВО «Свобода», Об’єднаної опозиції,
шої держави, яка була задекларована а т а к о ж з в и ч а й н і м е ш к а н ц і
у січні 1919 року, а затверджена у Д о н е ц ь к а . С в я щ е н и к и р і з н и х
грудні 1991. Уже майже століття церковних конфесій, що розділяють
тому відбулося проголошення Акту ідею соборності і свободи, освятили
возз’єднання Української Народної цей урочистий захід і провели
Республіки і Західноукраїнської молебень. Доречно і влучно в
Народної Республіки, що і нині для авторському виконанні пролунав
багатьох наших співвітчизників має вірш поета із Горлівки Миколи
велике значення. Ще у цей день, Джміля «Духовний заповіт батька
але вже 95 років тому, відбулася не нашого Тараса», що написаний до
менш вагома подія, яка засвідчила дня народження Т.Г. Шевченка ще
повну незалежність Української десять років тому.
Народної Республіки. Це прийняття
Після першої частини заходу
останнього IV Універсалу Української люди організованою колоною
Центральної Ради.
уздовж бульвару Шевченка
Учасники святкового зібран- попрямували до річки Кальміус.
ня спочатку поклали квіти біля Та м н а м о с т і , у з я в ш и с ь з а
п а м ’ я т н и к а Т. Г. Ш е в ч е н к а , руки, учасники акції утворили
шануючи тим самим його одвічне символічний «живий ланцюг» між
прагнення до об’єднання. Потім, у правим і лівим берегами річки.
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Захід єдності народу на знак
підтримки соборності держави
супроводжувався гучними гаслами:
«Слава Україні! Героям слава!», «Схід
і Захід разом!». Більшість донеччан
привітно сприймали це, дехто
приєднувався, автомобілісти вітали
учасників дійства клаксонами. Але
траплялися люди, які відверто вороже
реагували на учасників мирної акції.
Такі заходи символізують духовну
є д н і с т ь у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у.
І цього року вони пройшли у різних
містах України, за активної участі
реєстрових козаків і берегинь зі
Львівщини, Івано-Франківщини,
Тернопільщини, Черкащини.
У цей день багато хто з учасників
дійства з приємністю згадував
«живий ланцюг» між Львовом і
столицею України, що був створений
у 1990 році. У ньому тоді стояло
приблизно 3 мільйони людей.
Наталя ШЕЙКО,
кореспондент «УК»
Фото Антона Бобиря
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Поетичним рядком

Калина
України
Немов калину об каліно,
Зламати хочуть Україну
Через закутий в лід Дніпро.
Так очманіло чавлять грона,
Гілки висмикують із крони,
Розчахують, як кущ, навпіл.
Сік крапає на сніг червоно,
На цьому березі й на тому –
Роздертої калини кров.

Шукає в кроні лезо стовбур,
Живцем кору
здирає – щоби
Саджати козаків на кіл?..
Старається сокира клята
Під усміх
самозванця-брата,
Що з роду-племені катів…
Але весна не за горами! –
І приспану
пробудять
пам’ять
Надія, віра і любов.
Прибуде день –
і скресне крига,
Проб’ються ручаї
з-під снігу –
І захвилюється Дніпро.
І оживе при нім калина,
Що зберегла своє коріння –
Всім лютим недругам
на зло!
Юрій ДОЦЕНКО

ІКОНИ
КОЗАКА
ЗАГРАЯ

стор. 16
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Нам же трудитись і в небо прагнути –
Жити за себе й за наших прадідів
П. Ребро
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Офіційно

Актуально

РЕЄСТРИ КОЗАЦЬКІ

РЕЄСТРОВЦІ

Реєстр Черкаського обласного козацького товариства ВГО УРК
ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
1. Марченко Борис Андрійович
2. Панчишин Юрій Іванович
3. Харечко Сергій Олександрович
4. Крючков Віктор Григорович
5. Мальований Василь Іванович
6. Гаврилюк Олександр Миколайович

Голова Адміністрації Гетьмана УРК у Центральному регіоні,
отаман Черкаського обласного товариства УРК
заступник отамана, отаман Черкаського міського товариства УРК
начальник штабу
заступник отамана
заступник отамана
радник отамана

1. Рилик Юлія Василівна

ПОЛКОВА СТАРШИНА
1. Борисенко Петро Іванович		
отаман
2. Гладкий Костянтин Львович
заступник отамана
3. Шевченко Сергій Іванович
осавул
4. Сіденко Олександр Валентинович
писар
5. Недоїдок Олександр Миколайович
бунчужний
6. Бондарчук Микола Васильович
капелан
7. Макара Юрій Петрович		
казначей
8. Шіптенко Ольга Анатоліївна
голова
ради берегинь
9. Ковтуненко Михайло Юхимович
сотник
10. Колодяжний Віктор Павлович
сотник
11. Смирнов Володимир Миколайович
сотник
ЛИСЯНСЬКИЙ КУРІНЬ
Лисянка
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
берегиня
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
берегиня

ЧЕРКАСЬКИЙ КУРІНЬ
Звенигородка
1. Бондаренко Валентина Євгенівна
2. Будінкова Вікторія Станіславівна
3. Войцехівська Валентина Олександрівна

берегиня
берегиня
берегиня

Моринці
1. Мамай Олег Костянтинович
2. Суржко Станіслав В’ячеславович
3. Милокостий Петро Степанович
4. Хоренко Станіслав Дмитрович
5. Відоменко Сергій Петрович		
6. Компанієнко Олександр Петрович
7. Пустільник Костянтин Олександрович

сотник
козак
козак
козак
козак
козак
козак

Шендерівка
1. Богун Олексій Миколайович		
2. Меланченко Микола Михайлович
3. Жарко Олексій Якович		

козак
козак
козак

Корсунь
1. Томенко Василь Михайлович		
2. Шевченко Ігор Вікторович		
3. Різниченко Євгеній Анатолійович
4. Храмцова Римма Михайлівна

Українське Реєстрове Козацтво йде у владу.
Про це рішення Генерального штабу УРК
повідомив Гетьман Українського Реєстрового
Козацтва Анатолій Шевченко в ІваноФранківську на Раді козацької старшини УРК
та урочистостях із нагоди 10-річчя створення
організації.

Умань

Лисянське районне козацьке
товариство ВГО УРК

1. Гарасюта Ігор Іванович
2. Макушенко Олег Валерійович
3. Овчаренко Володимир Григорович
4. Вельбівець Олександр Іванович		
5. Костенко Василь Петрович		
6. Хоменко Олег Володимирович
7. Мовчан Олександр Анатолійович
8. Цуп Олег Миколайович
9. Труш Михайло Олексійович
10. Коробко Анатолій Васильович
11. Єстаф’єв Григорій Дмитрович
12. Цимбал Юрій Олександрович
13. Приходько Григорій Анатолійович
14. Вербицький Василь Іванович
15. Вербицький Михайло Іванович
16. Головнич Євгеній Володимирович
17. Деревецька Олена Вікторівна
18. Гладкий Павло Костянтинович
19. Пустільник Костянтин Олександрович
20. Візиренко Олександр Петрович
21. Зінченко Микола Петрович		
22. Коряк Андрій Васильович		
23. Пастушенко Олексій Васильович
24. Артеменко Володимир Володимирович
25. Гонтар Олександр Олександрович
26. Сорока Роман Григорович		
27. Дишлюк Павло Володимирович
28. Ковтуненко Андрій Михайлович
29. Ковтуненко Ігор Михайлович
30. Шалівський Олександр Михайлович
31. Супрун Максим Володимирович
32. Вишнивенко Наталія Миколаївна

БОРОТИМУТЬСЯ ЗА ВЛАДУ

козак
козак
козак
берегиня

берегиня

Городище
1. Срібний Володимир Павлович		
2. Труш Павло Григорович		

козак
козак

КИЇВСЬКИЙ КУРІНЬ
Київська сотня
1. Москаленко Сергій Іванович
2. Нестеренко Юрій Олександрович
3. Ільницький Олександр Васильович
4. Шкляр Василь Миколайович		
5. Ганжа Олег Володимирович
6. Холоденко Володимир Віталійович
7. Недужий Петро Гаврилович		
8. Когут Юрій Володимирович		
9. Король Юрій Миколайович		
10. Баранник Владислав В’ячеслаовович
11. Діденко (Баранник) Юлія В’ячеславівна
12. Діденко Віталій Петрович		

козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
козак
берегиня
козак

Таращанська сотня
1. Кравець Сергій Миколайович		
2. Василенко Олег Михайлович		
3. Житінський Сергій Миколайович
4. Костенко Любов Іванівна
5. Сіденко Людмила Олександрівна

сотник
козак
козак
берегиня
берегиня

Бориспільська сотня
1. Кравець Микола Федорович		
2. Вознюк Валентина Миколаївна
3. Вознюк Андрій Валерійович		
4. Дідківський Володимир Валентинович
5. Кравець Інна Олександрівна
6.Стародубцев Володимир Вікторович
7. Ісаєнко Наталя			
8. Ісаєнко Роман			

сотник
берегиня
козак
козак
берегиня
козак
берегиня
козак

КОЗАЧАТА-ДЖУРИ
1. Король Андрій Юрійович
2. Король Євген Юрійович
3. Діденко Артем Віталійович
4. Ковтуненко Кирило Андрійович
Чигиринське районне козацьке
товариство ВГО УРК
1.Гончар Віктор Миколайович
отаман
2.Тимченко Сергій Олексійович
начальник штабу
3. Грициєнко Віра Ярославівна
заступник отамана
4. Потапенко Сергій Федорович
заступник отамана
5.Бондарчук Микола Петрович
козак
6.Романенко Павло Іванович
козак
7.Добровольський Андрій Володимирович
козак
8.Добровольська Ольга Анатоліївна
берегиня
9.Перекрестов Віктор Федорович
козак
10.Бойко Анатолій Олександрович
козак
11.Гейвах Юрій Адамович
козак
12.Федорина Олександр Едуардович
козак
13.Коваленко Валерій Васильович
козак
14. Касапенко Роман Дмитрович
козак
15.Федорина Олена Іванівна
берегиня
16.Тимченко Катерина Сергіївна
берегиня
17.Яременко Богдан Ігорович
козак
18.Шеляшков Андрій Павлович
козак
19. Цимбал Артем Сергійович
козак
20. Верченко Аліна Ігорівна
берегиня
21. Січовий Андрій Ігорович
козак
22. Добровольський Владислав Андрійович
козак
23.Корнієнко Петро Олексійович
козак
24. Лобов Денис Олексійович
козак
25.Пантелеєв Руслан Пантелійович
козак
26.Устименко Устим Олегович
козак
27. Горленко Володимир Іванович
козак
28.Січовий Андрій Володимирович
козак
29. Степаненко Надія Олегівна
берегиня
30. Фариба Михайло Михайлович
козак

Гетьман УРК, голова Всеукраїнської партії духовності
і патріотизму Анатолій Шевченко

«У кожного козака має бути власна мета, – пояснив
мотиви такого рішення пан Шевченко. – Вам усім вона
відома і написана на ваших шевронах – це духовність і
патріотизм. А для того, щоб впливати на ситуацію в країні,
ми повинні йти у владу».
Похід козаків у владу, на думку очільника УРК, повинен відбуватися двома шляхами: висуванням своїх людей
на всі щаблі виконавчої влади, починаючи з владних
структур на місцях, та участю у місцевих виборах 2015
року.
«Аналітики сказали, що якби ми йшли на вибори
цьогоріч, ми уже були б у Верховній Раді. Тому Генеральний штаб прийняв рішення, що козаки повинні
брати участь у місцевих виборах 2015 року», – наголосив
очільник реєстровців України.
Для цього у реєстрових козаків є дві політичні партії:
Всеукраїнська партія духовності і патріотизму, яку очолює
Анатолій Шевченко, та Всеукраїнська козацька партія,
головою якої є Головний отаман Українського Реєстрового
Козацтва, генерал армії УРК Богдан Вуйко.
Однак, щоб гідно і впевнено йти на вибори, вважає
Гетьман, необхідно, щоб про добрі справи реєстрових
козаків знали у кожному куточку нашої держави. Для
цього потрібно активізувати роботу у районах, посилити співпрацю із засобами масової інформації. Крім
того, керівництво УРК вже зараз розпочинає ревізію
усіх партійних організацій обох козацьких партій на
місцях.
Разом із тим Гетьман УРК Анатолій Шевченко не
підтримує ідею прийняття Закону «Про козацтво».
З його слів, очолювана ним структура ефективно виконує
покладені на неї завдання в межах статусу громадської
організації. Надання ж їй якогось особливого статусу, як
це передбачено чинним проектом Закону, створить членам
УРК певні додаткові труднощі. «Наприклад, проектом
Закону передбачається присвоєння козакам військових
звань, – говорить Гетьман. – У мене військове звання
«полковник», а чи готові інші генерали і полковники УРК
стати сержантами?»
Інша справа, як стверджує очільник українських
реєстровців, – це те, як вирішили питання козацтва у
Росії: «У Російській Федерації козацтво перебуває на
державній службі…»
Михайло СМАЧИЛО,
отаман Івано-Франківського
обласного товариства УРК

№1-2 (191-192) січень 2013 р.

І не буде переводу українському народу,
Доки із глибин сторіч долина козацький клич
Я. Яковенко
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Козацька рада

Від конкретних дій – до офіційного визнання

У президії – козацька старшина Окремої Чорнобильської
дивізії «Україна» Українського Реєстрового Козацтва

У структурі ВГО УРК нещодавно відбулася знакова подія.
Окрема Чорнобильська дивізія
«Україна» УРК, яка плідно
діяла з березня 2009 року, юридично оформила свій статус.
Свідоцтво за номером 1566 від
10 грудня 2012 року засвідчено
у Головному управлінні юстиції
у Донецькій області. Той самий
орган зареєстрував і Статут цієї
громадської організації, яка діє
на підставі Статуту УРК.
«Громадська організація
«Окрема Чорнобильська
дивізія «Україна» Українського
Реєстрового Козацтва»
об’єднує громадян, небайдужих до власного майбутнього
та майбутнього рідного краю,
тих, хто виявив бажання захищати історичні козацькі
традиції, загальнолюдські,
християнські цінності та виборювати справедливість і
демократію.
Організація поширює
свою діяльність на території
Донецької, Київської,
Харківської, Луганської,
Дніпропетровської,
Вінницької, Кіровоградської,
Запорізької, Закарпатської
областей, АР Крим, міст Києва
і Севастополя, взаємодіє з
органами державної влади
і місцевого самоврядування, політичними партіями,
громадськими організаціями
та іншими об’єднаннями
громадян, профспілками,
фізичними та юридичними
особами, головними напрямками діяльності, якими є
економічне і духовне становлення України, мир та злагода
у суспільстві і які ґрунтуються
на принципах соціальноекономічного, правового
забезпечення громадян», –
йдеться у статтях Статуту.
Важливо відзначити, що до
складу дивізії на добровільній
основі влилися деякі міські та
районні козацькі осередки УРК.
А передостаннього дня
першого місяця 2013 року у
приміщенні Управління житлово-комунального господарства м. Донецька відбулася
розширена козацька рада, на
яку, окрім реєстрових козаківчорнобильців, були запрошені
представники інших громадських об’єднань, що виступають
за права соціально незахищених категорій громадян.
Попри складні погодні умови,

у залі зібралося понад 100
чоловік, серед них – козацька
старшина, козаки й берегині,
гості.
За традицією, захід розпочався молебнем, що провів
благочинний Донецького округу УПЦ КП отець
Ігнатій (Воловенко). Священик передав козацькому
товариству благословення від
архієпископа Донецького і
Маріупольського Сергія.
А потім голова Адміністрації
Гетьмана УРК у Донбаському регіоні Віктор Столяр
оприлюднив накази Гетьмана УРК Анатолія Шевченка про присвоєння чергового козацького звання
«генерал-лейтенант УРК» отаману Окремої Чорнобильської
дивізії «Україна» УРК Василю
Лабуніну та нагородження
його відзнакою УРК «Срібний
козацький хрест II ступеня».
Зі звітом перед товариством виступив отаман
Чорнобильської дивізії
«Україна» Василь Лабунін.
Він детально проаналізував
діяльність організації за
минулий рік, оцінив роботу козацької старшини, окремих підрозділів,
відзначив позитивні мо -

менти, а також помилки і
прорахунки. Особливу увагу очільник реєстровцівчорнобильців приділив
питанню об’єднання усіх
громадських організацій щодо
відстоювання конституційних
прав співгромадян. Він закликав найбільш гідних козаків
висувати кандидатури до
органів місцевого самоврядування на майбутні вибори
з тим, щоб реально впливати
на суспільно-політичне життя
регіону і країни в цілому.
Як приклад для наслідування Василь Лабунін
виділив діяльність козацьких підрозділів, очолюваних
підполковниками УРК Олександром Мамченком, Миколою Лактіоновим, Олегом Гросовим, Олександром

Зі співдоповіддю виступив заступник отамана Чорнобильської дивізії
«Україна», отаман Донецького міського козацького
товариства УРК, генералмайор УРК Валентин Брильов. Він, зокрема, детально
зупинився на основних положеннях «Програми розвитку Чорнобильської дивізії
«Україна», ознайомив із «Положенням про суд козацької
честі», а також запропонував
для затвердження текст козацького маршу дивізії, автором якого він є.
Голосуванням козаки затвердили склад ради козацької
старшини, ревізійну комісію,
суд козацької честі, головою
якого одностайно було обрано Олександра Павленка,

«Україна», полковнику УРК
Петру Стефанову – відділ
пропаганди і просвіти.
У своєму лаконічному виступі
заступник Гетьмана УРК, генерал-полковник УРК Анатолій
Власенко відзначив, що дивізія
за роки існування зарекомендувала себе діяльною силою,
утвердилася не лише в Донбаському регіоні, але й заявила про
себе в різних куточках України.
Надзвичайно доречним і
змістовним був виступ голови донецького відділення
громадської організації
«Чорнобиль-Єдність» Миколи Гончарова. Відомий
правозахисник закликав
колег-чорнобильців разом
вирішувати гострі проблеми
інвалідів-чорнобильців, яких
лише на Донеччині проживає

Серед учасників козацької ради – представники усіх підрозділів Чорнобильської дивізії
«Україна» УРК з багатьох міст Донеччини та інших областей України

Луциком, полковником
УРК Сергієм Нєцвєтаєвим,
капітаном УРК Олександром
Павленком.

