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Об’єднавча сила

Зі святом весни!
Вірні козацькі берегині!
Шановне жіноцтво України –
рідні неньки і сестри,
любі доньки і дружини, кохані,
розчудесні лепетливі внученьки!
Щиро вітаю вас, дорогих
козацькому серцю, з чудовим
святом 8-го Березня!
Від імені і за дорученням
багатотисячного товариства
Українського Реєстрового
Козацтва сердечно зичу вам,
прекрасні пані, щастя по самі
вінця, палкого вірного кохання,
синівської любові, братерського
захисту, чудового
весняного настрою!
Будьте завжди і поруч,
славні наші берегині-українки!
Гетьман УРК
Анатолій ШЕВЧЕНКО

Поетичним рядком

ПРОВЕСІНЬ
Іще земля не парувала
І дощ дерева не омив,
І голуби не парувались,
Не озивалися громи.
Ще чорну сажу не трусили
І не білили світло дім,
Ще вечорами сірий дим
Над димарем вітри студили.

мудрої козачки
Уже не перший рік нашими молодшими берегинями по-материнськи турботливо опікується дивовижна жінка, генерал-майор УРК Світлана Олександрівна
Горбунова-Рубан. Вона має заслужений
авторитет у м.↔Харкові. І не лише як
впливовий громадський діяч, але як
професіонал у галузі соціального захисту і охорони здоров’я. Більше 15 років
Світлана Олександрівна очолює систему
соціального захисту в столиці Слобожанщини, пройшовши професійними сходинками шлях від начальника міського
управління до заступника міського
голови з питань охорони здоров’я і
соціального захисту населення. Визнанням заслуг перед державою стало надання їй звання «Заслужений працівник
соціальної сфери України».
П'ять років тому С.О. Горбунова-Рубан стала берегинею Харківського обласного товариства УРК. Незважаючи
на зайнятість пані Світлани, всі заходи
обласної організації УРК проходять за її
активним сприянням.
Світлана Олександрівна користується
заслуженою повагою серед реєстровців
регіону, козацької старшини УРК. Активна
життєва громадянська позиція берегині, її
робота з організації і поширення козацького руху на Слобожанщині, патріотичного
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виховання молоді відзначена Гетьманом
УРК Анатолієм Шевченком найвищими нагородами УРК↔– «Бронзовим»,
«Срібним» і «Золотим» козацькими хрестами III, II і I ступенів.
Свідченням високої довіри до Світлани
Олександрівни стало те, що саме їй,
берегині УРК, у День українського козацтва 14 жовтня 2012 року було довірено
приймати парад представників дев’яти
козацьких організацій Харківщини.
Горді отамани у козацьких одностроях
чітко доповідали жінці про готовність
козацьких підрозділів до відзначення
Покрови Пресвятої Богородиці, визнаючи тим самим високий авторитет
представниці Українського Реєстрового
Козацтва. А потім із подякою приймали з її рук відзнаки Харківської
облдержадміністрації і Харківської
облради.
Не дивно, що після параду козацьких організацій один із
очільників Українського козацтва,
ректор Харківського національного
педагогічного університету імені
Григорія↔Сковороди, генерал-полковник козацтва І.Ф. Прокопенко запросив
пані Світлану на засідання Великої ради
Українського козацтва, яка відбулася 3
листопада 2012 року в Харкові. Її виступ
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із закликом до єдності та координування
дій усіх козацьких організацій на благо
українського народу здобув щирі аплодисменти присутніх – повноважних
представників різних козацьких формувань Слобожанщини.
Активна громадянська позиція віцемера м. Харкова, генерал-майора УРК
С.О.↔Горбунової-Рубан спрямована на
розвиток козацтва, відродження його
традицій, культури, ідеологічних засад,
на збільшення авторитету Харківського
обласного і міського товариств УРК – як
серед козацьких об’єднань, так і у владних структурах регіону.
Реєстровці Харківщини палко вітають
Світлану Олександрівну Горбунову-Рубан,
а в її особі усіх берегинь Харківського обласного товариства УРК, з прекрасним
весняним святом!
Нехай береже вас Пресвята Богородиця!
Слава берегиням
Українського Реєстрового Козацтва!
Реєстрові козаки Харківщини
На фото:
берегині УРК Світлані ГорбуновійРубан доповідає отаман реєстрових
козаків Харківщини Віктор Посохов
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Був тільки провесні початок –
Предтеча сонця і води,
Коли холодними ночами
Тремтять у темряві сади,
А вранці – клаптиками снігу –
Капітулюють морози.
І відриває річка кригу
Від прибережної лози.
Був тільки провесні початок,
Коли виходять на поріг,
Щоби змести останній сніг
І – на дорогу – помовчати...
Юрій Доценко

Рідним
Краєм
Козацьким
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Поклянись на червоній калині,
Присягни на святому гербі

Україна козацька

Офіційно

Реєстри козацькі
Реєстр Черкаського обласного козацького товариства ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
Марченко Борис Андрійович
Голова Адміністрації
Гетьмана УРК у Центральному регіоні,
отаман Черкаського обласного товариства УРК
Панчишин Юрій Іванович
заступник отамана,
отаман Черкаського
міського товариства УРК
Харечко Сергій Олександрович
начальник штабу
Крючков Віктор Григорович
заступник отамана
Мальований Василь Іванович
заступник отамана
Гаврилюк Олександр Миколайович
радник отамана
Коряк Василь Петрович
отаман Лисянського
районного товариства УРК
Гончар Віктор Миколайович
отаман Чигиринського
районного товариства УРК
Козаки-РЕЄСТРОВЦІ
Самойленко Микола Олексійович
Крамар Микола Федорович
Поліщук Михайло Іванович
Гаман Петро Ілліч		
Левицька Елеонора Антонівна
Лисенко Михайло Максимович
Крамар Микола Федорович
Михайленко Євген Миколайович
Пахомов Олександр Петрович
Пономарьов Павло Михайлович
Попов Валерій Анатолійович
Соляник Микола Іванович
Кувейко Василь Іванович		
Трусов Андрій Вікторович		
Марштупа Василь Васильович		
Квач Іван Петрович
Булака Анатолій Семенович		
Пастернак Олександр Миколайович		
Василенко Олександр Васильович
Барчук Анна Володимирівна
Гвоздик Вікторія Іванівна		
Калиновська Тетяна Станіславівна
Синявський Вадим Анатолійович
Панченко Федір Валерійович
Безпалий Петро Володимирович
Вовченко Володимир Павлович
Неткач Василь Григорович
Склянко Владислав Володимирович
Кравченко Іван Омелянович
Мельник Юрій Петрович
Байбуз Галина Іванівна
Жужуков Віталій Вікторович
Невгод Роман Вікторович		
Турлюн Володимир Михайлович
Давиденко Анатолій Анатолійович
Білий Роман Дмитрович
Гуртовий Сергій Миколайович
Ворожбитський Сергій Степанович
Герасименко Микола Петрович
Дідов Віталій Володимирович
Дубина Віктор Прокофійович
Євстафьєв Григорій Дмитрович
Єжов Костянтин Володимирович
Качур Володимир Михайлович
Колос Володимир Вікторович
Кравченко Василь Михайлович
Кучер Олександр Іванович
Литвяк Олександр Миколайович
Мигаленко Андрій Вікторович
Мигаленко Марина Вікторівна		
Нерознак Світлана Олександрівна
Панорін Володимир Олексійович
Приходько Валерій Михайлович
Приходько Григорій Анатолійович
Сергієнко Олександр Володимирович
Столяр Оксана Миколаївна
Турбал Анатолій Павлович
Юркевич Дмитро Михайлович
Янішевський Віталій Семенович
Iванюк Микола Iванович
Вавiлiн Альберт Вiкторович
Гапша Iван Iванович		
Гриценко Микола Iгнатович		
Дудник Катерина Федорiвна
Заєц Василь Федорович
Залозний Олег Миколайович
Квашко Валентина Миколаївна
Коваль Тетяна Григорівна		
Компанiєць Андрiй Мусiйович
Красицька Марiя Миколаiвна
Кутирьов Ігор Олександрович
Куцак Руслан Iванович
Мусiч Анатолiй Олександрович
Озеран Анатолiй Васильович
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Пономаренко Максим Васильович
Рацюк Тетяна Миколаiвна		
Рябоконь Iгор Станiславович
Салогуб Микола Созонович
Семенюк Віктор Васильович
Скорик Iван Андрiйович
Старiков Iван Микитович
Токарєва Валентина Ананівна
Харченко Андрiй Олександрович
Ховрах Анатолiй Савович
Шапорда Вiктор Анатолiйович
Шведенко Олександр Володимирович
Шостопаль Олександр Володимирович
Щербатюк Iгор Костянтинович
Чайка Анатолій Максимович
Скорина Олег Володимирович
Єленік Микола Володимирович
Бедник Варвара Федорівна
Ревенко Володимир Йосипович
Чінін Володимир Борисович
Червоноокий Микола Петрович
Білик Сергій Олександрович
Демченко Анатолій Васильович
Скринський Іван Якович
Хрипуновський Валерій Ігорович
Козєл Евгеній Олександрович
Луцко Володимир Михайлович
Скоріченко Юрій Васильович
Ратушна Надія Максимівна
Жужман Олександр Андрійович
Ключник Ігор Іванович
Харченко Сергій Васильович
Скуратівський Валерій Дмитрович
Кушніренко Евген Федосійович
Нікітіна Олександра Валеріївна
Гай Василь Федорович
Назаренко Роман Володимирович
Метушівський Анатолій Петрович
Артеменко Юрій Володимирович
Мочалов Валерій Юрійович
Андрієнко Віталій Григорович
Каратнюк Анатолій Васильович
Черніченко Микола Михайлович
Козинець Володимир Владиславович
Петров В’ячеслав Леонідович
Деньгін Сергій Валентинович
Скубко Олександр Михайлович
Кубрак Надія Володимирівна
Ридван Ганна Володимирівна
Химич Оксана Василівна
Гуріненко Іванна Анатоліївна		
Вiвчар Олексiй Єфремович
Плакущий Бронiслав Iванович
Курбатов Леонiд Альбертович
Пiлимський Володимир Iванович
Краєвий Iгор Володимирович
Кир’ян Олександр Iванович
Касьянчук Дмитро Михайлович
Рикунов Дмитро Юрiйович
Рябцев Сергiй Миколайович
Жук Віктор Григорович
Лікарев Анатолій Миколайович
Приходько Василь Анатолійович
Шмиголь Владислав Володимирович
Редько Людмила Іванівна
Котлярова Наталія Василівна		
Невідомська Алла Анатоліївна
Холоденко Володимир Віталійович
Фатенко Людмила Василівна
Ганжа Іван Васильович
Васільченко Василь Вікторович
Артеменко Володимир Володимирович
Божко Юрій Олексійович
Величкін Володимир Володимирович
Вербицький Василь Іванович
Гарасюта Ігор Іванович
Ковальчук Василь Миколайович
Кононченко Андрій Михайлович
Литвин Олександр Анатолійович
Мазурець Михайло Вікторович
Мороз Роман Андрійович		
Недужий Петро Григорович
Отнякін Віктор Григорович		
Рабощук Юрій Іванович
Рубець Дмитро Анатолійович
Слупіцький Віталій Григорович
Сокирко Олег Володимирович
Ткаченко В’ячеслав Миколайович		
Ткаченко Олександр Дмитрович		
Химичук Петро Петрович		
Ціпур Віктор Сергійович		
Черняєва Марина Миколаївна
Чижовський Іван Володимирович		
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Шаповал Євген Григорович		
Шевченко Сергій Іванович		
Шумаков Олексій Борисович
Юрченко Віктор Олексійович
Бабенкова Наталiя Петрiвна
Бучнєв Віктор Михайлович		
Гульченко Максим Вiталiйович
Дробот Андрій Миколайович
Дяченко Микола Iванович
Кара Олег Сергiйович
Куць Микола Васильович
Митричев Андрiй Володимирович
Нишова Любов Дмитрівна		
Плотнiков Микола Миколайович
Самойленко Сергiй Миколайович
Сергієнко Ельвіра Семенівна
Снісаренко Наталія Михайлівна
Соломай Тетяна Григорiвна
Фадєєв Сергiй Миколайович
Хуторненко Михайло Федорович
Шевченко Вячеслав Анатолiйович
Літовка Ярослав Вікторович
Петухов Олександр Миколайович
Харченко Олександр Іванович
Кролевець Євген Юрійович		
Білик Руслан Іванович
Ковтун Катерина Адріївна		
Махнюк Василь Сергійович
Боть Анатолій Миколайович
Євтушенко Владислав Петрович
Роскопін Олег Миколайович
Гузій Віктор Іванович
Ромадан Олександр Костянтинович
Круглий Анатолій Васильович
Довганюк Юлія Юріївна
Жалдак Юрій Петрович
Кравченко Олександр Миколайович		
Орлик Кузьма Якович
Ляльченко Василь Петрович
Підліснюк Олександр Віталійович
Кумач-Лебедєв Євгеній Іванович
Звєрін Микола Сергійович
Мушинський Віктор Миколайович
Карасьов Володимир Володимирович
Саркісянц Вячеслав Володимирович		
Перехрест Валентина Миколаївна		
Курінний Віктор Васильович		
Гаркавенко Георгій Анатолійович		
Ходзіцький Сергій Дмитрович		
Панченко Петро Маркович		
Балинець Андрій Олегович		
Жуков Сергій Євгенійович		
Поштар Василь Володимирович
Коваленко Олексій Олегович
Демченко Володимир Михайлович
Бразiлiй Вiталiй Дем’янович
Березюк Микола Пилипович
Коцюба Iван Григорович
Рубченко Роман Станiславович
Нестеренко Анатолiй Михайлович
Кузьменко Юрiй Григорович
Гребiник Станiслав Петрович
Горiшнiй Микола Федорович
Клименко Iван Романович
Ємець Ярослав Iванович
Носенко Михайло Йосипович
Ступiн Юрiй Якович
Булгару Василь Георгiйович
Костянець Олег Генадiйович
Товстопят Юрiй Олексiйович
Зубкова Свiтлана Павлiвна		
Галушкін Станіслав Валерійович		
Холоденко Олег Володимирович
Недоїдон Олександр Миколайович
Бондаренко Василь Іванович
Васильєв Віктор Михайлович
Деревецька Олена Вікторівна
Дзюбенко Олександр Олександрович
Ібрагімова Олена Іванівна
Кауров Андрій Дмитрович		
Когут Юрій Володимирович
Комишний Володимир Миколайович
Ляпкало Костянтин Олександрович
Мельник Володимир Анатолійович
Мороз Андрій Андрійович
Павленко Юрій Ігорович
Умін Олександр Григорович
Холод Тамара Олексіївна
Щербатий Сергій Анатолійович
Баранецький Костянтин Панасович
Гайдамака Анатолiй Володимирович