скарбничого. Капітану УРК
Дмитру Верзілову довірено
сформувати і очолити
юридичний відділ дивізії

Очільники Чорнобильської дивізії «Україна» В. Лабунін, В. Брильов, С. Нєцвєтаєв, О. Гросов,
М. Лактіонов, О. Мамченко, М. Зінченко, отець Ігнатій (у центрі) з новопосвяченими
реєстровими козаками після козацької ради

близько 7,5 тисяч, і запропонував свої послуги у цій важливій
для кожного справі.
Із заключним словом до
товариства звернувся заступник отамана дивізії, генерал-майор УРК Микола
Толстиков, який закликав
козаків реальними справами
засвідчувати свою значимість:
організовувати фермерські
господарства, рибні промисли, провадити охоронну
діяльність тощо.
На завершення відбулася
посвята в козаки новобранців.
На вірність Богу, Україні і
козацтву присягли Петро
Стефанов, Роман Бондарець,
Сергій Антоненко та Олексій
Тодчук. Присягу приймали
генерал-лейтенант УРК Василь Лабунін, генерал-майор УРК Валентин Брильов
і підполковник УРК Микола
Лактіонов. Новобранців благословив священик отець
Ігнатій, який побажав усім
козакам бути гідними свого
покликання – жити у любові
і стояти на захисті православних цінностей.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Фото Віктора Тракалюка

Героям України – слава!
Благословенна та держава,
Що має відданих синів
Н. Козленко
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В осередках УРК

Козацька камерата
у залі Потоцьких

Традиційно, наприкінці грудня
козаки-реєстровці Львівського
обласного товариства УРК
зібралися на козацьку раду, щоб
проаналізували події, підбити
підсумки року, що минув. Уже
вп’яте місцем зустрічі обрали
палац Потоцьких. Розташований у центрі Львова, палац прикрашає місто, додає
йому шарму. Пронизаний духом
старовини вдало гармоніює
із сучасними будівлями, а
його інтер’єр вражає своєю
вишуканістю, багатством оздоблення. Пройшовши величними кімнатами та коридорами, потрапляємо до великої
затишної зали, де зібралася
козацька старшина, отамани районних, міжрайонних,
міських та сільських осередків
УРК, високоповажні гості.
За традицією рада розпочалася з козацького гімну та
молитви. Зі вступним словом
виступив отаман Львівського
обласного козацького товариства ВГО “Українського
Реєстрового Козацтва”,
генерал армії Василь Павлечко. Він зазначив, що
просвітництво, духовність,
ідеологія, освіта, культура,
спорт були провідними сферами діяльності реєстровців
Львівщини 2012 року.
Цьогоріч УРК відзначило
знаменну дату – 10-річчя
свого створення. Щоб згадати найвизначніші події
святкування, присутні переглянути відеофільм, в якому
представлено найяскравіші
моменти ювілейного року:

Президія козацької ради у Львові. У центрі – отаман
Львівського обласного товариства УРК Василь Павлечко

фестивалі «Розточчя-2012»,
«Бабине літо-2012» у селі Верещиця, що на Яворівщині,
козацькі змагання в Олеську,
святкування 70-річчя УПА.
На раді було представлено
започаткований львівськими
реєстровцями орден імені Петра Сагайдачного, яким козаки
нагородили Богдана Сушинського, Володимира Кожана,
Івана Сварника, Павла Ткачука, Сергія Білого, Михайла
Козяра, Василя Нідзвіцького,
Сергія Кіру, Ярослава Кмітя,
Ігоря Думу. Міжнародним орденом імені Івана Сірка було нагороджено отамана Львівського
обласного товариства УРК
Василя Павлечка.
Ге н е р а л - м а й о р у У Р К
Михайлові Коту присвоєно
звання генерал-лейтенант та

Радник отамана Львівського
обласного козацького товариства Мирослав Тарнавський
запровадив нову традицію↔–
дарування книг вищим навчальним закладам. Це ще
раз доводить, що козакам не
байдужа освіта молодих громадян України.
Після завершення офіційної
частини учні спеціалізованої
музичної школи імені Соломії
Крушельницької вражали
публіку майстерним виконанням дивовижних мелодій.
Камерний оркестр виконував відомі музичні номери
Скорика, Штрауса та інших
відомих композиторів.
Різдвяно-новорічний концерт
навіював святкові настрої та
вселяв у душі позитивний,
оптимістичний настрій.

У залі Потоцьких звучить державний гімн України

свято Козацької слави у селі
Забір’я, святкування Покрови Богородиці, міжнародний
фестиваль козацької слави «Кульчиці-фест», виїзна
козацька рада в дитячому
відпочинковому таборі «Росинка», що на Жовківщині;
ювілейна Велика рада в
Маріуполі, налагодження зв’язків з афганцями та
міжнародних відносин із козаками за кордоном; робота над
створенням та впровадженням
ордену ім. Петра Сагайдачного;
святкування Дня села Кам’яна
Гора, Жовквіські фестини,

призначено на посаду Наказного отамана Львівського
обласного козацького товариства УРК. Його також
було нагороджено відзнакою
Української Православної
церкви – орденом Христа
Спасителя.
Отаману Львівського
міського козацького товар и с т в а У Р К – Та р а с о в і
Чайківському присвоєно
козацьке звання «генералмайор» та звання академіка
Міжнародної академії козацтва, вручено відповідний
диплом.

За організацію художньоконцертної програми козацькими грамотами було нагороджено Наталію Швабську,
керівника інформаційної
служби обласного товариства
Українського Реєстрового
Козацтва Данила Колодія та
керівника камерного оркестру
Марту Гоневич.

Ольга ПОПРУЖЕНКО,
берегиня УРК,
м. Львів
Фото Данила Колодія

Народні герої

ВІН СОТНЮ ВІВ У БІЙ

У лютому 1954 року на ім’я М.Хрущова була підготовлена
довідка, підписана Генеральним прокурором СРСР Р. Руденком,
міністром внутрішніх справ СРСР С. Кругловим і міністром юстиції
СРСР К. Горшеніним, у якій називалося число засуджених за
контрреволюційні злочини за період з 1921 по 1 лютого 1954 року.
Згідно довідки, всього за цей період було засуджено Колегією
ОГПУ, «тройками» НКВС, «Особливою радою», Військовою
Колегією, судами і військовими трибуналами 3 777 380 чоловік, у
тому числі винесено смертний вирок 642 980 чоловікам, до утримання
у таборах і тюрмах на строк від 25 років і менше – 2 369 220 чоловік,
до заслання і виселення – 765 180 чоловік.
Зі статті «Сталінські репресії» (ru.wikipedia.org.)
Легенда Прикарпаття, сотник
УПА пан Мирослав
Симчич на початку січня цього року
відсвяткував свій
90-літній ювілей.
У далекому 1947 році біля села Космач
Косівського району
він зі своєю сотнею
наголову розбив полк
війська НКВС, що
прямував до села знищувати українських
повстанців. До зубів
озброєних карателів
вів генерал-майор
Дергачов. У цьому бою
Мирослав Симчич
(псевдо «Кривоніс»)
був поранений.
За боротьбу за волю
свого народу проти
нашестя чужинців,
радянська каральна Мирослав Симчич (Кривоніс)
система жорстоко
Відомий поет і громадський
покарала сміливого сотника. діяч, герой України Дмитро
Симчич відсидів у сибірських Павличко прочитав уривок зі
тюрмах і мордовських таборах своєї поеми «Космач», у якій
32 роки і 6 місяців! Проте, героєм виступає пан Мирослав
застінки й ГУЛАГи так і не Симчич. Влучно висловився
зламали волю відважного про пана Симчича літописець
українця. 90-літній Миро- повстанського руху в Україні,
слав Симчич і зараз готовий письменник й історик з Києва
стати на захист Батьківщини, Роман Коваль: «Ви хоч і не
заради якої віддав найкращі майстер слова, зате – майстер
роки свого життя.
кулеметних черг».
Зал Народного дому в
Свого відомого земляка приКоломиї того дня був пере- йшли привітати й представниповнений. Привітати леген- ки Українського Реєстрового
дарного сотника прийшли Козацтва на чолі з начальником
друзі, побратими по зброї, штабу Івано-Франківського
представники органів влади, міського товариства УРК,
відомі політики, громадські полковником УРК Петром
діячі краю. Першим пана Кирилівим, заступник гоМ и р о с л а в а с в о ї м в и с т у - лови Ради старійшин Іванопом привітав хор Братства Франківського обласного тоОУН-УПА під орудою Марії вариства УРК, полковник УРК
Маївської. Поважне товари- Володимир Карман, голова
ство поблагословив єпископ Івано-Франківської обласної
Микола Сімкайло.
спілки письменників, майор
У той вечір вітали ювіляра УРК Євген Баран, отаман
міський голова Коломиї Ігор Коломийського районного тоСлюсар, голова районної вариства УРК, полковник УРК
держадміністрації Михайло Володимир Змага, полковник
Негрич, голова районної ради УРК Олег Полівчак, який
Богдан Болюк. Засвідчити свою виступив від їх імені і разом з
шану легендарному сотенному підполковником УРК Іваном
приїхали делегації з багатьох Гаврилівим вручили ювіляру
міст України, у тому числі з подарунки, побажавши соПівдня і Сходу. Привітали тенному «Кривоносу» довгих
іменинника народні депутати літ життя.
України Олександр Сич, Олесь
Ще довго зі сцени лунаДоній, Руслан Зелик, депутати ли слова шани на адресу геЛьвівської обласної ради. А роя українського підпілля, а
голова Івано-Франківської потім численні гості ювіляра
обласної ради Василь Скрип- зі Львівщини, Рівного, Одеси,
ничук зі своїм першим заступ- Горлівки, Полтавщини, вишиником Олександром Левиць- кувалися в довжелезну чергу,
ким вручили ювіляру медаль аби особисто потиснути руку
«За заслуги перед Прикар- мужньому синові України.
паттям». Сердечні слова проПровела вечір Ольга Рудалунали від заступника Голови нець.
Верховної ради України Руслана Кошулинського, який зачиВолодимир ЧАВАГА,
тав привітальну телеграму від
генерал-майор УРК,
народного депутата В’ячеслава
м. Коломия,
Кириленка.
Івано-Франківська область

Хто не народився від води і Духа,
Не може увійти в Царство Боже
					
Іоанн
			
Газета – читач
Усе більше моїх земляків, справжніх патріотів,
свідомих українців розумом і серцем прихиляються до
загальнонаціонального часопису, друкованого органу
ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» газети «Україна
козацька». Вони не лише передплачують це видання,
а й залучають інших до читацького спілкування з ним.

«УК» - у школу, у село

Для цього симпатики «УК» використовують не лише свою
високу авторитетну думку, слово, а й беруть особисто участь у
масових заходах, народних, козацьких, православних святах.
Так, нещодавно у мальовничому Олександро-Калиновому, що
на березі козацької річки Клебан-Бик, відбулися масові різдвяні
гуляння, що вже стали тут традиційними. Як і відвідини сільського
музею, експонати до якого збирали всією громадою. Цього разу,
як і завжди, односельців, гостей із Донецька, Костянтинівки,
Дружківки, Краматорська, Артемівська порадував-звеселив
концерт учасників місцевої художньої самодіяльності, всілякі
дотепні новорічно-різдвяні жарти-забавки.

Насамкінець учасники сільського святкування отримали
на пам’ять свіжий номер «України козацької». Можна було і
передплатити газету, і поспілкуватися з її журналістами.
А добровільними агітаторами, розповсюджувачами популярного козацького часопису на велелюдному заході були відомі
і поважні в нашому краї люди – начальник відділу культури
і туризму Костянтинівської райдержадміністрації Володимир Страшко, козак-характерник, громадський активіст із
Артемівського району Андрій Тимчак, керівник історичнокультурологічного товариства «Енеїда», місцевий фермер із
Олександро-Калинового Андрій Тараман, голова Донецького
обласного товариства Олекси Тихого ВТ «Просвіта» імені
Т.Г.↔Шевченка, депутат Олексієво-Дружківської селищної ради
Євген Шаповалов, яких ви бачите на світлині, зробленій ще
одним симпатиком «УК», відомим в Україні екологом, громадським діячем Володимиром Березіним.
Слід зазначити, що ще рік-два тому у Костянтинівському
районі не було жодного передплатника «УК», а нині газету тут
розносять кільком десяткам читачів, отримують її і в районній
державній адміністрації.

Заступник голови Костянтинівської райдержадміністрації
Лариса Степаненко із заступником головного редактора «УК»
Юрієм Доценком у редакції часопису

Подальшій популяризації видання мають сприяти і наші
безпосередні контакти із редакцією, в гостях у якої я нещодавно
побувала. Журналісти «УК» люб’язно подарували сільським
школам району декілька комплектів-підшивок козацького часопису. Відбулася конкретна розмова про подальшу співпрацю.
Так, уже на березень запланували зустріч із газетярами-козаками у районному центрі.
Тож, переконана, що в «України козацької» у наших краях↔–
перспективне майбутнє, на яке ця цікава, змістовна, посправжньому українська газета і заслуговує.
Лариса СТЕПАНЕНКО,
заступник голови Костянтинівської райдержадміністрації,
член Національної спілки журналістів України,
Донецька область
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Як козаки святкували

Хрещення у морській воді

19 січня на аварійнорятувальній станції № 1 у
Приморському районі міста
Маріуполя за підтримки
Українського Реєстрового Козацтва відбулося святкування
Хрещення Господнього.

зануритися у море та зігрітися
козацьким кулешем, смачними,
ще теплими пирогами та чаєм.
Присутніх на святі вітали
народний депутат України
Сергій Матвієнков і голова
Адміністрації Гетьмана УРК у

Разважальну творчу програму для маріупольців, гостей міста організували та
провели козаки й берегині
Кальміуського полку УРК
на чолі з отаманом, генералмайором УРК Олександром
Білоконем.
Перед учасниками святкування виступали ансамбль народного
танцю «Первоцвіт»,
чоловічий ансамбль грецького
танцю «Зорба», хор
«Каменські зорі».
Над морським узбережжям лунали
патріотичні вірші
поетеси, берегині
УРК Катерини
Карабен-Фортун.
Опісля розпочалися веселі
козацькі гуляння.
Бажаючі змагалися
в бою на мішках, у
Реєстрові козаки на святі Йордану в Маріуполі на березі Азова
перетягуванні канаОсвячення води, що надає Приазовському регіоні генерал- ту, конкурсі на знання народїй цілющої сили, здавна стало полковник УРК Олександр них пісень. Переможці отриукраїнським звичаєм. І в на- Нефьодкін. Щоб сповнитись мали від реєстрових козаків
шому місті під урочистий пере- козацького здоров’я на весь рік, призи.
клик церковних дзвонів, насто- на Водохреща до Маріуполя
То г о ч у д о в о г о д н я
ятель храму Різдва Пресвятої завітав Гетьман УРК Анатолій маріупольці мали гарну наБогородиці, майор УРК, пол- Шевченко. Саме очільник году відчути велич і красу коковий священик Приазовсь- українських реєстровців і бе- зацького духу. А світлий запас
кого регіону отець Олександр региня УРК Тетяна Єрошенко життєвої енергії свята надасть
охрестив Азовські хвилі. За першими занурилися в охре- сил та витривалості на весь
традицією усі бажаючі могли щену воду Азовського моря.
наступний рік.

З Різдвом, Україно!
У переддень другого різдвяного свята – Святого Василя↔– у приміщенні
Іллічівського будинку дитячої творчості міста Маріуполя спалахнув яскравою
веселкою фестиваль молодих талантів «З Різдвом, Україно!».
Цей чудовий, сповнений духом Різдва,
захід став традиційним
і проводиться вже
дев’ятий рік. Фестиваль
організували отаман
Кальміуського полку,
полковник Українського
Реєстрового Козацтва
Олександр Білоконь та
адміністрація Будинку дитячої творчості
Іллічівського району
за підтримки міського
відділу освіти, відділу у
справах сім’ї та молоді.
Ус і х п р и с у т н і х
привітали та побажали святкового настрою
почесні гості – народний депутат Сергій
Матвієнков, заступник Козаки і берегині Маріуполя на фестивалі «З Різдвом, Україно!»
Есікової, фітнес-клас «ФорНа завершення фестиміського голови Тетяна
Ломакіна, керівник відділу мула» ( керівник – Дарина Со- валю всі колективи були
виховання та дошкільної зонтова), ансамбль сучасного нагороджені дипломами, граосвіти міського виконкому танцю «Легенда» (керівник↔– мотами та цінними подарунОлена Міщенко, голова Ради Наталія Камишенко), ко- ками. Солодкі призи, надані
ветеранів Костянтин Куркчі та л е к т и в с у ч а с н о г о т а н ц ю народним депутатом Сергієм
директор Іллічівського будин- «Малінкі.ru» (керівник↔– Ган- Матвієнковим, потішили усіх
ку дитячої творчості Вікторія на Бутенко), «Сузір’я» та маленьких гостей та учасників
«Квіти України»(керівник↔– фестивалю.
Власенкова.
Н е п е р е в е р ш е н и й с в я тНа фестивалі обмінювалися Надія Зусіна), ансамбль тантворчим досвідом, ідеями і цю «Натхнення» із селища ковий захід сповнив серця
просто дарували радість гля- Сартана під керівництвом присутніх глядачів щирим
дачам зразковий вокальний Валерії Савченко, ансамбль теплом духовності, відчуттям
ансамбль «Веселка» і вокаль- народного танцю «Первоцвіт» патріотизму та подарував
ний ансамбль «Посмішка» під орудою полковника УРК справжній різдвяний настрій.
(керівник – Юлія Борщевсь- Олександра Білоконя, зразКатерина БЕРЕЖНА,
ка), ансамбль танцю «Джем» ковий ансамбль народного
берегиня, майор УРК,
із Донецька під керуванням танцю «Світанок» (керівник↔–
м. Маріуполь
Надії Плахоніної і Дарини Наталія Галиця).

Ми є. Були. І будем Ми!
Й Вітчизна наша з нами!
І. Багряний
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Козацька педагогіка

ВСІЄЮ ШКОЛОЮ – У КОЗАКИ
Козацький рух у Козинецькій
загальноосвітній школі I-II ст.
започатковано ще в 1992 році.
Ініціатором створення козацьких дитячих об’єднань стала педагог з великої літери,
підполковник Українського
Реєстрового Козацтва, берегиня Віра Микитівна Харковенко
(Нечай). Протягом останнього року в школі проводиться
багато заходів, присвячених
360-річчю Батозької битви
під Четвертинівкою. Зокрема,
випущено тематичні стінгазети,
підготовлено фотовиставки,
оформлено українські світлиці.
Тут багато вишиванок, витинанок, дитячих малюнків.
Незвичайними по своїй красі є
оригінальні картини з риб’ячих
кісток; зібрано вироби умільців
села та багато іншого цікавого
і гарного.
Не так давно весь
педагогічний колектив школи вирішив стати до лав
Українського Реєстрового Козацтва. Посвячення провели
отаман Тростянецького районного осередку УРК, полковник УРК Микола Прус та
отаман Летківської сотні Микола Пухальський. Козаками
і берегинями стали директор школи Тетяна Хріник,

Завідувач відділу освіти
райдержадміністрації, майор
Українського Реєстрового
Козацтва Анатолій Буга
також побажав колективу
успіхів у вихованні молодого покоління, процвітанні
козацького руху і подарував
Біблію.
На шкільному святі також
були присутні делегації козацьких об’єднань Глибочанської
ш к о л и « Гл и б о с і ч » т а
Четвертинівської ЗОШ.
Святковий захід продовжився у козацькій світлиці. Учні
показали інсценування – як
козаки писали листа турецькому султану Мухамеду, запалила душу розповідь та сценка
про Марусю Чурай, педагоги
співали гарних українських
пісень.
Усі пригощалися юшкою
з великого казана, духмяними короваями, солодощами,
фотографувалися на згадку,
обмінювалися досвідом козацького руху.

Отаман Вінницького обласного товариства УРК Микола Крижанівський, Гетьман УРК Анатолій
Шевченко і отаман Тростянецького районного осередку УРК Микола Прус на Батозькому полі

педагоги Ольга Сліденко,
Іван Сліденко, Сергій
та Людмила Давискиби,
Олена Репенко, Валентина

Колісник, Ірина Посмітюк,
Вікторія Балухата, Лариса
Струк, Віталій Хріник та Галина Бевзюк. Благословив їх

на добрі справи настоятель
церкви Успіння Пресвятої
Богородиці Київського
патріархату ієрей Ігор.

Світлана МІКОЯН,
м. Тростянець,
Вінницька область
Фото прес-служби УРК

Перша гра – на ура!
Славутицького міського товариства УРК Олександр
Ступа. – Наша мета –
популяризація серед шкільної
молоді дитячих національних
ігор, відродження народних
традицій та культурної спадщини українського козацтва,
формування і виховання у дітей
морально-психологічних
та морально-бойових якостей, мужності, сміливості,
рішучості, стійкості, наполегливості, організованості,
дисциплінованості,
підвищення рівня фізичної
підготовленості та збільшення
рухової активності школярів,
що в подальшому позитивно
відобразиться у молоді до
творчої праці і військової

служби у Збройних силах
України».
Попри складні погодні умови отамани команд фіналістів
загальноосвітніх шкіл №↔1
(Д.↔Зозуля), № ↔2 (В.↔Карана),
№↔3 (Д.↔Шепель) та № 4
(В.↔Пітік) вивели свої загони «соколят» на стартові
позиції фінальних ігор. Із
привітальним словом до
учасників фінальної гри звернувся отаман Славутицького
міського козацького товариства, підполковник УРК
О л е к с а н д р С т у п а . Після
етапного жеребкування, яке
провів головний суддя змагань Вадим Зуй, розпочалися
жваві змагання. На всіх 14
етапах учасники показували

Реєстрові козаки Славутича перевіряють навички

юнаків та дівчат використовувати протигази
Наприкінці жовтня у ценсвої найкращі морально- інші учасники↔– дипломами
тральному парку Славутича та
психологічні якості сміливість, від козацького товариства.
на стадіоні «Каскад» пройшов
↔дисциплінованість. І це сприПісля фіналу всіх учасників
фінальний етап 1-ї міської
яло гарним резуль- змагань організатори придитячо-юнацької
татам.
гощали кулешем та солодким
військово-спортивної
Переможцем гри яблучним пирогом.
козацької гри «Джу«Джура-2012» стала
Козацька громада міста
ра-2012» серед учнів 7-х
команда ЗОШ №↔2 щиро вдячна за підтримку в
класів загальноосвітніх
(керівник коман- організації та проведенні даних
шкіл, зорганізований
ди В.↔Семако), на заходів завідувачці відділу сім’ї
міським товариством
срібній сходинці зма- та молоді Т.↔Бойко, директору
УРК.
гань – дружина ЗОШ комунального підприємства
«Проект змагань
№ 1 (керівник↔– «Кіноконцертний комплекс»
був розроблений
З . ↔ С и м о н е н к о ) , Н.↔Баришевській, завідувачці
та впроваджений у
бронзовими при- відділу культури та туризму
життя спеціалістами
з е р а м и з м а г а н ь С.↔Нікольській, голові комітету
міського методичстали представни- з фізичної культури та спорту
ного центру відділу
ки команда ЗОШ Л.↔Шаніній, начальнику відділу
освіти, відділом сім’ї
№ 4 (керівник↔– НС та ЦЗН А.↔Британу.
та молоді, комітетом з
Т. ↔ С в я щ е н к о ) , а
Бажаємо нашій молоді
фізичної культури та
4-е місце посіла міцного козацького здоров’я,
спорту, відділом надк о м а н д а З О Ш успіхів у навчанні та подальзвичайних ситуацій
№ 4 (керівник↔– ших перемог у житті!
та цивільного захисту
В.↔Дідовець).
населення, військовим
Чемпіони та приОлександр СТУПА,
комісаріатом та
зери змагань були
отаман Славутицького
міським козацьким осенагороджені ко- козацького товариства ВГО УРК
редком Українського
мандними грамопідполковник УРК,
Реєстрового Козацт- Отаман Славутицького міського товариства УРК Олександр Ступа з козаками
тами та кубками, а
Київщина
ва, – говорить отаман і переможцями та призерами дитячо-юнацької гри «Джура-2012»

Мово! Аж хочеться скупатися у тім
Отецькім слові, слові золотім!..
			
Р. Лубківський
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Мова про мову

У своїй хаті – й мова рідна

Анатолій Загнітко

НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО
Мова живе у суспільстві,
разом із суспільством, наповнюючи його досконалістю.
За словами Володимира Даля:
«Мова не піде в ногу з освітою,
не буде відповідати сучасним
вимогам, якщо їй не дадуть
можливості виробитись зі свого соку і кореня, перебродити
на своїх дріжджах». Мова йде
тільки тоді в ногу з вимогами
часу, якщо її не намагаються
постійно знецінити, знеособити, витіснити на периферію,
звинуватити в «хуторянстві»,
недорозвиненості, низькій
інформативній основі. Мовою треба жити і мовою треба
вмивати свою душу щодень,
бо в іншому разі замулюються
її джерела, міліють її словесні
ріки і гасне природна стихія.
Попри усі атрибути-означення, якими характеризують
українську мову – ніжне, барвисте, найдорожче, солов’їне,
калинове, мелодійне, неповторне, а ще невичерпне
джерело, скарбниця духу та
багато-багато іншого, вона і
сьогодні розпросторює свої
крила завдяки усім тим, хто
виборює для неї істинний
статус державності.

МОВА В ДЕРЖАВНОМУ
ПРОСТОРІ
Для досить простої і прозорої
відповіді про значущість
української мови в консолідації
суспільства достатньо поставити низку простих питань і
спробувати на них відповісти.
З-поміж таких питань, що
особливо активізувалися й
актуалізувалися протягом
останнього півроку, це насамперед: 1) що об’єднує сьогодні такі
різні політичні партії?; 2) що
об’єднує різні землі України?;
3) на чому ґрунтуються цінності
держави? Цю низку питань
можна продовжувати. З певною долею істини вони так
чи так будуть уточнювати або
поглиблювати кожне з наведених. То де ж відповідь
на них – у державній мові,
її функціюванні, у ставленні
до неї як знакової величини
Української держави.

Мова становить дух народу,
а дух народу – це
його мова. Втрата мови народом – це і втрата
ним народного
духу, розмивання
самоідентифікації
народу, знищення його пам’яті.
Українська мова
об’єднує усі
землі держави в
єдине ціле, а різні
етнічні групи,
народності, представники різних
національностей
з н а х о д я т ь
взаєморозуміння
завдяки силовому полю
державної мови.
Щонайсильніше
її занурення в
глибинні пласти
культури кожного громадянина держави зокрема і в цілісну
культуру загалом засвідчує
посилення доцентровості
усіх країв у цілісність, бо ж,
як зауважив неповторний
Микола Гоголь: «Дивуєшся
дорогоцінності мови нашої: в
ній що не звук, то подарунок,
все крупно, зернисто, як самі
перла».

ПАРАД РЕГАЛІЗАЦІЇ
Державний статус
української мови було визначено ще до проголошення
незалежності України. Це був
Закон Української Радянської
Соціалістичної Республіки
«Про мови в Українській РСР»
від 28 жовтня 1989 року, що з
незначними змінами діяв аж
до 3 липня 2012 року. Неповних п’ятнадцять років діяв
попередній закон, ухвалений
у країні з іншою ідеологією,
іншими цінностями. Про сам
закон «Про мови в Українській
РСР» та відповідні укази Президента, постанови Кабінету
Міністрів, спрямовані на
уточнення окремих його
статей, написано багато.
За наголошуваної багатьма
недосконалості цього закону,
він все-таки на початкових етапах виконав основну місію↔–
зупинив повне витіснення
української мови зі всіх сфер
освіти, сприяв її утвердженню
в адміністративному управлінні
та ін. Сьогодні активно
закріплюється на практиці. За
проголошення верховенства за
державною мовою регіональна
мова (в усіх регіонах, за винятком двох районів та кількох сіл,
регіональною визнана одна –
російська) стала витісняти державну: у сфері реклами (усі нові
рекламні щити виконані зазвичай російською), освіти (скорочення україномовних шкіл
(це підтверджено динамікою
кількісного спаду школярів, які
навчаються українською мовою в Донецькій та інших областях), транспорту (не почуєте
українську на залізничних вокзалах станцій Красноармійськ
та інших) тощо.

ЩО МАЛИ НА ОЦІ…

Можливо, й не варто говорити про новітні проблеми, що так
легко «кинуті» у суспільство?
Але ж за парадністю і порожнечею слів не можна сховатися.
Тому слід реально наголошувати тих речах, які справді
торкаються нашого мовного
співжиття, державної мовної
розбудови. Хоча про неї говорять у тому разі, коли добрий закладено підмурівок
самій будові. Нині чинний закон, як показали перші місяці
його «життя», такого ґрунту,
надійної основи не гарантує
і в майбутньому працюватиме на відцентровість мовних
процесів в усій Українській
державі.
Українська мова в сучасній
Ук р а ї н і є д е р ж а в н о ю з а
своїм статусом, визначеним
відповідними найвищими законодавчо-правовими актами↔– Конституцією України та
Законом України «Про засади
державної мовної політики»
чинності 10 липня 2012 року. За
усієї симетричності функційноправового статусу української
мови в обох документах легко
спостережувана і розбіжність,
тому що в останньому законі
передбачено розширення
функційного навантаження
регіональних мов, статус яких
як регіональних встановлювано за наявності кількості
носіїв таких мов не менше
10 % від населення певного
регіону. Проблемним постає
співфункціонування державної
і регіональних мов, оскільки
частина 7 статті 7 Закону
адресує громадянам, які мешкають на території регіональної
мови або мови національної
меншини, зобов’язання розвивати та використовувати
таку мову: «У межах території,
на якій поширена регіональна
мова або мова меншини, …,
здійснення заходів щодо розвитку, використання і захисту
регіональної мови або мови
меншини, передбачених цим
Законом, є обов’язковим
для місцевих органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
об’єднань громадян, установ,
організацій, підприємств, їх
посадових і службових осіб,
а також громадян – суб’єктів
підприємницької діяльності
та фізичних осіб». Дія закону
розповсюджується на 18 мов:
російську, білоруську, болгарську, вірменську, гагаузьку,
ідиш, кримськотатарську, молдавську, німецьку, новогрецьку,
польську, ромську (циганську),
румунську, словацьку, угорську,
русинську, караїмську і кримчацьку, але на сьогодні тільки
одна з цих вісімнадцяти↔–
російська – здобула статус
регіональної в низці областей
України. Тому легко можна
говорити, що автори закону
і всі ті, хто активно упроваджував його у правове поле
Української держави, дбали
тільки про одну мову й саме її
мали на оці.