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

(Продовження реєстру у наступному номері)
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Полюбить не себе в Україні,
А її полюби в собі
І. Білий
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Міжнародні зв’язки

НАКАЗ

№ 373/29
від 11 лютого 2013 року
З метою створення умов для ефективної
роботи, впровадження творчих підходів
для вирішення статутних завдань та впорядкування діяльності Генерального штабу
ВГО УРК, керуючись Статутом ВГО УРК,
Наказую:
1. Призначити Радника Гетьмана УРК
із організаційних питань, маршала УРК
Міхєєва Валерія Анатолійовича на посаду начальника Генерального штабу
ВГО УРК.
2. Звільнити генерал-майора УРК
Пазюка Володимира Миколайовича з
посади начальника Генерального штабу
ВГО УРК у зв’язку з переведенням на
іншу посаду.
3. Начальнику Генерального штабу ВГО УРК, маршалу УРК Міхєєву
Валерію Анатолійовичу розробити
положення про діяльність Генерального штабу ВГО УРК та план заходів,
спрямованих на відновлення та впорядкування діяльності Генерального
штабу ВГО УРК на розгляд Гетьмана
УРК до 15.03.13 р.
4. Контроль за виконанням наказу
залишаю за собою.

НАКАЗ

№ 373/38
від 24 січня 2013 року
З метою створення умов для ефективної роботи,
впровадження творчих підходів для вирішення статутних завдань, зміцнення української державності
та становлення демократичного суспільства, керуючись Статутом ВГО УРК,
Наказую:
1. Призначити Голову Адміністрації Гетьмана
УРК у Київському регіоні України, Головного
отамана Київського обласного козацького товариства УРК, генерал-полковника УРК Карпенка
Олександра Федоровича Наказним гетьманом
УРК із суспільно-політичних питань.
2. Згідно з посадою, що обіймається, присвоїти
генерал-полковнику УРК Карпенку Олександру
Федоровичу чергове козацьке військове звання
«генерал армії УРК».
3. Дозволити генералу армії УРК Карпенку
Олександру Федоровичу обіймати посади Наказного гетьмана УРК із суспільно-політичних
питань та Голови Адміністрації Гетьмана УРК у
Київському регіоні.
4. Наказному гетьману УРК із суспільнополітичних питань генералу армії УРК Карпенку
Олександру Федоровичу розробити план заходів
щодо організації роботи в регіонах України.
Гетьман УРК А.І. Шевченко

Гетьман УРК А.І. Шевченко

НАКАЗ

№ 373/30
від 11 лютого 2013 року
З метою створення умов для ефективної
роботи, впровадження творчих підходів
для вирішення статутних завдань та впорядкування діяльності Генерального штабу
ВГО УРК, керуючись Статутом ВГО УРК,
Наказую:
1. Звільнити генерал-майора УРК
Пазюка Володимира Миколайовича з
посади начальника Генерального штабу
ВГО УРК у зв’язку із переведенням на
іншу посаду.
2. Призначити генерал-майора УРК
Пазюка Володимира Миколайовича
на посаду заступника Гетьмана УРК із
питань організаційної роботи.
3. Контроль за виконанням наказу
залишаю за собою.
Гетьман УРК А.І. Шевченко

НАКАЗ

НАКАЗ

№ 373/38
від 26 лютого 2013 року
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво»
та рішенням Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва,
Наказую:
1. Призначити підполковника УРК
Го н ч а р е н к а А н т о н а С е р г і й о в и ч а на посаду отамана Сумського міського козацького товариства ВГО УРК.
2. Присвоїти отаману Сумського
міського козацького товариства ВГО УРК,
п і д п о л к о в н и к у У Р К Го н ч а р е н к у А н т о н у
Сергійовичу чергове козацьке військове
звання «полковник УРК».
3. Отаману Сумського міського козацького
товариства ВГО УРК, підполковнику УРК
Гончаренку Антону Сергійовичу представити оновлені реєстри УРК міста Суми у
Ге н е р а л ь н и й ш т а б У Р К д о 2 5 . 0 3 . 2 0 1 3
р о к у (в електронному вигляді відправити на
адресу: genshtab-kiev@kozatstvo.org.ua).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу
Українського Реєстрового Козацтва маршала
УРК Міхєєва Валерія Анатолійовича.

№ 373/27
від 9 лютого 2013 року
Керуючись Статутом Всеукраїнської
громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво» та рішенням
Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва,
НАКАЗУЮ:
1. Призначити радника Гетьмана УРК
з національних питань генерал-майора
УРК Вашуру Савелія Анатолійовича на
посаду Наказного гетьмана Українського
Реєстрового Козацтва в Приазовському
регіоні Донецької області.
2. Присвоїти Наказному гетьману
Українського Реєстрового Козацтва
в Приазовському регіоні Донецької
області, генерал-майору УРК Вашурі
Савелію Анатолійовичу чергове козацьке військове звання «генерал-лейтенант
УРК».
3. Наказ довести до особового складу
Українського Реєстрового Козацтва
та громадськості України через газету
«Україна козацька».
4. Контроль за виконанням наказу
покласти на начальника Генерального
штабу Українського Реєстрового Козацтва, генерал-майора УРК Пазюка
Володимира Миколайовича.

№ 373/37
від 26 лютого 2013 року
Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської
організації «Українське Реєстрове Козацтво»
та рішенням Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва,
Наказую:
1. Присвоїти отаману Сумського обласного
козацького товариства ВГО УРК полковнику
УРК Губіну Олександру Олександровичу чергове козацьке військове звання «генерал-майор
УРК».
2. Отаману Сумського обласного козацького товариства ВГО УРК генерал-майору УРК
Губіну Олександру Олександровичу представити оновлені реєстри УРК Сумської області
у Генеральний штаб УРК до 25.03.2013 року
(в електронному вигляді відправити на адресу:
genshtab-kiev@kozatstvo.org.ua).
3. Контроль за виконанням наказу покласти
на начальника Генерального штабу Українського
Реєстрового Козацтва маршала УРК Міхєєва
Валерія Анатолійовича.

Гетьман УРК А.І. Шевченко

Гетьман УРК А.І. Шевченко

Консул Польщі у Херсоні

Реєстрові козаки Херсонщини зустрілися із консулом Генерального Консульства Республіки Польща в Одесі Адамом
Адамчуком.
Пан консул зустрівся із колективом навчально-виховного комплексу № 11, де вивчається польська мова як друга
іноземна. Дипломат поспілкувався із Розалією Ліпінською,
головою місцевого культурно-просвітницького товариства
«Полонія», що об’єднує херсонців польського походження.

Після концерту, на якому виступили учні навчального закладу, дипломат познайомився з шефами комплексу↔– представниками Херсонського обласного товариства УРК. Пан Адам
зазначив, що дуже радий був поспілкуватися з реєстровцями,
нагадав про Хотинську битву 1621 року, спільну перемогу
козацького і польського військ над Туреччиною, внаслідок
якої турецький султан був змушений припинити війну. Прощаючись із новими знайомими, дипломат пообіцяв ще раз
відвідати Херсон, аби детальніше дізнатися про діяльність УРК,
що посприяє подальшому розвитку українсько-польських
відносин. Отаман Херсонського міського товариства УРК
Валентин Кривонос запросив консула на заходи зі вшанування
пам’яті кошового отамана Костя Гордієнка у травні цього року
на території Кам’янецької Січі.
На згадку про зустріч пан консул сфотографувався з директором навчального закладу Світланою Дудченко, отаманом
Херсонського обласного товариства УРК Олегом Бойком,
його заступником Валентином Кравченком, начальником
штабу цього козацького товариства Сергієм Ковінем та отаманом міського осередку УРК Валентином Кривоносом.
Прес-служба УРК,
м. Херсон

Фотофакт

Гетьман УРК А.І. Шевченко

НАКАЗ

Отаман реєстровців Херсонщини Олег Бойко вітає голову
Цюрупинської райдержадміністрації Вадима Андрушкевича

У День захисника Вітчизни отаман Херсонського обласного товариства УРК, генерал-майор УРК Олег Бойко та його заступник, підполковник УРК Ігор Стецюк
привітали голову Цюрупинської райдержадміністрації
Вадима Андрушкевича та його заступника Івана Міська
зі святом.
У ході зустрічі було досягнуто домовленості про
координацію дій органів місцевої влади та реєстрового
козацтва з подальшого відродження козацької минувшини
та патріотичного виховання молоді на засадах духовності і
патріотизму.
У цей день грамотами Українського Реєстрового Козацтва були нагороджені військові комісари Цюрупинського та Голопристанського районів Херсонської області,
підполковники Збройних сил України Ростислав Ляшко та
Микола Малахов.
Прес-служба УРК,
Херсонська область

Нам славна судилася доля. Скоріше до праці ходім
Збирати каміння з поля, зводити з нього дім
Г. Гордасевич
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В осередках УРК

Пам’ять, що болить З роси і води, пане отамане!

У Цюрупинську, що на Херсонщині,
відзначили 24-у річницю виведення
військ колишнього СРСР із Республіки
Афганістан та вшанували учасників
бойових дій на території інших держав.
Покласти квіти до пам’ятника воїнамінтернаціоналістам, згадати своїх бойових побратимів прийшли учасники тих
подій, їхні рідні та близькі.

Атамасєм, отаманом Цюрупинського
районного товариства УРК Віктором
Калініним.
На мітингу міський голова Василь
Плотников та голова районної ради
Лариса Снігур відзначили воїнівінтернаціоналістів почесними грамотами, а голова Цюрупинської районної
організації Союзу ветеранів Афганістану
Вадим Логвиновський нагородив
воїнів-афганців,
серед яких багато і
реєстрових козаків,
пам’ятними
відзнаками. Воїнівінтернаціоналістів
тепло привітав
отаман Херсонського обласного
товариства УРК
Олег Бойко.
То г о ж д н я у
парку Слави обласного центру
відбулося урочисте відкриття
меморіального
Олег Бойко і берегині УРК Олена Бесчасна та Олена
к о м п л е к с у
Полосухіна біля пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам
«Воїнам-інтерУ з а х о д і в з я л и у ч а с т ь г о л о в а націоналістам», мітинг-реквієм із
Херсонської обласної ради Віктор покладанням квітів.
«Сьогодні ми віддаємо данину
Пелих, керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації, глибокої поваги людям, які з честю
українські реєстровці на чолі з ота- виконали обов’язок»,↔– зазначив у
м а н о м Х е р с о н с ь к о г о о б л а с н о г о своєму виступі голова Херсонської
товариства УРК Олегом Бойком, облдержадміністрації, генерал-маотаманом Херсонського міського йор УРК Микола Костяк.
осередку УРК Валентином КривоПрес-служба УРК,
носом, головою ради старійшин,
Цюрупинськ – Херсон
генерал-лейтенантом УРК Едуардом

Яскраво і влучно

У перші весняні дні
традиційно вітають наших дорогих берегинь
із жіночим святом.
Але без ратаїв, воїнів,
мужніх захисників роду
людського важко уявити і щасливе родинне
життя і процвітання
батьківського краю.
Людина, яка забезпечила гідне
життя собі, своїй
родині і тепер активно долучається
до громадської роботи, допомагає
розбудовувати молоду країну на принципах духовності і
патріотизму, – рад- Отаман – наставник молодого покоління реєстровців
Для ВГО «УРК» Віктор Олександроник Гетьмана УРК
із організаційних питань, отаман вич – постать знакова. У козацькій
Північнокримського коша УРК, організації – з перших днів її заснугенерал-полковник УРК Віктор вання. Має серед реєстровців незапеДацюк. За добрими справами його речний авторитет, його слово – мудре,
знають не лише в Армянську, де сміливе, влучне, а дії – виважені.
На початку березня пан Віктор
пан Віктор мешкає. За його сприянням у кількох школах міста, а святкує день народження. Прийдуть
також у його рідному селі Кунів, що привітати досвідченого козака його
на Хмельниччині, функціонують побратими, рідні, серед яких два онукозацькі республіки. Сивочолий ки – Олександр і Михайло, що, як і
отаман завжди приїздить до ко- дідусь, також козаки. Прилинуть теплі
зачат з дарунками – історичною вітання і з Куніва від учителів, друзів і
літературою, сучасною технікою, і, маленьких земляків-козачат.
З роси і води Вам, пане отамане!
звичайно ж, смачними солодощами.
Тож дітлахи з нетерпінням чекають
Редакція «УК»
на козацького генерала.