За своїм статусом регіональна
мова не може ніякою мірою застосуватися замість державної,
тому що це не тільки послаблює
(а то й знесилює) основи
державної доцентровості, але
й нівелює усталені у світовій
практиці поняття застосування
законів, їх ієрархію, наприклад,
вищість регіонального закону
перед загальнодержавним.
Останній завжди ієрархічно
вищий за будь-який, навіть
найкращий, регіональний, бо
він спрямований на єдність
держави.

У ЧОМУ СЛОВА СИЛА
Українська мова сильна і потужна, духовно багата й інформативно довершена, інтелектуально
насичена та співоча, мелодійна
і переливчаста, у ній поєдналися
філософсько-естетична глибина
і висока емоційна почуттєвість.
Її сила в тому, що століттями
гнана і заборонювана вона не
лише вижила, збереглася, але
й убезпечила внутрішнє багатство: розмаїття стилів, потужну
красу слова, термінологічнопоняттєву наповненість тощо.
Її сила також у своєму народі,
своїй нації. Адже справді сила↔–
народ не зрікся рідного слова, а
навпаки – робив усе для його
розвою, це попри заборони й
утиски, постійне зневажання
повноцінності українського
слова, проголошення його виявом хуторянства. Зазвичай носій
українського слова позавчора,
вчора та й ще подекуди сьогодні
не такий уже й обласканий
владою. Його звинувачували
в сепаратизмі, буржуазному
націоналізмі, а часто і в значно гірших гріхах. Потужність
української мови↔– у тому пласті
літературно-мистецької спадщини, яка явила світові власний
спектр пошуків, власного образного звучання, неповторної
нюансорики й естетичного
багатства рідного слова.
Духовне багатство української
мови відоме у всьому світі, адже
нею створено Пересопницьке
євангеліє – визначну рукописну пам’ятку староукраїнської
мови та мистецтва XVI століття,
один із перших українських
перекладів канонічного тексту
четвероєвангелія. Пересопницьке євангеліє – це один із
символів української нації, на
якому присягають президенти
України.
Інформативна насиченість
української мови простежувана у витворенні вичерпної
термінологічної системи ще в
ті часи, коли українське слово
було тільки на периферійних
виявах різних імперій (XIXXX століття), створенні в нашому сучасному досконалих
енциклопедій з фундаментальних і прикладних студіювань.
Її співучість – у численних
піснях, неповторному уснопоетичному слові, у мелодиці
її переливів. Мелодійність
української мови, яку
відзначали у своїх студіях багато вчених більше ста років тому
(Михайло Ломоносов, Дмитро

Бантиш-Каменський та багато
інших), легко виявлювана в
ритміці наголошених і ненаголошених складів, повноголоссі,
чіткості вимови голосних і приголосних звуків та багато-багато іншому. А переливчастість
української мови легко вловлювана в її сумній і радісній
тональності, емоційноекспресивному насиченні слова, розпросторенні ласкавості,
низькому вияві вульгарності і
зневажливого блюзнірства.
Звичайно, сьогодні бути
надто оптимістичним у
прогнозуванні динаміки поширення українського слова
складно: 1) українська мова не
стала загальноконфесійною
(у парафіях Київського
патріархату – українська, а
в парафіях Московського
патріархату – російська); 2) не
здобула українська мова абсолютного статусу у сфері освіти
і культури, різноманітних розважальних заходах (останнім
часом йде активно спрямована
праця на звуження її навантаження в цих галузях); 3) не
набула українська мова і загальнодержавного адміністративноуправлінського статусу (у коридорах влади, крім суто офіційних
заходів, домінує російська); 4)
не відбулося україномовного
прориву і в засобах масової
інформації (і телеканали, і
радіоканали, та й газети і журнали у своїй абсолютній більшості
є російськомовними); 5) мало
навантажена українська мова і
в системі інтернет-технологій
(якщо в будь-якій слов’янській
державі, крім Білорусі, інтернет
є повністю мовнозабезпечуваним, то в Україні так і не
відбулося прориву).
Упевненість у повноцінному
розвитку української мови в
сьогоднішньому і завтрашньому повинна бути похідною
віри в ідеали українського
народу, його уміння пройти
через карколомні крутизни і
зберегти власну гідність, прагнення до власної державності,
де українська мова виступала
найвищою цінністю і Святинею.
Шануймо українське слово,
бо в ньому перегук і передзвін
тисячоліть, шум дібров і
плескіт морських хвиль. Без
нього вони будуть втрачені.
Слова Ліни Костенко знакові
і значущі: «Сім’я вже ж вільна
і нова. /Та тільки мати ледь
жива. Вона була б і вмерла
вже не раз, /Та все питає, і на
смертнім ложі, – /а де ж те
Слово, /що його Тарас/ коло
людей поставив на сторожі?!»,
тому що в них не тільки біль,
не лише тривога, а й застереження нам, сучасним, аби ми
зберегли усе набуте й створене, незважаючи на усі крутизни і злами дня сучасного.
Мова належить до вічних та
універсальних констант життя
нації. Тому живімо нею і живім
у ній.
Анатолій ЗАГНІТКО,
письменник, публіцист
м. Донецьк

Де є віра в Боже слово,
Де любов є до Вітчизни –
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Духовність у традиціях

ХРИСТОC ОХРЕСТИВСЯ, НАРОД ЗВЕСЕЛИВСЯ

Херсонські реєстровці святкували
Хрещення Господнє – третє і завершальне свято різдвяно-новорічного
циклу на території дитячо-спортивної
школи.
«Готувалися заздалегідь, - розповідає
отаман Херсонського обласного товариства УРК Олег Бойко. – Козаки
увійшли до оргкомітету при міськраді
Цюрупинська. Створили всі умови для
того, щоб цей день надовго запам’ятався,
щоб люди отримали духовне оновлення.
А те, що вода в цей день цілюща, віримо,
бо ми – християни».
Вранці в місцевій церкві реєстровці,
представники місцевої влади і гості
взяли участь у святковій літургії.
А потім численна громада попрямувала
до берега Цюрупинської Конки – притоки Дніпра, де отець Семен провів
церемонію освячення води.
Усі бажаючі мали змогу зануритися
у студену цілющу воду річки. І першими були саме реєстрові козаки↔–
голова Адміністрації Гетьмана УРК
у Південному регіоні України Євген
Капленко, очільник реєстровців Херсонщини Олег Бойко, його заступник
Іван Коваленко, отаман Херсонського
міського товариства УРК Валентин
Кривонос, отаман Комсомольського
районного осередку УРК Олег Поспєлко
та інші. Серед сміливців – немало і берегинь. Покупатися в йорданській купелі
виявили бажання ще багато городян.
На свято до побратимів завітали і козаки Північнокримського коша УРК на
чолі з отаманом, генерал-полковником УРК Віктором Дацюком. «Ми доволі

Реєстровець Андрій Бошин із донькою
Олександрою та її подругою Яною на святі

часто проводимо різноманітні заходи
разом із херсонцями, і їх запрошуємо до
себе. Така співпраця сприяє гуртуванню
навколо ідеї духовності і патріотизму»,
наголосив козацький генерал.
З побажанням здоров’я та
процвітання звернувся до громади
міський голова Василь Плотников.
А потім, за ініціативи Цюрупинської
міськради перед учасниками дійства
виступали творчі колективи, які виконали кілька хрещенських пісень.
Після водосвяття бажаючі мали змогу
пригоститися смачним кулешем, що
приготували херсонські реєстровці, та
взяти участь у веселих конкурсах, потанцювати, послухати народних пісень.

Своїм корінням Водохреща
сягає дохристиянських часів.
Тоді воно було святом вшанування Води, яка є праматір’ю
Світу. Тепер це свято приурочене таїнству хрещення
Ісуса Христа. Чимало капличок
встановлено над джерелами,
озерами, річками…
Свято Йордана в Богородчанах розпочалося з Великого
Богослужіння у величному
та просторому храмі, вщерть
заповненому парафіянами.
Наприкінці служби Божої хор Любомир Малофій у водах Бистриці Солотвинської
богородчанських реєстрових
очі↔– «щоб зір не псувався», вуха –
козаків «Заграва» під орудою Миколи «щоб чули тільки гарні слова».
Гуменюка співанням колядки вшануНайбільш відважні поринали у річці.
вав Ісуса Христа.
Одним з перших зайшов у воду дирекВід церкви процесія на чолі зі свяще- тор обласного фтизіопульмонолічного
никами рушила до річки Бистриця Со- центру, отаман івано-франківського
лотвинська. На її березі був заздалегідь міського товариства Українського
встановлений хрест, поруч якого облад- Реєстрового Козацтва Любомир
нали престол. Людей зібралося багато↔– Малофій. Поринали у води Бистриці
і старі, і молодь, і діти…
Солотвинської статечні чоловіки,

Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
Фото прес-служби УРК,
м. Цюрупинськ

Святі отці відправляють святковий молебень

Реєстрові козаки Херсонщини і Північного Криму на святі Водохреща

Після недовгої відправи отець Іван
освятив воду, занурюючи у неї палаючі
свічки та срібний хрест. Колись вірили,
що після освячення води вся нечиста
сила вистрибне з річки та буде мерзнути
на берегах.
Священик окроплював усіх присутніх
та воду, яку люди принесли з собою у
заздалегідь прикрашеному посуді.
Матері змочували дітям чоло, промовляючи, «щоб мудрою була голова»,

парубки, жінки та дівчата. І ніхто з них
не змерз, хоча на термометрі позначка
градусів піднялася трохи вище нуля.
Піднесений та доброзичливий настрій
оточуючих зігрівав і душу, і тіло.
Багато хто з богородчанців вірить,
що занурення в освячену воду дарує
здоровий дух та міць тіла.

Благодійну традицію започаткували кілька років тому представники
Українського Реєстрового Козацтва
на північних кресах Донеччини. На
свята козаки Слов’янська, Краматорська, Святогірська приходять у гості із
вітаннями і подарунками до маленьких
вихованців дитячих спеціалізованих
закладів, що розташовані у містах на
березі Казенного Торця.
Ось і на щойно минулі різдвяноноворічні свята козаки-чорнобильці,
які, без перебільшення, пройшли
сувору школу на виживання, завітали
у дитячі будинки «Гайок» та «Антошка», що у Краматорську. У цих закладах виховуються діти, яким доля не
посміхнулася від дня їх народження,
вразливі сердечка яких уже знають, що
таке сирітство, підступна хвороба. Та,
на щастя, у місті машинобудівників
маленькі земляки не кинуті напризволяще. Їхньою долею опікуються

фахові педагоги, лікарі. Не залишилася осторонь і місцева влада. А тепер
ось і наші славні козаки підставили
діткам своє надійне плече допомоги.
Цього року чорнобильці у козацьких одностроях, очільники місцевих
організацій Віталій Горожанов, Олександр Водолазьський, Віктор Губанов,
Олег Шевченко, молоді берегині Яна
Буряк та Юлія Лисенко поклали малюкам під святкову ялинку цікаві і смачні
подарунки, разом із ними взяли участь
у концерті, водили із дітьми хоровод,
співали веселих пісень. Малеча була
просто у захваті!
Попереду у козаків і їх підопічних
не один рік із буднями і святами, проведення яких вони уже не уявляють без
обопільної дружби.

Олександр РОМАЗАН
Фото автора

Пісні лунали у «Гайку»

Олег ШЕВЧЕНКО,
старший лейтенант УРК,
м. Краматорськ

Всіх вода-Йордан обновить,
Всіх вода-Йордан очистить!
			
В. Вільшанко
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На різдвяні свята

У Яворові на Йордана
На території Яворівського
національного природного парку, поблизу села Верещиця,
реєстрові козаки Львівщини
разом із адміністрацією парку
провели «Йорданське святкування». На запрошення отамана
Яворівського районного козацького товариства УРК, генералмайора УРК Михайла Біляка,
для участі у святі прибули отаман
Львівського обласного козацького товаристваУРК, генерал
армії УРК Василь Павлечко,
отаман Львівського міського
товариства УРК, генерал-майор УРК Тарас Чайківський,
начальник штабу Львівського
обласного товариства УРК,
підполковник УРК Андрій Костишин, начальник служби
інформаційного забезпечення
Роман Колодій та керівник пресслужби реєстровців Львівщини
Данило Колодій.
Завдяки ентузіастам на заході
численним гостям було представлено цікаву культурно-духовну
програму. Свято розпочалося з
молебня та освячення води.

А потім щиро і весело лунали
різдвяні колядки і пісні. Нікого
не залишив байдужим фестиваль вертепів, серед учасників
яких було чимало реєстрових
козаків і берегинь. Під час
святкування було проведено
конкурс найсмачніших пампушок. Зазвичай, родзинкою
народних гулянь стало купання людей у крижаній воді, для
чого заздалегідь на місцевій
водоймі підготували ополонку
у вигляді хреста. Священики
освятили воду і благословили усіх учасників дійства.
А їх у той день на території
міжнародного біосферного резервату «Розточчя» зібралося
понад 5 тисяч осіб.
Варто зазначити, що в освячену служителями різних
конфесій купіль заринулося понад 1000 бажаючих, із
них↔– більше сотні дітей.
Із захопленням в ополонку
стрибали не лише місцеві
мешканці, а й гості із Черкащини, Волині, Київщини
і навіть із Москви. Свою

Священики всіх православних конфесій освятили
йорданську воду

Цьогоріч на Яворівщині святкувати Водохреща зібралося понад 5 тисяч чоловік

загартованість демонстрували і представники місцевої
влади, депутати різних рівнів.
«Водохреща – одне із
найулюбленіших і яскравих
свят для українців, – говорить

очільник львівських реєстрових
козаків, генерал армії УРК
Василь Павлечко. – Воно покликане допомогти утвердити
віру у Святого Духа та об’єднати
українців усіх конфесій в

Реєстрові козаки і берегині Львівщини на чолі з отаманом
Василем Павлечком

усвідомленні того, що вони всі
хрещені, а значить під опікою
Господньою. Сьогодні настав
час відродження любові до
рідного краю, до людини –
як Божого творіння у всій її
масштабності: від материнської,
національної↔– до всенародної,
загальнолюдської…»
На думку директора
Яворівського національного
природного парку, заслуженого природоохоронця
України, генерал-майора УРК
Михайла Біляка, свято Йордану стає все більш популярним. «Воно практично перетворилося на масове дійство,
справжнє паломництво. Тому
на цьому місці буде доречним облаштувати козацьку
капличку»,↔– говорить пан
Михайло.
Служба інформаційного
забезпечення Львівського
обласного товариства УРК
Фото Данила КОЛОДІЯ,
Львівщина

У Званівці вертеп водили
На правобережній Україні різдвяним вертепом нікого не
здивуєш. А ось на Донбасі таке дійство доводилося бачити, а
тим паче – брати в ньому участь, далеко не кожному і не скрізь.