Шляхами визволителів
Чергову річницю визволення Черкащини від німецько-фашистських
загарбників козаки Лисянського
полку УРК відзначили у середині
лютого. За їхнім сприянням, біля районного центру, відбулося відтворення
подій 1944 року, прориву фашистів
із Корсунь-Шевченківського кільця.
Молоді чоловіки в обмундируванні
червоноармійців і солдат вермахту – члени молодіжної громадської

марш-кидок по глибокому снігу та ще
й з важкими зброєю і боєприпасами –
все максимально наближене до зими
1944–го. У ході військо-історичної
реконструкції використовувалися
піротехніка, артилерія та зброя з
холостими набоями. За заходом
спостерігало близько 2 тисяч людей.
Щоб ушанувати пам’ять загиблих
воїнів у роки Другої світової війни,
козаки Лисянського районного

Козаки-артисти народного ансамблю «Первоцвіт» Кальміуського полку УРК

Кальміуський полк Маріупольського
міського товариства УРК у рамках тижня
патріотичного виховання провів декілька
заходів для піднесення козацького духу
дітей та юнацтва м.↔Маріуполя.
У ЗОШ № 24 І-ІІІ ступенів
м.↔Маріуполя із яскравим концертом
виступив народний ансамбль народного
танцю «Первоцвіт», яким керує отаман
Кальміуського полку, полковник УРК
Олександр Білоконь.
Усі школярі отримали задоволення
від неперевершеної майстерності козацьких танців та українських народних пісень у виконанні капітана УРК
Євгенія Іванова. Почуття любові до
рідного краю у серцях глядачів своїми
патріотичними віршами пробуджувала
берегиня УРК Катерина КарабєнФортун. Запальний гопак, «Реєстрова
козацька похідна», «Дима димча»,
«Козацький пляс», «Вербохльост»

сповнювали присутніх справжньою
козацькою енергією.
До Дня захисника Вітчизни
реєстровці Кальміуського полку УРК
провели змагання на кращого стрільця.
Вони відбувалися на базі ЗОШ № 47.
Цей патріотичний захід проводиться другий рік поспіль за сприяння
капітана УРК Сергія Зубаня. Учасники
стрільбищ↔– дев’ятикласники ЗОШ
№№ 47, 39, 45, 24 – марширували,
виголошували гасла і змагалися у
влучності з кульової стрільби.
А переможцем змагань стала команда ЗОШ № 47, яка була нагороджена
грамотами та цінними подарунками
від Кальміуського полку Українського
Реєстрового Козацтва.
Катерина БЕРЕЖНА,
майор УРК,
м. Маріуполь

Фрагмент реконструкції бою на полі під Лисянкою

організації «Київський клуб «Червона
Зірка» та Черкаського обласного осередку ВГО «Закінчимо війну», нагадали співвітчизникам воєнні сторінки
історії 69-річної давнини.
Під час реконструкції бою була
продемонстрована спроба прориву німецького угруповання ліній
радянської оборони. «Гітлерівський»
підрозділ усю ніч із боями пробивався від села Шендирівка до лисянського лісу. Видався дуже складним

товариства УРК на чолі з отаманом,
полковником УРК Василем Коряком
здійснили автопробіг населеними
пунктами району. До всіх обелісків
і братських могил, які зустрічалися
по дорозі, реєстровці поклали квіти і
вшанували визволителів Батьківщини
хвилиною мовчання.
Саврадим Сонько,
козак Лисянського полку УРК,
Черкаська область

Україно моя, мені в світі нічого не треба,
Тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти
					
А. Малишко
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Гартуємо силу і волю
У позакласній виховній роботі
Моринського НВК чільне місце
посідає військово-патріотичне
виховання. Школа має свої давні
традиції, які розвиває та осучаснює.
Це зустрічі з учасниками бойових дій «Шляхами солдата-переможця», воїнами-афганцями
«Афганістан у моїй долі», усні журнали «Тих днів не померкне слава»,
альбоми-естафети «Що я знаю

про війну», уроки мужності «Я
єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була»,
походи по місцях бойової Слави, активна участь козачат у
військово-спортивному гуртку,
що працює двічі на тиждень.
До Дня визволення Звенигородщини від німецькофашистських загарбників
учитель «Захисту Вітчизни»,

с о т н и к Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва Олег
Мамай зі своїми вихованцями Дмитром Бойком, Ростиславом Дяченком, Тарасом Іващенком, Богданом
Колісником, Богданом Лузаном, Олегом Іващенком,
Вадимом Відоменком, Дмитром Короташем, Максимом Корнєєвим та Андрієм

Олег Бойко проводить екскурсію для учнів Моринського НВК у музеї воєнної слави

Зініним здійснив марш-кидок
до хутора Шампань, де знаходиться військовий музей.
Стартували біля пам’ятника
Материнству, що розташований неподалік від навчального
закладу.
«І це не випадково. Адже з
прадавніх часів жінку в Україні
величали Берегинею↔–
основою щасливого буття,↔–
розповідає директор НВК
В.↔Г.↔Колісник. – Та й справжні
лицарі волі – українські козаки↔– схиляли свої голови перед
світлим образом Божої Матері.
І поряд із цим символом, наш
народ завжди шанував земну жінку – матір. Поняття
«Батьківщина↔– Україна↔–
Мати» однаково дорогі для
кожного українця і сьогодні,
і в роки Великої Вітчизняної
війни...»
Прямуючи до музею, учні поклали квіти до Обеліска слави,
де на плитах, як на кам’яних
скрижалях, викарбувані
прізвища односельчан, які
загинули, захищаючи рідну
землю у роки лиховісної
війни; віддали честь воїнупереможцю, що навіки застиг у
бронзі і береже спокій загиблих
в оточенні білокорих берізок.
…Двері музею гостинно
відчинив екскурсовод, воїнафганець Олег Бойко і запросив юнаків і їхнього наставника у… 80-і роки минулого
століття.
І з уст екскурсовода, як набат, зринають слова з поезії
Василя Швеця:

…А ворон падає на прах
і розпинає груди.
Горить залізо по горбах,
горять в залізі люди.
Іскриться ранішня блакить,
ні холодно, ні жарко,
А в нього в роті ще димить
скривавлена цигарка…
Відвідувачі мали нагоду роздивитися сучасну стрілецьку
зброю: автомати, кулемети, гранатомети, пістолети,
ракетниці, а також доторкнутися руками до бойового спорядження та обмундирування.
Діти з цікавістю розглядали одяг вояків Великої
Вітчизняної війни, агітаційні
плакати, фотографії, особисті
речі солдат, стрілецьку зброю
радянських воїнів і солдатів
вермахту, навіть доторкалися
до кулемета «Максим».
Завершальним етапом
заходів, присвячених Дню
визволення Звенигородщини
від німецько-фашистських
загарбників, став перегляд
документального фільму про
Велику Вітчизняну війну в актовому залі Моринського НВК.
Заходи відбулися за сприяння козаків Моринської
сотні Лисянського полку
УРК, за участю молодшого наукового співробітника
Національного заповідника
«Батьківщина Тараса Шевченка» С.В. Суржка.
Олег МАМАЙ,
сотник Моринської сотні
Лисянського полку УРК,
Черкаська область

Козачата-богунці Реєстровці – дошкільнятам
зі славетних Козинців

Тростянецьке районне товариство УРК створене ще у 2004 році. Зараз у реєстрі
цього осередку нараховується 297 козаків, з них у дитячих об’єднаннях↔– 247,
50 – у дорослих. Основною метою роботи товариства є подальший розвиток і утвердження козацтва в районі, виховання молоді на прикладі народних традицій і
звичаїв, на зразках лицарства та основних принципах християнської віри і моралі,
вивчення історичного минулого нашого краю.

У школах, де функціонують дитячі
козацькі об’єднання УРК, діє система ідейно-патріотичного виховання
молоді, вивчення історії козацької
доби. Найкраще організовано роботу
в Козинецькій, Глибочанській СШ I–
II↔ст. та у Четвертинівській, Будянській
ЗОШ I–III ст. Дитячі загони носять
імена славних козацьких полководців
доби визвольного руху. До об’єднань
козачат та лель входять діти 1–5 класів,
соколів і дан – 6–8, джурів та берегинь –
9–11 класів. Усі ці структури мають свої
символи, прапори, статути, однострої,
посвідчення, реєстрові грамоти та ін.
Нещодавно до Козинецького полку
УРК влилося нове поповнення козаків
та берегинь місцевої школи. Тут козацьке дитяче об’єднання створене ще
на початку 1990 року і носить ім’я Івана
Богуна. За цей час у школі апробована
система різних форм роботи з дітьми.
Цікаво й захоплено працюють у цьому
напрямку і в с. Глибочку, де діє дитяча
козацька організація «Глибосіч». Тут
уперше в районі запроваджено парадну шкільну форму для козачат і лелів.
Це↔– національний український одяг і
синьо-жовті, із зеленим або червоним
трикутником, краватки.

Особливо варто відзначити роботу Четвертинівської школи, де діє
маленька «Запорізька Січ» зі своїми
законами та козацькими звичаями.
Спільно із сільським краєзнавчим
музеєм ведеться велика пошукова
робота, вивчення історії рідного краю.
Стало в районі доброю традицією
проводити щорічні фестивалі спортивних змагань «Нащадки козацької слави» серед учнів навчальних закладів.
Щороку в Ободівському дитячому оздоровчому таборі «Сосновий бір» проводиться тематична зміна «Козацькому роду – нема переводу». Завжди з
радістю зустрічає нас, реєстровців, у
Божому домі благочинний УПЦ КП
отець Михайло (Торбахевич), який
є нашим духовним наставником.
Він благословляє козачат на добрі
справи в ім’я відродження ненькиУкраїни.
Микола ПРУС,
отаман Тростянецького
районного товариства УРК,
полковник УРК,
смт Тростянець,
Вінницька область

Виховання у дітей духовного, патріотичного – одне із найважливіших завдань
сучасних козаків. У дитячому садочку № 166 «Діоскурія», що в селищі Сартана
на Донеччині. Це важливе завдання педагогам допомагають вирішувати місцеві
реєстровці. Заняття з народознавства та козацькі розваги тут вони проводять в
ігровій формі. Дітям таке навчання до вподоби, адже вони мають можливість опинитися у минулому і побувати справжніми козаками.

До Дня захисника Вітчизни під керівництвом отамана куреня, підполковника
УРК Євгенії Єрмоленко та берегинь сартанського дитячого куреня «Діоскурія»
у цьому дошкільному навчальному закладі був проведений пізнавальнорозважальний захід «Козацькому роду нема переводу». У ньому взяли участь
дошкільнята, їх батьки, представники Українського Реєстрового Козацтва,
керівництво Сартанської селищної ради на чолі з її головою, підполковником
УРК Степаном Махсмою, керівники освітнього округу № 8. Малюки у захваті
від таких розваг, адже мають можливість і поспівати, і потанцювати, і перевірити
свою спритність у козацьких ігрищах, і, звісно, – пожартувати, повеселитися!
Того дня наказний Гетьман УРК, генерал-лейтенант УРК Савелій Вашура,
отаман Гетьманської дивізії ім. генерала Муравйова, генерал-майор УРК
Володимир Кірьяков, підполковник УРК Степан Махсма вручили маленьким
козачатам подарунки, побажавши їм веселого дитинства і козацького здоров’я.
Наталя ШЕЙКО,
кореспондент «УК»

Митцю не треба нагород, його судьба нагородила,
Коли в людини є народ, тоді вона уже людина.
Л. Костенко
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«УК» - територія козацького духу

Колонка редактора

Ось пройшла ще одна передплатна кампанія на
наш із вами козацький часопис. Дякуємо всім, хто в
цей нелегкий для патріотичних видань час підставив
нам своє плече і передплатив «УК».
Хотілося б, аби наша газета потрапила не лише
у домівку кожного реєстрового козака чи берегині,
а й до бібліотек шкіл, технікумів, університетів,
адже «УК» – це віддзеркалення роботи козацьких
товариств на місцях, рупор українських реєстровців
по всій країні.
П і с л я а н а л і з у р е з у л ьт а т і в п е р е д п л а т и
з’ясувалося, що далеко не кожний реєстровець
взяв у ній участь. Та докоряти не варто, адже не всі
можуть «відірвати» від не надто великої зарплатні
чи пенсії 57 гривень (вартість річної передплати
на «УК»). Але якщо навіть передплатити козакам
одну газету на двох, то це б забезпечило нормальні
умови для функціонування нашого видання. Однак, поки і це залишається мрією…
Хочеться подякувати за активну передплатну
кампанію-2013 козакам АР Крим (начальник
штабу – Ігор Шеремет), Київського (головний отаман↔– Олександр Карпенко), ІваноФранківського (отаман – Михайло Смачило),
Житомирського (отаман – Олександр Дроздюк), Львівського (отаман – Василь Павлечко),
Харківського (отаман↔– Віктор Посохов) обласних козацьких товариств УРК.
Особлива подяка реєстровцям Донецького обласного товариства УРК (отаман – Віктор Столяр), які передплатили майже 500 примірників.
Серед лідерів – Волноваське районне товариство УРК, де отаманом Сергій Іващенко,
Окрема Чорнобильська дивізія УРК «Україна»
(отаман – Василь Лабунін), міські осередки УРК
у містах Маріуполь (отаман – Володимир Книшенко), Єнакієвому (отаман – Олександр Мамченко), Мар’їнці, Макіївці, Красноармійську,
Авдіївці. Окрема подяка козакам і очільникам
Новоград-Волинського (Житомирська обл.),
Жовківського (Львівська обл.), Васильківського,
Миронівського, Бородянського (усі – Київська
область), Костопільського (Рівненська обл.),
Скадовського (Херсонська обл.), Лисянського (Черкаська обл.) районних осередків УРК,
міських козацьких товариств Кривого Рогу,
Івано-Франківська, Сімферополя, Вінниці,
Луцька, Донецька, Харкова, Чернігова та містагероя Севастополя.
Разом із тим потрібно відзначити низьку
активність козаків Закарпаття, Запорізької,
Кіровоградської, Луганської, Сумської,
Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької
областей. Не використали всі свої можливості
потужні, традиційно активні козацькі осередки у Полтавській, Черкаській, Вінницькій,
Волинській, Дніпропетровській, Рівненській,
Херсонській областях.
Закликаємо реєстровців, очільників обласних,
міських, районних і міжрайонних козацьких
осередків скористатися чудовою можливістю
бути почутими, гідно представити свою конкретну роботу на шпальтах видання.
А співробітники «УК» зроблять усе можливе для того, щоб добрі справи українських
реєстровців не залишилися поза увагою
співвітчизників.
Наступний рік для «України козацької» –
ювілейний. Нашому виданню має виповнитися
десять років. Чи збережемо ми газету, чи стане
вона цікавішою, сильнішою, змістовнішою,
актуальнішою – багато в чому залежить саме
від вашої, реєстровці, підтримки «УК» у цьому
перед’ювілейному році.
Нагадуємо, що передплата на козацьке видання
триває. Ті, хто з якихось причин не зміг передплатити «УК» у кінці минулого року, може зробити це до кінця нинішнього, що стане суттєвою
підтримкою для вашої-нашої газети.
Передплачуйте «Україну козацьку» і надсилайте до редакції цікаві матеріали, для яких завжди
знайдеться місце на її шпальтах!