Та є на Донеччині село, де ця давня традиція передається
із покоління в покоління. Це славновідома Званівка, що в
Артемівському районі на березі річки Бахмутка. Про її цікаву
багатовікову історію ми якось розповімо окремо, а поки що
засвідчуємо: весело було цьогорічного Різдва у Званівці! Зранку
відбулася багатолюдна служба у місцевому греко-католицькому
храмі, яку провів молодий священик отець ☻Клавдій, і в якій брала
участь братія місцевого монастиря. А потім ранкове село лунко
озвучили різдвяні вертепи, що у множині ходили від хати до хати,
де на них ще зі світанку чекали гостинні господарі.
Завітали молоді вертепники і до домівки місцевого козака-характерника Андрія Тимчака, де за традиційним святковим столом
зібралося чотири покоління цього славного роду, коріння якого↔– з Бойківщини. Та ще й гостям із Донецька, Костянтинівки,
Дружківки, Краматорська, представникам Українського
Реєстрового Козацтва, журналістам газети «Україна козацька»
місце знайшлося.
Святкове дійство вдалося на славу, та й вертепники покинули
садибу господаря не з порожніми торбами. А копійчина їм ой як
знадобиться, адже через рік званівці готуються повести свій вертеп
аж у славне місто Львів. Тоді й побачимо, хто в Україні вітає своїх
співвітчизників дзвінкіше і красивіше.
Юрій ДОЦЕНКО,
власний кореспондент «УК»,
с. Званівка, Донеччина

Гурт вертепників у Званівці знайомиться зі святковим номером «України Козацької»

Олекса Тихий мовить рідне слово,
Спустивши капелюха набакир
Ю. Доценко
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Україна КОЗАЦЬКА

Великі українці

ДУМКИ ПРО РІДНИЙ ДОНЕЦЬКИЙ КРАЙ

(Продовження.
Початок у №№ 15-24
за 2012 рік)
Гуртки любителів рідної
української природи,
рідного українського слова,
народної української музики, кваліфіковані лекції чи
бесіди на теми, наприклад,
«Українська мова – найдорожчий скарб народу», «Українська
архітектура», «Живопис
України», «Славні сторінки
історії України та Донеччини»
і т.п. поза всяким сумнівом
зацікавили б значну частину
підлітків та молоді, пробудили б у них почуття гордості
за своїх предків, поставили
б конкретні цілі життя. Але
де вони є? Комсомол з його
буденними турботами, поголовним членством, формальними, горезвісними методами роботи неспроможний
зацікавити підлітків. Героїка
комсомольців 20-х років
може викликати подив, часом
заздрість, але наслідувати
героїв тих часів ніхто не хоче:
не ті часи. Молодь потребує
живого, конкретного, діла,
права і можливості шукати і
знаходити, свободи своєї дороги. Часом можуть бути помилки, збочення, але шкода від
них була б незрівнянно менша, ніж від повної залежності
від старших, коли молоді
відведена роль тільки слухатись та виконувати вказівки
без роздумів і сумнівів.
Проблема навчання та виховання дітей з
незапам`ятних часів була на
першому місці в усіх народів
в усі віки. Працелюбства та
ремесла вчили батьки, грамоти та наук – школа, віри
та моралі – церква. Тепер же
не розбереш, хто чого вчить.
На Донеччині мати-українка
віддає дітей у дитячі ясла чи
садок, а вони російськомовні.
Мати зрікається рідної мови,
щоб не плутати дитину. Серед
перших слів дитини (після
«мама», «папа») – «Ленін»,
«партія», «армія». Саме про
них пісні, віршики дітей
2–5 років. А чи багато вони
з того усвідомлюють? І дітидошкільнята вважають своїх
мам, бабусь, дідусів дурними,
бо вони не так говорять, як
їхня гарненька, «культурна»
вихователька. Батьки мусять
казати дитині, що її вихователька найкраща людина, бо
якщо ні, то нащо ж її слухати,
її наслідувати? А вихователька
каже: «Не гаварі «рукавічкі»,
«штанці», «спідничка»,
« п а н ч і ш к і » і т. п . Є т о
некультурно, по-хахлацкі». І
дитині з перших років життя
вдовбується у свідомість, що
її рідні некультурні, «хахли»,
що їх треба соромитись. А
далі жовтенятські клятви,
піонерське «К борьбе за дело
Ленина – партии (раніше↔—
«Ленина – Сталина») будьте
готовы!». А чи може 10↔–
13-літня дитина збагнути, що
то за «дело»? Ні, не може. І
виходить формалізм. Батьки
неспроможні пояснити

«дєла» і не вправі заперечити, бо то злочин, за який
належить кара.
Панівні класи завжди прагнули вбити у пригнічених
н а р о д і в ї х н ю в і р у, м о в у,
національну культуру. За прикладами далеко ходити не
треба. Досить подивитися
в історію України. Поляки

патріотизм – щира любов до свого народу. А в нас, на Донеччині,
інтернаціоналізмом називають мішанину людей різних
націй та народностей, які
або соромляться називатись
іменем свого народу, або й
називаються татарами, греками і т. д., але всі, хором, зневажають народ, на землі якого

Олекса Тихий. П’ятидесяті роки минулого століття

надавали окатоличеним, споляченим українцям маєтності,
вищі шляхетні становиська, навіть королівську корону. Російські царі надавали зрадникам українського
народу та національних
республіканських традицій,
тим, що зрікалися рідної
мови та сприяли русифікації
українців, дворянські права,
давали землі, кріпаків, урядові
посади, військові чини. А тих,
хто обстоював права народу,
був вірним його сином, запроторювали в монастирі, на
каторгу, в солдати.
На жаль, і сьогодні на
Донеччині можна нерідко
зустріти тих, хто блюзнірствує
над українцями, їхньою мовою
та культурою. А що зробиш?
Затопити в ситу пику такого колоніста-плантатора –
злочин, виступити десь на
зборах – не дадуть слова,
зацитькають, написати до
газети – не надрукують, у суд
не приймуть – немає закону. Отже, безвихідь. Єдине,
що залишається – терпіти. А
терпінню ж може прийти й
кінець.
З увагою читаючи статті та
книги, я ніяк не можу перенести понять «інтернаціоналізм»,
«дружба народів», «патріотизм»
н а ж и в у, к о н к р е т н у
дійсність Донеччини. Адже
інтернаціоналізм у теорії – це
взаємна повага народів; дружба народів – взаєморозуміння,
взаємопідтримка, солідарність,

живуть, на шиї якого їдуть,
хліб якого їдять, та закалюють землю, культуру, традиції
українського народу. І українці
не мають ніяких можливостей боронитись. По-моєму,
тут інтернаціоналізмом і не
пахне. Про яку дружбу може
бути мова, коли людину з
далеких країв пригнали на
відбудову шахт, або завербували для заробітків, або
молодого спеціаліста прислали на два роки, і вони
залишаються навіки на
Донеччині чужими, байдужими до місцевих традицій,
к у л ьт у р и , м о в и . В а р т о
було б провести конкретні
соціологічні дослідження,
щоб виявити справжню картину та зробити відповідні
висновки, а саме, чи може бути
патріотом Донеччини отакий
заробітчанин?
Українці, що народились і
виросли на Донеччині, соромляться признаватися, що вони
українці, соромляться говорити українською мовою,
бо їх називають «хахлами»,
«бандерами»... Ні, таке становище не має нічого спільного
з інтернаціоналізмом.
Звичайно ж, і приїжджі люди
приносять користь своїм трудом у сфері матеріального
виробництва, приносять чималий прибуток на спиртних
напоях, купівлею автомобілів,
мотоциклів, телевізорів, але
не культурному розвиткові
України.

Зараз у пресі наполегливо пропагується єдність
трьох братніх народів, теорія
«спільної колиски», «провідна
роль російського народу».
Я не історик і не буду висувати своїх теорій чи гіпотез.
Але ця теорія, на мою думку,
як українця, дуже шкодить
розвиткові української культури та культурному поступові
всього СРСР. На основі цих
теорій складається хибна думка, що українець, білорус чи
росіянин – те одне й те ж. Чому
ж тоді росіянин не засвоїть
українську чи білоруську мову
та культуру? Чому ж тільки
«меншим братам» надано
право, а точніше обов’язок,
засвоювати російську? Тут
уже від братерства нічого не
залишається. Якщо навіть
теорія «єдиної колиски» справедлива (я в неї не вірю), то
в ході історичного розвитку
протягом цілого тисячоліття
склались три зовсім окремі
нації. А нація ж – категорія
історична. Окремішність
українського чи білоруського
народів неодноразово
офіційно підтверджувалася
вченими як до 1917 року, так
і після. Україна та Білорусія
ввійшли до складу СРСР
як суверенні національні
держави. Їх суверенітет у
політичному розумінні ніким
не заперечується, вони мають
право на відокремлення. А
в мовному та культурному
плані?
Не менш дивною є і теорія
злиття націй у тому розумінні,
що нації відімруть, зіллються в
одну націю (під цим, до речі,
розуміється, що в російську).
Асиміляція проходила, проходить і, очевидно, в майбутньому буде проходити.
Але народи вічні, народи
безсмертні. Вони іноді можуть
хиріти, знаходитись у стані
депресії, а потім заблищати
всіма кольорами веселки і
дати світові чудові зразки в
одній чи кількох галузях науки, культури, політичних чи
філософських учень. Історія
знає таких прикладів багато...
Якби навіть теорія злиття
націй чи народностей була
об’єктивною закономірністю
розвитку людства, то й тоді
все одно офіційно використовувати її для знищення
націй чи народностей у вищій
мірі жорстоко і негуманно. Я
уявляю собі кваліфікованого
лікаря, що говорить своєму
пацієнтові: «Згідно з наукою,
що добре вивчила хворобу, на
яку слабуєте, ви помрете. Це
неминуче. Ми будемо давати вам дорогі, гіркі, нудотні
ліки, ви вживайте їх, але... Ви
приречений. Ви помрете». Не
думаю, що хтось назвав би
такого вченого лікаря інакше
як ідіотом. А щодо цілих великих народів, така теорія має
офіційне право громадянства.
Я не хочу асимілюватися,
не хочу стати безбатченком.
Я не хочу, щоб асимілювались
росіяни, греки, татари, євреї.
Хай кожний народ живе на

своїй землі, творить у міру
своїх сил культуру, множиться і
діє на користь всього людства,
у братній співдружності (а не
як держиморда). Я категорично проти «добровільної»
асиміляції українців, зокрема
моїх земляків-донбасівців.
Зараз чи не в кожному номері
газет можна зустріти слова
«советский народ» – як нова
історична спільність людей.
Або я надто обмежений, щоб
зрозуміти це, або в цих словах криється помилка. Не
можу збагнути, як один народ
може складатися з багатьох
народів... Якщо є «советский
народ», то кожна його складова
частина має називатись народець чи що, тобто щось таке
мізерне, неповноцінне, однобоке, нездатне на самостійне
існування. Не розумію, не
збагну.
Важливою, на мою думку,
є проблема міжнаціональних
шлюбів. Було б порушенням
однієї зі статей «Декларації
прав людини» про право кожного одружуватись і засновувати сім’ю незалежно від
раси, віросповідання чи
національності. Кожен має
право вибору, і це право повинно бути гарантоване кожному
громадянинові. Відомо, що з
метою асиміляції, ополячення, окатоличення українців
поляки дозволяли шлюби з
українцями, але з клятвою
українця (українки), що діти
будуть виховані в католицькому обряді. І українці, православна церква цілком слушно
ставилися до таких шлюбів
негативно.
Зараз змішані шлюби, як
правило, ведуть до самознищення українців, бо росіяни,
татари, євреї та інші дуже
рідко приймають культуру,
мову, традиції українського
народу (мається на увазі
Донеччина). І часто українець
чи українка опиняються перед
альтернативою: або самознищитись, або розлучитись.
На мою думку, краще вже
друге, ніж перше. Соціологи,
аналізуючи міжнаціональні
шлюби, твердять про їхню
доцільність, прогресивність.
Зокрема, Холмогоров у
книзі «Интернационализм
социалистических наций».
Доцільними і прогресивними міжнаціональними шлюбами є лише ті, коли і він,
і вона з повагою і любов’ю
ставляться не лише до предмета свого обожнення, а й до
народу, з якого вийшов парубок чи дівчина, коли нащадок такого шлюбу скаже, як
Ф.↔Шопен: «Я розумом француз, а душею поляк». Коли
діти від змішаних шлюбів і
саме подружжя служитимуть
прогресові менш розвиненої
чи пригніченої нації, як,
наприклад, М.↔Загірня,
А.↔Кримський та ін.
(Далі буде)
Олекса ТИХИЙ,
дисидент, філософ, педагог

Армія без держави – це те ж, що і держава без армії...
Одна існуюча сама по собі структура, як і друга, приречена на неуспіх
					
Т. Бульба-Боровець
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Україна КОЗАЦЬКА

Герої національно-визвольних змагань

Отаман «ПОЛІСЬКОЇ СІЧІ»

Тарас Бульба-Боровець

Історія українського повстанського
руху періоду Другої світової війни та
перших років після неї підтверджує
одну істину, яка й сьогодні не всім до
вподоби. Адже будь-яка партизанська
боротьба - за всіх часів, народів та на
всіх континентах - була й залишається
явищем украй неоднозначним. Як
і мотиви, котрі змушують різних
людей у критичні моменти історії своєї
країни братися до зброї та йти до лав
повстанців. Практично завжди там
опинялися й ідейні борці за волю своєї
батьківщини, і хворобливі честолюбці,
а поруч із ними - випадкові люди, яких
заганяла «до лісу» безвихідь. А часом - і
відверті мародери, а то й провокатори
та зрадники, що слугували не Вітчизні,
а її ворогам. Мабуть, саме тому далеко
не завжди такі збройні формування
досягали своєї мети - принаймні,
за життя їхніх учасників. На цьому
тлі героїчна постать Тараса БульбиБоровця, ще, на жаль, належно не
оцінена в Україні й донині, дає багату
поживу для роздумів.
Легендарний революціонер Че Ґевара
у своїй публіцистиці, котру ніколи не
видавали в нас ні за часів Радянського
Союзу, ні тепер за незалежної України, в
повному обсязі, наголошував, що його
та Фіделя Кастро багато чому навчив
при організації повстання на Кубі
передусім ... досвід УПА. Проте навіть
він достеменно не знав, що авторство
цієї грізної абревіатури (первісно «Українська Повстанча Армія») належить саме Тарасові Боровцю.

ІЗ «КОБЗАРЕМ» У СЕРЦІ
Тарас Дмитрович Боровець (Тарас,
Ристриченко, Байда, Бульба Тарас)
народився того ж дня, що і його
геніальний тезка Шевченко - 9
березня 1908 року в селі Бистричі
Б е р е з н і в с ь к о г о р а й о н у, щ о н а
Рівненщині. Сім’я була багатодітною
(дев’ятеро дітей) та малоземельною.
У дитинстві за схожий на картоплину ніс старші діти прозвали Тараса
«Бульбою». «За цю зневагу, - писав
згодом Боровець у книжці «Армія без
держави», - я дуже гнівався і суворо
відбивався. Коли ж у школі прочитав
Гоголевого «Тараса Бульбу», то почав
своїм ім’ям гордитися». Дитинство
його минуло у розповідях діда Юліяна
про предка Боровців, який воював на
боці гетьмана Мазепи проти Петра I.
Першою ж книжкою Тараса, за якою
він вчився грамоти, став Шевченковий
«Кобзар», подарований колишнім
вояком армії УНР.

Ще десятилiтнім сiльським хлопчиком пройнявся вiн iдеалами Четвертого
унiверсалу Української Народної
Республiки, який урочисто проголошував: «Вiднинi Українська Народна
Республiка стає самостiйною, нi вiд
кого незалежною, вiльною, суверенною Державою Українського
Народу». Живучи в лічених кiлометрах
вiд радянсько-польського кордону,
як й iншi жителi Захiдної України
юнак був добре поiнформованим про
страшний голодомор, який розв’язали
бiльшовики в Українi: адже тисячi
голодуючих, незважаючи на пострiли
радянських вартових, нелегально
переходили кордон у пошуках їжі.
Узимку 1932-1933 років він створює
«Українське нацiональне відродження»
- пiдпiльну органiзацiю, основним
завданням якої було проведення
культосвiтньої роботи, насамперед
серед молодi. Слiд зазначити, що Тарас
Боровець, окрім всього іншого, мав
непересічний письменницький хист.
Скажімо, в памфлеті «Пан депутат у
сеймi» він дошкульно висмiяв польську
парламентарно-демократичну систему. За це Боровця засудили до трьох
років ув’язнення в сумнозвiсному
концентрацiйному таборi «Береза
Картузька». Однак через дев’ять
мiсяцiв, завдяки «зразковій» поведінці,
його звiльнили iз забороною проживати
у прикордоннiй зонi. Майбутній генерал УПА був вимушений виїхати вглиб
Польщi, а роботою своєї органiзацiї вiн
керував через зв’язкових. Нi тортури у
польських в’язницях, нi катування у
концтаборi не зламали волi патріота
до боротьби - вони його лиш морально
загартували. Вiн стає спiвробiтником
розвiдуправлiння Генерального штабу
Української Народної Республiки, яким
керував полковник Iван Литвиненко.