Наш передплатний індекс незмінний –
08159.
Панове козаки і берегині!
Зичимо вам і вашим родинам міцного здоров’я
та успіхів у розбудові нашої Вітчизни!
Слава Україні!

Нам пишуть

Газета «Ук» – у Стенфорді!
Шановний пане Гетьмане
Українського Реєстрового Козацтва,
шановні панове-журналісти «України козацької»!
Діяльність Вашої організації дуже важлива для
сучасної України. Архіву Гуверівського інституту було
б за честь мати якомога більше різних матеріалів, що
стосуються вашої діяльності.
Щиро дякую за надіслані газети «Україна козацька»!
Передані Вами матеріали будуть включені до
фонду Гуверівського інституту при Стенфордському
університеті, описані і надані дослідникам, і всім
охочим для вивчення і опрацювання.
З повагою, Олесь ОБЕРТАС,
кандидат філологічних наук,
від імені Гуверівського інституту
при Стенфордському університеті,
Сполучені Штати Америки

Як колишній політв’язень радянської системи,
ціную «УК» за те, що велику увагу завжди приділяє
справжнім синам України, висвітлює маловідомі
сторінки з історії національно-визвольного руху.
Хай живе «Україна козацька»!
Ваш Олекса РІЗНИЧЕНКО,
колишній політв’язень,
письменник, член НСПУ,
м. Одеса
ВАШ КОЛЬОРОВИЙ ВЕРНІСАЖ
«Україна козацька», вітаю!
Давно є твоїм симпатиком. З нетерпінням чекаю на
кожен номер «УК». Але, пробачте, починаю з останньої
сторінки. Бо я – художник. А саме там традиційно
можна знайти кольоровий вернісаж із коментарем. І
от що добре: презентуються не лише роботи визнаних
в Україні і за кордоном митців, професіоналів, а й

Корінний донбасівець із Луганщини Сергій Погорілий: «Україна козацька, як і я, – козацького роду!»

ІЗ ВІРОЮ У СВІТЛЕ МАЙБУТТЯ
Шановні хлопці!
Прокидається втіха від того, що десь там на
Донеччині є, є, є ще територія нашого духу. Спасибі
за «Україну козацьку». З великим задоволенням
перечитав матеріали про отамана Савонова, Микиту
Шаповала, публікації Анатолія Загнітка…
Тримайте, хлопці, лінію оборони, бо з наступом
поки що не виходить. Та переступний рік уже недалеко, то ж будьмо «із вірою, що світла смуга за темною
таки надійде.»
Честь!
З правдивою повагою,
Василь ШКЛЯР,
лауреат Народної Шевченківської премії,
почесний козак Українського Реєстрового Козацтва,
м. Київ
ПРОЧИТАВ І ВІДРАЗУ ПЕРЕДПЛАТИВ
Вибачайте, що турбую!
Якось випадково мені потрапила до рук Ваша газета.
Для мене це стало одкровенням, адже у нас в кіосках
сьогодні української гезети, як кажуть, днем з вогнем
не знайти. А тут таке видання – козацьке, патріотичне!..
Тож цього року став свідомим передплатником
«УК», вже й перше число отримав.
Хай щастить Вам земляки в нелегкій державотворчій
справі.
Ваш Сергій ПОГОРІЛИЙ,
працівник ПАТ «Група Норд»
ПРОБУДЖУЮЧИ ПРИСПАНУ ПАМ’ЯТЬ
Дорогі хлопці, журналісти-писарчуки
славної газети «Україна козацька»!
Рік тому відвідав свою малу батьківщину –
Донеччину, побував тоді у редакції вашого видання,
яке із задоволенням передплачую. Знаю, у яких,
м’яко кажучи, не ідеальних умовах ви працюєте, пишете, друкуєтесь на східних кресах України. Радий,
що, здається, вистояли у важкий період.

початківців, талановитих, але ще не досить відомих
загалу авторів. А це – велика благодійна справа!
Наостанок: завжди готовий допомогти у художньому оформленні «УК». Хай щастить!
Петро АНТИП,
член Національної спілки художників України,
м. Горлівка
ЗА РОЗБУДОВУ ДЕРЖАВНОСТІ
Дорогі колеги-журналісти, українські реєстровці!
Гордий від того, що сьогодні в Україні виходить
газета, що послідовно стоїть і творить на засадах
патріотизму, соборності, державності.
Знаю, що в Донбасі це робити нелегко, але ж у нас
одна Батьківщина – Україна! Тож і мусимо боротись
за повну її незалежність, за розбудову самостійності
кожен на своєму місці і всі разом!
Успіхів вам! Слава Україні!
Леонід БРОВЧЕНКО,
член редколегії газети Верховної Ради України
«Голос України»,
заслужений журналіст України,
м. Київ
УСМІХНУТИСЯ НЕ ГРІХ!
Славні хлопці-журналісти!
Оптимістично-симпатичним виглядає той факт,
що в «УК» частіше почали з’являтися сатира та гумор. Чого тільки варті малюнки Миколи Капусти,
оповідання Павла Куща!
Українські козаки завжди вирізнялися особливим почуттям гумору, тож і нам нині, коли все далеко не так, як
хотілося б, не слід вішати носа. У житті треба бачити не
лише темне, а й просвіт. Спасибі, що підіймаєш настрій,
даруєш життєдайну енергію, «Україно козацька»!
Олег Попруженко,
генерал-майор УРК,
Львівська область