«ПОЛІСЬКА СІЧ», ЩО СТАЛА УПА
1 серпня 1940 року Тарас разом із
Валентиною Кульчинською, дочкою отця Євгена Кульчинського,
відомого діяча визвольних змагань
1917-1920 років, з допомогою полковника Литвиненка переходить кордон між Німеччиною та Радянським
Союзом. Саме на ті часи припала зустріч відомого письменника й
журналіста Уласа Самчука з Тарасом
Боровцем. Перед Самчуком постав
«...молодий, високий i стрункий, із
провокативною рудуватою борiдкою
монастирського послушника, добродiй
у старому, вилинялому однострої
радянського пiхотинця, з лапiдарною
вилинялою жовто-блакитною опаскою
на лiвому рукавi». I додає: «Чудовий
отаман! Його обличчя нагадує ченця... i анархiста. Вiн же й поет... I
драматург... I, розумiється, як кожен
отаман, мрiйник i фантаст». Митець
тоді як у воду дивився. Адже саме
Тараса Боровця у червнi 1940 року уряд
УНР в екзилi призначив командиром
майбутньої Української Повстанчої
Армiї «Полiська січ», яку ще треба було
сформувати.
Із початком війни 1941 року між
Німеччиною та Радянським Союзом
УПА «Полiська січ» у силi понад 10
000 багнетiв укриває свiй прапор
вiчною славою у жорстоких боях із
гітлерівцями, а потiм і з терористичнодиверсiйними частинами НКВС. До
речі, сам Бульба тоді зауважував щодо
останніх: «Скiльки не пробували
чекiсти та партiйцi пiдносити бойовий
дух цiєї безлюдної маси, головним
чином - автоматом, вiн, однак, із дня
на день падав. Деморалiзацiя росла
на очах. Пiсля кожного нiчного бою,

пекельних детонацiй динамiту пiд бункерами, сотень мiнометних канонад
на оточеннi села, мiстечка чи лiсового
масиву червоноармiйцi розбiгалися,
хто куди мiг. Вони ховалися по лiсах
вiд своїх начальникiв та комiсарiв...,
масово переходили на наш бiк, в
українсько-бiлоруськi вiддiли. Це були
найкращi нашi бойовi товаришi».

У БОРОТЬБІ ПРОТИ ГІТЛЕРА
Не давали бульбівці спокою й
нацистським «визволителям». 16
квiтня 1942 року Головна команда
УПА видала наказ новоорганiзованим
«Лiтаючим бригадам» партизанiв, у
якому говорилося: «Негайно розпочати першу фазу збройної боротьби
проти Гiтлера...». В iсторiю героїчної
боротьби воїнiв УПА Боровця
(Бульби) назавжди золотими лiтерами
вкарбована, наприклад, «Шепетiвська
операція», в результатi якої великий залiзничний вузол у нiч проти
19 серпня 1942 року було звiльнено
вiд фашистiв. Уваги заслуговує й
військова операція в Гощі, коли
формування УПА, розбивши німців,
захопило друкарню. До речі, це дозволило налагодити масовий як на ті часи
випуск патріотичних газет «Оборона
України», «Гайдамака» та «Земля і
Влада». Тут довелося отаманові згадати свій довоєнний фах. Адже ці видання Тарас Боровець нерідко особисто й
редагував.
А особливо вражаючою була
операція в Людвиполі 28 березня
1943 року, коли 2 000 есесівців і
шуцманів так і не змогли захопити
місто, котре було в руках повстанців.
Таким чином, на другому році війни
УПА «Поліська січ» майже півроку
не пускала загарбників на величезну
територію в трикутнику СлуцькГомель-Житомир із понад мільйонним
цивільним населенням. Він став
воістину «бермудським» для зайдокупантів, в яку б уніформу вони не
були зодягнуті. І величезна заслуга
в тому провідника бульбівців, який
на той час заледве досяг віку Ісуса
Христа.

РОЗСВАРИЛИСЯ Й...
ПРОГРАЛИ
На жаль, його відносини з
бандерівцями складалися доволі
драматично. У 1941 році БульбаБоровець досяг домовленостей про
співпрацю лише з представниками
ОУН (Мельника). Хоча останні не
погоджувалися з політичною платформою керівництва УНР, але з тактичних
питань, особливо в галузі військової
співпраці, досягли з отаманом певних
домовленостей. З прихильниками ж
ОУН (Бандери) дійти остаточної згоди
так і не вдалося.
Суть розбіжностей між ОУН (Б)
і УПА «Поліська Січ» полягала в
поглядах Бульби та Бандери. «Ви
признаєте принцип безумовної диктатури Вашої партії, а ми стоїмо на
позиції кровної і духовної єдності
цілого народу на основі демократії,
де всі мають рівні права і обов’язки, зазначав Боровець. - Ми утверджуємо
багатогранність світогляду серед
українського народу і не бачимо необхідності ліквідовувати її
штучними методами «єдності», а
вважаємо, що єдино вірною буде та
концепція, котра замість розпалювання внутрішніх міжусобиць за владу
мобілізує всі сили народу для боротьби в першу чергу із зовнішніми ворогами, підкоряє її не тій або іншій силі,
партії, а пріоритету нації і держави».

У результаті на кінець зими - початок весни 1943 року припав період
утрачених можливостей консолідації
всіх націоналістичних сил України.
Посипалися взаємні звинувачення.
Зі сторони ОУН (Б): «Самозванчий
отаман, анархіст Тарас Боровець,
що голосно назвав себе Бульбою і
підшивається всюди під дії УПА, з
якою ніколи не мав нічого спільного,
намагається останнім часом знову порозумітися з німцями, щоби
йому дозволили «творити армію».
Боровець у відповідь: «Сьогодні на
землях Західної України знову появилася анархічна банда нової отаманії
у вигляді так званої бандерівщини.
Основною прикметою анархічної
отаманії є її бундючне й безсоромне
самохвальство, хамське непризнання
нікого поза собою й вічна жадоба
руїни самою війною для війни, а не
для створення яких-небудь духовних
чи матеріальних вартостей».
А така сварка була явно не на
часі. До того ж, наприкінці листопада 1943 року Боровець був
підступно заарештований гестапо та ув’язнений у концтаборі
Заксенгаузен. Звільнитися вдалося
лише у вересні 1944-го.

ЖИТТЯ ПІСЛЯ СЛАВИ
Згодом, уже перебуваючи за межами України (пiсля вiйни Боровець
деякий час мешкав у Нiмеччинi),
вiн спiвпрацював із Українським
нацiональним об’єднанням. З 1948
року проживав в емiграцiї у Канадi. Тут
вiн органiзовує випуск ряду видань,
яких нелегально переправляли в
Україну, де вояки УПА вели героїчну
боротьбу проти сталiнiстiв. Цi часописи пiднiмали дух нескорених, вселяли вiру в перемогу. Але найбільшим
літературно-публіцистичним здобутком отамана слiд вважати його
книгу «Армiя без держави. Слава i
трагедiя українського повстанського руху. Спогади», яка вийшла
друком коштом Iнституту дослiдiв
Волинi у Вiннiпегу (Канада). Книга
складається з чотирьох частин, заголовки яких розкривають їх змiст «Мiж двома вiйнами», «Революцiйнопартизанська боротьба проти
більшовиків», «Революцiйна боротьба проти Гітлера», «Дальша боротьба України проти комунiстичної
Москви». Видається, що нині, коли
стан сучасного українського війська
інакше як жалюгідним не назвеш,
похідна теза цієї праці виглядає для
нас як ніколи актуальною.
Але авторовi не судилося дожити
до друкованої появи його спогадiв
в Україні: вiн помер 15 травня 1981
року. Поховали отамана - гене рал-хорунжого, кавалера вищих
українських емігрантських нагород (Воєнного хреста та Хреста
українського вiльного козацтва) - з
вiйськовими почестями у присутностi
тисяч людей на українському
пантеонi-кладовищi в Баунд-Бруцi
пiд Нью-Йорком. Натомість у рідній
Україні, де «геройські» звання роздавали (і роздають) переважно тим,
хто до боротьби за суверенність
нашої держави має доволі сумнівне
в і д н о ш е н н я , Та р а с Б о р о в е ц ь
гідного визнання так не отримав. А
сторіччя з дня народжнення генерала
відзначали належно хіба що на рідній
Рівненщині.
Ігор ГАЛУЩАК,
журналіст
м. Львів

Я – син землі,
Встаю із праху!
М. Гаврилко
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На здобуття Шевченківської премії

ЗІ СТЕКОМ І ШАБЛЕЮ

Якби Роман Коваль написав
лише одну книжку «Отамани
Га й д а м а ц ь к о г о к р а ю . 3 3
біографії», уже цього було б
достатньо, аби вважати
його батьком цілої істориколітературної школи. Школи
української честі та гідності –
тих національних чеснот, які,
власне, й стали рушійною силою
Визвольної боротьби українців
у 1917 – 1920-х роках. Однак
Роман Коваль присвятив цьому
історичному періоду ще стільки
яскравих досліджень, що це дало
підставу називати його і людиноюінститутом, й батьком-отаманом
визвольної історіографії, і хранителем холодноярського вогню↔–
символу нашої волі ще від Тараса.
Ви тільки-но подивіться: щороку
маємо три-чотири книжки від
Коваля, а в сукупності ці видання
творять окремі серії («Отаманія
ХХ століття», «Українська
воєнна мемуаристика», «Видатні
українці»), які становлять поважну бібліотеку Історичного клубу
«Холодний Яр».
Торік цю бібліотеку автор
збагатив ще однією книгоювідкриттям – «Михайло
Гаврилко: і стеком, і шаблею».
Сама назва свідчить, що це є
життєпис воїна-митця, та чи
багато говорить нам скромне
ім’я героя? Більшості з нас –
не говорить нічого. Це ім’я,
як і тисячі інших, несправедливо забулося-загубилося в
атрофованій пам’яті народу,
який досі не має офіційного
права на свою правдиву історію.
Особливо там, де йдеться про
борців за його волю. Про героїв,
чиї серця горіли Україною.
Михайло Гаврилко горів і згорів
за Україну у прямому сенсі
цього слова.
То хто ж він такий, цей воїнмитець, якому доля вділила 38
років земного шляху (1882↔–
1920)? Селянський син із
Полтавщини, обдарований
хистом художника-скульптора, він упевнено пішов у
широкий світ, який на початках ХХ сторіччя вже починав здригатися від глобальних
катаклізмів. Діставши серйозну
малярську науку від знаменитого Опанаса Сластьона
в Миргородській художньопромисловій школі, нащадок давнього козацького роду
Михайло Гаврилко вирушає
до Санкт-Петербурга. Тут він
навчається в Центральному
рисувальному училищі ім. барона Олександра Штігліца, але за
вікном уже неспокійний 1905
рік – і Михайло організовує
демонстрації та студентський страйк. Замість навчання дістає «вовчий білет»,
арешти, поне віряння по
в’язницях та конспіративних
закутках. 1907 року з «тюрми
народів» Михайло емігрує до
Австро-Угорщини. Тут йому
усміхається «європейська»
доля. За підтримки Наталі
Кобринської та митрополита Шептицького він здобуває
освіту в Імператорській академії
мистецтв у Кракові. Там-таки
видає і свою єдину збірку віршів
«На румовищах» – коштом
Костя Паньківського. Але не
поезія стала його покликанням.

Митець українського «експресивного реалізму» прагне
досконалості у скульптурі і
їде до Парижа стажуватися
у Вільній художній академії
«Гранд Шом’єр» Еміля Бурделя
на Монпарнасі.
Думаю, що десь зоддалік
Михайло там бачив і старенького на той час Родена, перед
яким схиляв голову. Думаю, що
його, Михайлова, доля могла
б скластися зовсім інакше, без
тієї Голгофи, яка вже височіла
на відстані кількох літ жертовної
праці й боротьби. Принаймні
він легко міг би стати вільним
художником європейського
рівня. Про силу його таланту
свідчить той факт, що на конкурсах на кращий пам’ятник
Тарасові Шевченкові проект
Михайла Гаврилка був найкращим. І це при тому, що участь
у цьому змаганні брали скульптори з усієї Європи. На думку
Юрія Липи, робота Гаврилка

й взагалі – хіба можна ставити
пам’ятник «дерзкому мазепенцу», лютому ворогові не тільки
Росії, а й «всего русскаго»? – обурювалася чорносотенна газета
«Киевлянин».
Пам’ятник Тарасові до його
100-річчя так і не звели, зате
полтавський козак зміг оцінити
свої сили у «європейському
контексті». Потрапивши до
Парижа, цієї світової столиці
мистецтва, він міг би пристосуватися до богемного життя і
пересидіти лихоліття, передчуття якого вже витало в повітрі.
Міг би, якби не був… українцем.
Творець Шевченкіани, він уже
давно був запалений Тарасовим
вогнем боротьби і сам обирав
собі долю, а не вона його. Тому
й не лукавив – передовсім із
собою.
Перша світова війна принесла багато лиха й тривог,
проте уярмленим народам
вона подала й надію. Україні↔–

Роман Коваль як
письменник-історик завжди був зорієнтований на
відомий постулат, що історія
світу – це біографії великих
людей. Якщо говорити про
світ український, то життєпис
Михайла Гаврилка є надзвичайно широким відображенням
нашої вітчизняної історії. З
цього погляду вибір письменником достеменного героя
видається напрочуд вдалим.
Перед нами не просто яскрава
постать могутнього характеру
й чину, а виразник цілої епохи, герой, у долі якого переплелися найдраматичніші й
найхарактерніші моменти
Української революції. Михайло
Гаврилко цікавий ще й тим, що
він тісно пов’язав своє життя з
двома українськими світами, які
лежали під Австро-Угорською
та Російською імперіями. Між
цими світами так чи так завжди
вібрувала сила кровного покли-

Письменники Василь Шкляр і Роман Коваль. Фото Євгена Коваля

була «одним із найбільш
монументальних проектів в
українському різьбярстві».
Михайло вклав у цей проект
усю свою душу – вдихнув у
глину живу ідею пробудження
України, що «провадить далі
свій недокінчений історичний
похід у чарівну країну грядущої
слави». Не традиційні кожух
і зажуру вкладав скульптор в
образ Пророка, ним «убожествленного», а його рвійне слово,
що «паде, як стріла божого
грому», ведучи до бою кращих
синів України. Назву проекту
Гаврилко теж дав промовисту й однозначну: «Або здобути, або живому не бути».
Своє захоплення динамікою
скульптурної композиції висловив і Богдан Лепкий: «…Всі
постаті неначе йдуть». До речі,
такого пам’ятника Тарасові,
яким замислив і спроектував
Михайло Гаврилко, в Україні
немає і досі.
Та чи могла ідея революційного українського пробудження припасти до душі членам
комітету, серед яких були не
лише московські підніжки, але
й відверті україножери? Вони не
відібрали жодного проекту. Та

також, адже війни руйнують
імперії. Повернувшись у
Галичину, Михайло Гаврилко
стає одним із засновників
Спілки визволення України,
організатором Українських
січових стрільців, а згодом і
Сірої дивізії Армії УНР. Він
і сам був воїном – чотарем
УСС. Та навіть коли поміняв
стек на шаблю, у перервах між
боями брав до рук олівець або
знаходив піддатливу глину. А
коли українська армія зазнала краху, Михайло Гаврилко
пішов у повстанці. Він повернувся на рідну Полтавщину,
бо партизанська боротьба
вимагає досконалого знання
місцевості, де тобі кожен кущ
за брата. І, схоже, узяв собі
псевдо «Шевченко». Так козак
Михайло Гаврилко творив
уже лісову шевченкіану. Його
останні дні оповиті легендами. Червоні схопили героя в
Полтаві. Я бачу гордий погляд
цього бранця. Уявляю, скільки
ненависті викликало у ворога його мужнє, непроникне
обличчя. Вони не розстріляли
Михайла, як інших. Вони
спалили його живцем у печі
локомотива.

ку, і Гаврилко став уособленням
цього взаємотяжіння, а відтак
і передвісником Соборної
Української Держави.
Ваги і масштабності книжці
додає широке історичне тло,
на якому автор розгортає
шлях героя. Робить це Роман
Коваль, як завжди, з глибоким
розумінням історичних обставин, із залученням великого
масиву архівних матеріалів, з
ретельною скрупульозністю
документаліста, який добре
знає ціну і значення кожної
деталі, відчуває її, сказати б, на нюх. Тут ми знайдемо виразні картини з побуту
полонених вояків-українців
в австрійських таборах, як-от
у Фрайштадті, де панували
українська мова, освіта, друкувалися українські часописи,
діяли церква, театр, художня
майстерня, гуртки художньої
самодіяльності, кооперативи,
фотомайстерня «Світло». Саме
в австрійському полоні під
впливом освічених патріотів
тисячі хохлів-малоросів ставали свідомими українцями, які
після таборового гарту рвалися
до бою за Українську Народну
Республіку.

У вирі цих подій тут і там
зустрічаємо цілу галерею відомих
людей, українських громадських, політичних, військових
діячів, митців, письменників,
освітян, бандуристів, вояків –
яскравих особистостей, котрі
творили духовну і збройну потугу українства в час його Великого
Пробудження. І в цьому епохальному вирі посів свій власний
простір пасіонарний митець
Михайло Гаврилко, про якого мріяв написати повість ще
Юрій Липа. З огляду на виняткову насиченість Михайлового
життя драматичними пригодами, письменник вважав, що
такий твір був би цікавішим «за
не один західноєвропейський
динамічний роман». Юрій Липа
не встиг написати повість про
Михайла Гаврилка.
Нині маємо книжку Романа
Коваля, котрий не ставив собі
завдання написати пригодницьку повість. Вірний своєму
жанру, письменник створив
масштабне документальне
полотно про героя, що у вогненну добу згорів за Україну. Я
переконаний, що така книжка про Михайла Гаврилка
сьогодні навіть потрібніша,
аніж пригодницька. Є речі,
про які не варто оповідати на
рівні фантазії, поки вони не
осмислені документально.
А от на правдиві історичні
книжки ми ще довго
відчуватимемо спрагу. На
такі, які пише Роман Коваль.
Останнім часом, дякувати Богу,
з’являється дедалі більше творів
на історичну тематику, отих,
що заповнюють так звані білі
плями, але вони не перетинаються з «територією впливу» Коваля. І я знаю, чому. У
центрі його болю не події, а
людина. Людина, яка рухає
історичними подіями, а не
навпаки. Таким був і Михайло
Гаврилко, котрий і стеком, і
шаблею творив історію й славу свого народу. Із глибини
історії, із праху цілковитого
забуття письменник воскрешає
українського героя, щоб
поставити його поруч із нами,
живими. Для прикладу, для
наслідування, для подальшої
боротьби. Цього разу Коваль
оживив і поставив поруч із
нами Михайла Гаврилка.
Дивіться, він повернувся!
«Я, син землі, встаю із праху», – писав Гаврилко-язичник
у поетичній збірці «На румовищах», можливо, знаючи
таємничу сентенцію давніх
волхвів: «Хто постане із праху
землі – той поведе за собою
світ». І якщо український світ
хоче йти вперед, то йому тільки
залишається правильно обрати
своїх поводирів.
Спасибі за гарячу книжку, батьку-отамане! Хочеться
вірити, що твій чин оцінить і
Шевченківський комітет. Що не
кажи, а він же не такий, як отой,
що сто років тому оцінював
роботи на міжнародному
конкурсі на кращий пам’ятник
батькові Тарасові.
Василь ШКЛЯР,
письменник,
м. Київ

Не докуто словечка, бо впала туча,
Недоміряно правди: вона колюча
				
А. Малишко
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Було у Спаса п’ятеро синів...

На Західній Бойківщині у селі Чорна жила звичайна багатодітна родина. І доля їм судилася типова для
українців ХХ-го століття – неймовірно жорстока...
Батько Олекса Спас після фронтів Першої світової війни і поневірянь у російському полоні повернувся
додому 1920-го року. Тяжкі випробування позначилися на його здоров’ї і призвели до передчасної смерті
у 1935 році. Лишив дружину Марію з п’ятьма синами і донькою...
ЗВ’ЯЗКІВЕЦЬ УПА МИХАЙЛО

Михайло Олексійович Спас у 70-ті
роки минулого століття. Донеччина

ЗАГУБИВСЯ СЛІД ІВАНІВ…
У вересні 1939-го року
західноукраїнські землі були
окуповані радянськими військами,
нова влада відразу ж почала насаджувати колгоспи. Цей процес супроводжувався розкуркуленням заможних
господарів.
Не дивно, що багато людей не хотіли
приймати такий порядок і тікали за
ріку Сян, по якій тоді проходив кордон.
Якось 1941-го року один із старших
синів Спаса – Іван мав необережність
показати втікачам дорогу до ріки. Це
побачив хтось із військових, і молодого
чоловіка заарештували. Тримали його
в тюрмі міста Нижні Устріки, де юнак
незабаром був розстріляний...
Найстарший син Спасів – Олекса↔–
пізніше, шукаючи брата, знайшов у
сусідньому селі Пшенець жінку, яка в
той час також перебувала в устріцькій
тюрмі. Витязь Текля й розповіла про
жахливу трагедію, що там сталася.
22 червня 1941-го року почалася Друга
світова війна. Співробітники НКВС,
знаючи, що незабаром доведеться
залишати тюрму, розстрілювали в’язнів
спочатку вибірково, по кілька камер.
А в четвер, 26-го червня, по обід,
звеліли всім виходити з речами, нібити
збиралися відпустити. У тюремний
двір (близько 20 м.) набилося дуже
багато людей (біля 500 чоловік). Тоді
застукотіли кулемети, встановлені на
горищі споруди.
А коли замовкли - на тюремному
подвір’ї густо лежали вбиті і поранені,
залиті кров’ю. Хтось стогнав, дехто
намагався вибратися з-під трупів. Тоді
москалі ходили і добивали тих, хто ще
ворушився. Текля Витязь, поранена в
руку, до самої ночі лежала з убитими.
Вранці уже німецькі охоронці
відпустили тих кілька чоловік, що
випадково вцілили... Івана серед них
не було...

БРАТИ ЮРКО ТА ФЕДІР
Під час німецької окупації в 1942 році
третього сина Спаса Юрка забрали до
Німеччини на примусові роботи.
Наступного року забрали і Федора,
який так більше і не повернувся
додому, бо після війни опинився аж
в Америці.
Юркові ж у 1943-му році дали
відпустку на десять днів, і він
приїхав у рідне село. Через тиждень
зареєструвався у комендатурі, що він
виїжджає до Німеччини, а сам пішов
до хлопців УПА. Восени 1945-го року
Юрка разом з іншими залишенцями знайшли в Криївці і засудили до
п’ятнадцяти років каторжних робіт.

У січні 1945-го року заарештували
і наймолодшого Михайла. А у квітні
його судив воєнний трибунал за
статею 54 а-11. Молодого хлопця
звинувачували у тому, що він був
зв’язківцем УПА.
А далі – десять років таборів УхтаПечори, Інти. В’язні прокладали
залізницю Печора – Воркута. Двічі на
місяць ув’язнених перекидали з одного місця в інше. А таборів там було
безліч – через кожні 17-20 кілометрів
вздовж колії. Потім інша залізниця –
Хановей – Мульда – Воркута.

Потім їх розстріляли з танків, а
тих, хто сховався в бараці, вивезли
в інші табори. Михайло потрапив до
Підмосков’я у Володимирську тюрму.

МАТЕРИНСЬКІ
ПОНЕВІРЯННЯ
1956-го року Михайла Спаса
звільнили, але заборонили жити у
великих містах. З вісімнадцятирічного
юнака він перетворився на змужнілого,
загартованого морально, чоловіка.
Поїхав у Якутію до матері брата.
Чому в Якутію? А от чому… Сім’я
Спасів мешкала в Дрогобицькій
області на окраїні села Чорна у
присілку Харвати. 1947-го року
біля їхньої хати зупинилася чужа
підвода, з якої вийшло двоє
військових і звеліли їхати з ними,
на збори дали 30 хвилин. Мати
Марія, старший син Олекса з
дружиною і двома дітьми мусили
навіки залишати рідну оселю. Що
встигли схопити, те й повезли з
собою в далекий світ. Добре, хоч
тітка Настуня, якій переказали сусіди, встигла наздогнати їх
короткою дорогою навпростець

добу. Потім, під час зупинки потяга,
голодний і змерзлий, пішов жебракувати. Брудний і заляканий хлопець
викликав підозру міліції. Його затримали, допитали і відправили назад.
За зухвалий вчинок підлітка покарали сім’ю: вивезли аж в Якутію, у
місто Алдан, що знаходилося за 750
кілометрів від найближчої залізничної
станції. Але там Спасам виявилося
значно краще, ніж на попередньому
місці, бо було багато українців, висланих за різні «гріхи». Вони допомагали
родині, підгодовували дітей.

СПАСИ – НА ДОНБАСІ

Михайло Олексійович забрав матір і
поїхав із нею в Україну, а братова сім’я
У 1950-му році його відправили етатак і залишилася в Якутії, де Спаси з
пом на Таймирський півострів, де знаУкраїни мешкають і досі...
ходився ГОРЛАГ (Государственный
Михайло ж із матір’ю пожив троособорежимный лагерь). З Михайла
хи у сестри Пелагії на Одещині, а
Спаса він перетворився на в’язня
потім переїхав на Донбас. Звільнений
С-735.
трохи раніше побратим Яким Дяків
В умовах вічної мерзлоти серед
запрошував до себе. Але Михайла у
снігів і заметілей будували місто
Донецьку не приписали, і він поїхав
Норильськ. Зона №4 знаходилася за
у Тельманівський район, де жили
5 км. від міста, через кожні 100-150
переселені 1951-го року бойки з Чорної.
метрів стояв конвой з собаками по
Оселився на хуторі Водяне, одружився з дівчиною,
батьки якої були
розкуркулені
і вислані з
Чернігівщини.
Коли народився
син, перебралися
у райцентр.
У
лютому
ветерану УПА
Михайлові Спасу
має виповнитися 85-років. Та й
сьогодні разом із
вірною дружиною
Ольгою Іванівною
М и х а й л о
Олексійович
працює на городі,
якого має чималий шматок.
Любить він цю
р о б о т у, з а в ж д и
має усякі овочі
і для себе, і для
людей. Виховали
дві онучки і онука, вже підростає
і правнучка.
Ось така зла
недоля (а точніше
Спас Михайло Олексійович (третій справа) на засланні у Красноярському краї. Селище Белісказ. н е д о б р а ч у ж а
воля) розкидала
1955 рік. Фото із архіва родини Спасів
багатодітну сім’ю
обидва боки дороги, а посередині і дати вузлик з харчами (хлібину, Спасів. Ця сумна історія – то історія
витоптаний зеками шлях до самого буляники, кілька картоплин, цибу- у к р а ї н с ь к о г о н а р о д у м и н у л о г о
об’єкту. По ньому суцільною вервеч- лю). З тим і їхали аж на Сибір, бо в століття. Але стійкість, продовження
кою йдуть ув’язнені з номерами на дорозі їх не годували зовсім.
Спасівського родоводу – запорука
спині, на шапці.
Коли від’їздили з дому, Марія слізно міцного майбутнього України.
Десь суне цією дорогою і Юрко просила, щоб зупинилися на хвилину
Спас, що відбував покарання серед і дозволили попрощатися зі старими
Ганна ЛИСЕНКО,
каторжників у зоні №5. Йдуть і батьками. Не дозволили, проїхали
вчитель Мирницької ЗОШ I-III ступенів,
ув’язнені жінки, які знаходилися в зоні повз хату не зупиняючись…
Тельманівський район,
№3. Знесилені голодні люди, гнані
Донеччина
ВТЕЧА НАЙМОЛОДШОГО
конвоєм і цьковані собаками, йдуть
проти вітру в снігову заметіль, щоб для
Щиро вітаємо шановного ювіляра
Завезли аж в Омську область,
когось будувати зручне і тепле житло. поселили в сімейний гуртожиток.
Михайла Олексійовича Спаса
1953-го року відбулося велике Чужі люди, злидні, голод… Тужили
з 85-річчям! Бажаємо мужній людині,
повстання політв’язнів, хвиля його за рідним селом, журилися долею
справжньому українському патріоту
прокотилася і по норильських табо- дітей.
здоров’я і благополуччя! Будьте!
рах. Зона №4, де перебував і Михайло,
Слава Україні!
Молодший син Олексія – Іван, якочинила опір владі два тижні. Найдовше му було тоді 12 років, вирішив тікати
протрималися каторжники – один в Україну. На станції заліз у вагон, на
З повагою,
місяць.
редакція гезети «Україна козацька»
якому везли вугілля, і так їхав цілу

СЕРЕД ВІЧНОЇ МЕРЗЛОТИ

А круки ті самі кружляють над мурами,
І хмара багряна пливе, як з Батурина
Л. Талалай
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Християнські святині

Козацька обитель над Сулою

Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир, розташований над
мальовничою річкою Сула, за два кілометри від районного центру Лубен, що на
Полтавщині, свого часу відвідали практично всі гетьмани України. Саме вони
офірували значні кошти на його утримання. А населяли обитель переважно запорізькі
козаки, котрі приймали тут на старість чернечий постриг.

Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир

Розквіт будівництва
монастирів на полтавській
землі припадає на кінець
XVI – початок XVII ст. Саме
тоді, у 1619 р. (за деякими
даними, раніше), на цьому місці стояв невеликий
пустинний скит стараннями
захисника православ’я Ісайї
(Копинського), митрополита
Київського, видатного церковного діяча, і було засновано означену обитель. Цікаво,
що спочатку більшість споруд
монастиря будували з дерева, і лише у другій половині
XVII ст. Мгарський монастир
став архітектурним взірцем
церковного будівництва.
До складу монастирського комплексу, обнесеного
кам’яною огорожею, входили побудовані у різні часи
Преображенський собор,
келії, будинок ігумена.
Згодом їх доповнили
Благовіщенська церква та
дзвіниця над в’їзною брамою.
1654 р. в обитель прибув
Константинопольський
патріарх Афанасій, який
неодноразово зупинявся тут
дорогою з Москви. Коли ж
ігумен Петронік підійшов
до нього під благословення,
патріарх зізнався: «Воліє
душа моя у цьому монастирі
грішне тіло моє поховати». І
його побажання збулося.
Нині ім’я Лубенського
чудотворця святителя Афанасія добре відоме
у православному світі.
Народився він на острові
Кріт у благочестивій грецькій
родині. Незважаючи на знатне походження, обрав тернистий шлях Христовий.
Святість його діянь приваблювала багатьох хри стиян, які бажали бачити

справжнього проповідника
православної віри. Останні
дні життя чудотворцю судилося провести у Мгарі.
Повертаючись з виснажливої
поїздки, він захворів і зупинився у Преображенському
монастирі, де й помер 5
квітня 1654 року.
Згідно із заповітом, був
похований за грецьким
звичаєм східних патріархів у
сидячому положенні у склепі
Преображенського. Його
одягли у священницькі одежі,
в руку вклали посох і посадили у крісло. А на гробниці
зробили такий напис: «Сину!
Якщо ти шанобливий, не проходь повз отця без поклону:
він був чуйним, співчутливим
до людського горя пастирем апостольського трону, й
після смерті своєї молиться за
паству свою перед Пастирем
пастирів Христом».
Слава про чудодійну силу
Афанасія Сидячого поширилася далеко за межами
Лубенщини. Тисячі людей
йшли у Мгарський монастир
із вірою і надією.
На жаль, XX століття прийшло у Мгар вереницею
жорстоких кровопролить і
руйнацій. Почалася епоха
наруги над святинями й гонінь
на християн. У монастирі
організували колонію дітей
«ворогів народу», згодом
дисциплінарний батальйон
та військові склади. У його
стінах колись розташовувався навіть піонерський
табір. Варварське ставлення до обителі тривало аж
до травня 1993 року, коли
Мгарський монастир у
напівзруйнованому, оскверненому стані повернули
Православній Церкві. З того

часу місцева братія дбайливо,
по крупицях відновлювала
будівлі колись величного Мгарського монастиря.
До наших днів збереглися:
Преображенський собор,
дзвіниця, Благовіщенська
церква, руїни настоятельського корпусу, келійний корпус XVIII ст., скитська церква
в ім’я святителя Афанасія,
частина старої огорожі.
За останній час у
монастирі вже багато зроблено. Розрослося
його господарство. На
сьогодні відреставровано
Благовіщенський храм
обителі, скитський храм в
ім’я святителя Афанасія, а
також монастирську трапезну. Проводяться внутрішні
роботи, художники оновлюють стародавні іконописні
зображення, відтворюють
іконостаси. Сьогодні монастир має власні орні землі,
тваринницьке й птахівниче
господарства, пекарню,
займається видавничою
діяльністю.
Сподіваючись на Бога,
Пресвяту Богородицю й
молитовне заступництво
святителя Афанасія, ченці
та послушники Мгарського
монастиря самовіддано трудяться й незримо для світу
здійснюють подвиг святої
молитви на цій древній
багатостраждальній землі.
Про все це я довідався
і побачив, побувавши
нещо д авно на г о стинні й
Полтавщині, на мальовничому березі річки Сула.
Ігор ГАЛУЩАК,
журналіст,
спеціально для «УК»,
м. Полтава – м. Львів

Точка зору

Знімемо з Мазепи анафему

Мене як українця і козака бентежить те, що у перший день Великого Посту
Російська православна
церква продовжує виголошувати анафему великому
українцю Івану Мазепі,
який, захищаючи інтереси
вже колонізованої на той
час України, зрадив царю
Петру I.
Той хто хоче знати,
напевне знає, що цар
Петро і Мазепа довгий
час перебували в добрих,
навіть дружніх стосунках. Мазепа вірно служив, ретельно виконував
вказівки Петра – ходив у
походи, воював зі своїми
козаками за царя, навіть Портрет гетьмана Івана Мазепи
брав участь у придушенні царем, Україні, усім у ній
сущим буде непереливки.
повстання Болотнікова.
Тому невипадково, що Мазепа Тому, маючи нагоду у цих
був багато обдарованим Петром, намаганнях піти під протекале разом із тим (зважаючи на торат короля Карла XII, який
нездоровий норов можнов- гарантував Україні автономію
ладця) мав від нього наругу. і підтримку, Мазепа з невелиПогодьтеся, що як для представ- кою кількістю козаків перейшов на бік шведів. А після
ника нації – це ганьба...
Будучи високоосвіченою Полтавської битви, у якій
людиною (знав багато мов, шведи, а разом із ними і козабув блискучим дипломатом ки на чолі з Мазепою, зазнали
і воєначальником, писав поразки, цар Петро не зміг
вірші), Іван Мазепа будував подарувати своєму колишньов Україні церкви, монастирі, му васалу його «зраду».
Але зрада царю сусідньої
дарував храмам церковне
начиння, дзвони тощо. Важко держави ще не означає зраду
віднайти навіть у всій Європі своєму народу. Більше того, яке
людину, яка може зрівнятися відношення абсолютно мирські
з Мазепою за масштаба- протиріччя мають до церкви, а
ми підтримки православ’я. тим більше до такого суворого
Із понад 500 відомих нині акту, яким є анафема?
Користуючись необмежеуніверсалів Мазепи на долю
православної церкви припадає ною, у тому числі й церковною,
понад 130, тобто 26 %. Їх владою (якою, до речі, його
аналіз показує, що зверхник ніхто не наділяв), цар видав
Гетьманщини надавав мона- указ про оголошення Іванові
стирям маєтки і закріплював Мазепі анафеми – у порушенправо власності на те, чим ня церковних правил. Церква
вони володіли раніше. Гетьман грішника може лише відлучити
часто звільняв православні або прийняти до свого лона.
Анафема – це чорно-магічне
обителі від податків та
повинностей, забороняючи прокляття, що вражає людину
полковій і сотенній старшині та її нащадків до сьомого коліна.
Але чорно-магічна
негативна енергія діє
в тому числі і на всіх
священиків, які виголошують анафему. Це
легко визначається з
допомогою методів
біолокації.
Щоб «спалити»
анафему Мазепі,
біоенерготерапевт
вищої категорії
Віктор Чіх (християнин, людина
побожна; за допомогою його методів
оздоровлено безліч
хворих людей) запропонував використати космічну фігуру і
дозволив надрукувати її в газеті «Україна
Езотеричний малюнок для захисту від козацька» щоб козаки
анафеми запропонований В. Чіхом
скористалися наговтручатися у внутрішні спра- дою захистити карму Івана
ви монастирських володінь. Мазепи. Для цього необхідно
Яскравим доказом цього є те, роздивлятися езотеричний
що стиль «українське баро- малюнок кілька хвилин, а
ко». Детальніше про внесок потім вигукнути «Арданал!».
гетьмана Мазепи в розвій Тоді анафема буде знищена.
Тож будемо духовними служправославної церкви в роки
його правління читайте в никами Бога! Маємо постояти
газеті «Україна козацька» за своїх героїв, яких прокляли
№↔11-12 за червень 2009 року. вороги наших прадідів!
Будучи людиною далеВасиль ВЕРДИБОЖЕНКО,
коглядною, Мазепа добре
козак-характерник
усвідомлював, що з царсьм. Маріуполь
кою Росією і таким одіозним
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Сказав: «Буду з вами. Я ваш син!»
І породив слово
А. Малишко
Вже зранку приміщення
місцевого осередку
письменників трохи нагадувало розтривожений вулик.
Неабияке пожвавлення серед
літераторів було викликане підготовкою до зустрічі з
читачем. Той після тривалих
перемовин нарешті знайшов
невеличке вільне «віконце»
між читанням книг та численними зустрічами з аудиторіями
пишучої братії і погодився
завітати до творчого осередку.
Молодші «інженери людських душ» вмощувалися і подумки готували цікаві запитання
для гостя. Старші знічев’я теревенили, згадуючи різноманітні
байки щодо кололітературного
життя. «Якось ми з колегою
потрапили в компанію, де нам
представили читача, - жваво розповідав поет Н. – Ну,
познайомилися, поговорили.
А він нічого дядько: такий простий, носа не задирає, залюбки
дав нам автографи і ми навіть
вже телефонами обмінялися.
А потім колега всіх розсмішив:
«Я, - каже, - оце вперше живого
читача бачу. Думав, що вони
вже давно перевелися…»
Гурт у відповідь на бородату
бувальщину відповів чемним
сміхом, однак далі всі враз зробилися серйозними, бо нарешті
приїхав читач. Кирпатий
хлопчина – учень середніх
класів, голосно привітався з
присутніми, сказав кілька завчених фраз про велику кількість
домашніх завдань і відсутність
часу і почав розповідати про
свої читацькі будні. Певна річ,
письменники слухали його,
затамувавши подих. А ще швиденько нотували слова гостя
в блокнотах та фотографували його фотокамерами та
мобільними телефонами. Тим
часом хлопчак, вкотре позирнувши на годинник, запропонував відповісти на запитання присутніх, які посипалися
зусібіч.
- Коли ви прочитали свою
першу книгу?
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- Що спонукало засісти за
читання і де для цього знаходите вільний час?
- А де берете книжки?
Певна річ, кожну відповідь
читача буквально ловили на
льоту. Затим він ще люб’язно
погодився сфотографуватися на
згадку гуртом із письменниць-

Та нічого я, шановні читачі,
не переплутав і не вигадав,
а просто спробував заглянути у недалеке майбутнє. Бо
якщо нинішня ситуація продовжуватиметься, невдовзі
й справді доведеться влаштовувати подібні зустрічі.
Підтвердженням цьому є

Гострим пером

ЯЗИКА НЕ МАЄ,

але про підтримку благає

Світлина отримала приз у фотоконкурсі
«Не шкодуй часу на книжку» від «Друга читача»
Автор - Сергій Россінський, ідея Тетяни Ярошенко

ким загалом і терпляче ставив
свій підпис у книгах присутніх
авторів, які вишикувалися до
нього у нічогеньку чергу. А наостанок, взявши подарований
букет квітів, вручив письменникам одну із своїх улюблених
закладок для книг, яку використовував при читанні…

перипетії на книжковому ринку, через які взагалі складається
враження, що письменників
тепер розвелося більше за
читачів, які буквально на вагу
золота. І справа навіть не в
величезній кількості графом…
скажемо так, осіб, які видають книжки і самовпевнено

називають себе письменниками. Цур йому і пек цьому явищу,
яке – окрема тема. А нині набагато більше непокоять темпи
зменшення кількості тих, хто
бере в руки книжку для читання. Хоча – а де її взяти? Адже
он за інформацією Асоціації
видавців і розповсюджувачів
книг, на придбання книжок
українці щороку в середньому
витрачають аж …31 гривню.
Утім, виявляється, відступати
ще є куди, адже є країна, де
розкошелюються для читання ще менше, ніж у нас - 2,2
євро у Молдові. А у «нормально читаючих» країнах
Європи ці цифри докорінно
відрізняються – у сусідній
Польщі на купівлю літератури
не скупляться витрачати 32
євро в рік, у Фінляндії – 105,
у Німеччині – 119. Відчуваєте
різницю?
Фахівці стверджують,
що однією з причин такого відставання є теперішня
вітчизняна державна підтримка
книговидання, яку можна розглядати через лупу чи мікроскоп.
Внаслідок цього кількість виданих книг щороку зменшується
на 10 відсотків і зараз наша держава має найнижчий в Європі
показник – 1 книга на людину
в рік. А оскільки про сучасну популяризацію книжок
взагалі мовчок, то, схоже, й
справді не за горами ті часи,
коли одинаків-читачів уклінно
запрошуватимуть на зустрічі
з студентським, робочим та
письменницьким загалом.
Утім, це попереду. Проте вже
зараз є потреба при підготовці
до друку видання «Загадки»
переінакшити рядки про книги.
Приміром, ану вгадайте, про
що йде мова: «Язика не має,
а про підтримку благає»? Чи
«Мовчить, а сто дурнів терпить».
Або «Не потрібна я нікому: ні
дорослому, ні малому»…
Павло КУЩ,
письменник-гуморист
м.Донецьк
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Пісенний клуб «Кобзар»

м.Львів

ГЕЙ, ГУК, МАТИ, ГУК, ДЕ КОЗАКИ ЙДУТЬ

Завідувач корпункту

Українська народна пісня

Гей, гук, мати, гук, де козаки йдуть,
Невеселая
Та й доріженька, куди вони йдуть.
Невеселая
Та й доріженька, куди вони йдуть.
Куди вони йдуть, там бори гудуть,
Поперед себе
Та вражих панків облавою пруть.
Поперед себе
Та вражих панків Облавою пруть.
Гей, гук, мати, гук! Усі пішли в Луг,
Ідуть та гудуть, Мед-горілку п’ють,
Ой гук, мати, гук!
Ідуть та гудуть, Мед-горілку п’ють,
Ой гук, мати, гук!
Вони ж вино п’ють,
ой п’ють та гудуть,
А на них, на них,
На козаченьків, вороги ідуть.
А на них, на них,
На козаченьків, вороги ідуть.
Зібрались вони під рясні дуби,
Та й чекаючи
Та й отамана на раду собі.
Та й чекаючи
Та й отамана на раду собі.

Роман Наконечний
Тел.: (0322) 64-99-79
м.Харків

Отаман іде, як голуб гуде,
А під білою
Та березою голову кладе.
А під білою
Та березою голову кладе.

Завідувач корпункту

«Отамане наш, не дбаєш за нас,
Ось і, бач, наше
Та товариство, як розгардіяш.
Ось і, бач, наше
Та товариство, як розгардіяш.

Іван Мільчевич

Чи не срам тобі покидати нас
І по застумах
Та цього лісу блукати без нас?
І по застумах
Та цього лісу блукати без нас?
Глянь, отамане, вже світ настає,
Ой уже й наше
Та товариство коней сідлає!
Ой уже й наше
Та товариство коней сідлає!»
«Ой помру ж я, помру,
не зажив слави,
Бо нема мені
Та долі бути батьком над вами.
Бо нема мені

(ЗАПИСАНО 1987 РОКУ ВІД ВАКУЛЕНКО УЛИТИ ІВАНІВНИ 1901 РОКУ НАРОДЖЕННЯ У СЕЛІ МАЛА ТОКМАЧКА ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ)

Михайло Дубровський
Тел.: 067-628-82-64
м.Ужгород
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Ікони – портали у міжсвіти привідшторені,
З ковчегів зазирають в душі глибину
Р. Вірлан
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Іконопис козака ЗАГРАЯ
Знай наших

Реєстровий козак Сергій Заграй зі своїми іконами

У подільському селі Жорнище, що широко розкинулося на пагорбах серед яблуневих садів, у
білосніжно-весняному чи золотаво-червоному
осінньому вбранні, де творив у минулому столітті
всесвітньо відомий народний художник, гончар
Олександр Ганжа, живе козак Сергій Заграй.
Зараз у хлопця така пора,
коли енергії і завзяття
стільки, що під силу гори
звернути, а душі хочеться
співати і мріяти! А коли
починає заглядати у голубі
шибки вікон тихий вечір,
Сергій береться за фарби та папір. Ще з дитячих
років юнак захоплювався живописом. Потяг до
малювання відчув у собі,
коли навчався у старших
класах Жорнищенської
середньої школи. Цьому
ремеслу юнака ніхто ніколи
не вчив. Самотужки із книг
та посібників опанував
техніку малювання, навчився підбирати фарби
тощо. Малює, в основному,
картини на біблійні теми.
А кілька років тому отримав благословення семи
настоятелів православних
церков на написання ікон
святих.
За оцінками спеціалістів
та шанувальників живопису, написані Сергієм
ікони мають високий
художній рівень та естетичну цінність. Неодноразово його роботи були
представлені на районних
та обласних виставках у
Іллінці, Вінниці, Львові.
Один із кращих творів художника-аматора – ікона
Христа Спасителя, що написана олією по дереву,
була подарована КиєвоПечерській лаврі.

Сергій малює, але не
колекціонує, щедро роздаровуючи добрим людям власні
твори. Ікони, написані
героєм нашої оповіді, знайшли належне місце у багатьох православних храмах та
в одній із військових частин
у Львівській області.
Варто зазначити, що
більше десяти років
Сергій працював токарем
у своєму рідному селі. Та
завжди вважав себе духовним нащадком козацького роду, патріотом рідного
Іллінецького – козацького
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та партизанського краю.
І нині юнак керується високими морально-естетичними принципами, натхненно
працює на ниві відродження
козацького руху, зокрема
Іллінецького районного
осередку УРК, який було
створено 9 травня 2012 року
генерал-лейтенантом УРК
Василем Вовченком. Козак і художник Сергій Заграй вносить свою частку
у відродження культури та
духовності України. Наснаги йому додає історія
козацтва – невичерпне джерело слави й гідності, честі
і мудрості, духовності та
патріотизму всіх українців.

В.о. отамана Київського міського товариства УРК Василь Вовченко, козак Андрій Вовченко,
отаман Жорнищенського сільського осередку УРК Василь Притула, начальник штабу Іллінецького
районного товариства УРК Василь Вовченко і лейтенант УРК Сергій Заграй (зліва-праворуч)

Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.org.ua.
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Роботи молодого майстра-іконописця

Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.org.ua.

Андрій ВОВЧЕНКО,
ройовий козацького
осередку УРК,
село Жорнище,
Вінницька область

Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.org.ua.