Мистецтво - вічний абсолют...
Тому всі закони над мистецтвом безсилі
				
Є. Маланюк
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Історія та сьогодення

До козацької читальні

«Якщо гора не йде до Магомета…» На читання до Олекси
Українського культурологічного
центру, професор Донецького національного технічного
університету Володимир
Білецький (автор 3-томної
україномовної «Гірничої
енциклопедії»). – Робота Віри
Андріївни варта високої оцінки,
можливо, і Героя України –
за колосальну подвижницьку
роботу, яку не спромоглися
виконати державні мужі. Адже
дослідити, вивчити, систематизувати діяльність тисячі
українських майстрів пера за
кордоном (а деякі з них мали
до десятка псевдонімів) було
надзвичайно важко».
Спочатку робота велася у
Професор Віра Просалова
замкненому середовищі. Це
Тримаю в руках справді
вже потім, коли інформаційну
унікальне видання (подібного
блокаду було розірвано,
в Україні та за її межами не
з’явилися інтернет, пошукові
було) «Українська діаспора:
системи… А до того авторка
літературні постаті, твори,
з дня на день, з року в рік
бібліографічні відомості». Її
ретельно збирала картотеку
автор-упорядник – доктор
письменників, що творили в
філологічних наук, професор
XIX-XXI століттях за кордоном.
Донецького національного
І ніхто не міг гарантувати, чи
університету Віра Просалова.
щось вийде в результаті. ПроПоява цієї книжки на світ↔–
те тепер, коли маємо перший
це якраз той випадок, коли
наріжний камінь, за допомогою
українські інтелектуали сасучасного масиву інформації
мотужки намагаються викочерез рік-два можна видати тринувати функції держави по
чи навіть п’ятитомне видання
забезпеченню справжньою
про українських письменників
довідниковою літературою.
за кордоном. Важливий перший
Ун і к а л ь н і с т ь н ау к о в о крок. І його зроблено.
довідкового видання в тому,
До речі, тема докторської
що в одній книжці подано
дисертації Віри Просалової
відомості про майже тисячу↔(!)
присвячена такому
українських письменників
унікальному явищу, як «Празьдіаспори: їхній життєвий опис,
ка школа», коли українські
творчу спадщину; довідкові
інтелектуали-емігранти спрота літературно-критичні
моглися створити в Чехії
матеріали, що допоГосподарську академію,
можуть в опрацюванні
Вільний університет, що
необхідної літератури
згодом переїхав до Мюнта осмисленні їхньої
хена.
багатогранної художньої
«Ця книга перевершує все,
творчості.
що до цього було зроблено
«Від часу виданв цій царині, – упевнений
ня «Енциклопедії
професор В. Білецький.↔–
українознавства» (за
У наукових колах навіть
редакцією В. Кубійовича)
дехто заздрить: чому ви, а
минуло чимало часу,
не ми здійснили видання?
тому назріла потреба
І справді, ми як громадська
в довідкових виданнях
організація втілюємо в житспеціального типу, що
тя проекти, які мають фунмістили б інформацію з
дувати державні установи,
певних галузей знань, дояк, скажімо, Академія наук.
зволяли зорієнтуватися
Але з іншого боку – слава
в недавно відкритому
Богу, що є!»
для України колі тих
Тож репрезентація нашої
письменників, яким дописьменницької культури
велося працювати й твовисокого ґатунку відбулася
рити за її межами, – пише
завдяки громадській
у вступному слові Віра
ініціативі, банку даних,
Просалова. – У виданні
який сформувала професор
зібрано й систематизоВ.↔Просалова, та фінансовій
вано біографічні факти, Так виглядає палітурка довідника
підтримці Донецької
наведено перелік художніх доктора педагогічних наук В. Просалової облдержадміністрації.
творів тих літераторів,
Ошатне видання вийшло
Книга побачила світ у
які розпочали чи продовжили «Східному видавничому домі» накладом 500 примірників і
творчу діяльність за межами за сприяння Українського розійдеться, в основному, по
України… Важливо те, що у к у л ьт у р о л о г і ч н о г о ц е н - провідним бібліотекам нашої
виданні подаються відомості тру, Донецького обласного держави та країн, де проживає
про письменників, які прислу- відділення Товариства зв’язків із українська діаспора.
жилися українській культурі, українцями за межами України
Проте залишається принезалежно від їхнього похо- (Товариства «Україна-Світ») смак розчарування від того,
дження.
та Донецького обласного що поява подібних видань
Необхідність укладення відділення Наукового товари- відбувається в такий описаний
такого довідника зумовле- ства імені Т. Г. Шевченка.
ініціативний і тому значно
на відсутністю низки імен у
«Сподіваюся, що резуль- більш складний спосіб, а не на
літературному обігу, зокрема тат більш ніж 15-річної ро- системному і регуляторному
Павлини Андрієнко-Данчук, боти пані Віри гідно буде рівні. Але якщо «гора не йде
Івана Арделяна, Пилипа Бака, поцінований як в Україні, до Магомета…»
Ореста Барчинського, Мико- так і за кордоном,↔– говорить
ли Букшованого, Маргарити керівник проекту, очільник
Антін БОБИР, член НСЖУ
Борзаківської-Медведюк, Петра Кізка, Олеся Квітневого,
Івана Кедрина-Рудницького та
інших. Це лише незначна часточка айсберга, який ще треба
відкривати. Фрагментарність
і неповнота осмислення
літературних явищ діаспори↔–
характерні ознаки сучасного
літературного дискурсу, що
потребує опрацювання значного фактичного матеріалу,
встановлення аутентичного
авторства, публікації багатьох
художніх творів».
Варто зазначити, що в
довіднику містяться відомості
про вже знайомих нашим читачам із публікацій в «Україні
к о з а ц ь к і й » Та р а с а Б у л ь бу-Боровця, Юрія ГорлісаГорського, Якова Гальчевського, Нестора Махна та інших
провідників національновизвольного руху в Україні.
Авторка свідома того, що
довідник не може адекватно відбити всю строкатість
літературного життя в
діаспорі. Відсутність деяких
біографічних відомостей,
неточності, хронологічні
неузгодженості, без сумніву,
позначаться і на цьому
виданні. Проте Віра Просалова сподівається, що з часом,
завдяки спільним зусиллям,
їх буде виявлено та усунуто.
Принаймні, перший потужний крок у напрямку збереження багатющої літературної
спадщини українських
письменників у закордонні
зроблено.

Наприкінці зими редакція «УК» взяла участь відразу
у двох культурологічних заходах, що проходили на
теренах Донеччини – в індустріальному Краматорську.
свято рідної мови

На свято рідної мови у художньому музеї відбулися
шості Олексині читання,
присвячені пам’яті виликого українця. До цього
вони вже успішно проходили у Дружківці, Донецьку, Словянську. Часів-Ярі,
Костянтинівці - місцях, що
пов’язані з життєвим шляхом
нашого земляка.

звернулися із вітальним словом молодша сестра Олекси↔– Олександра Іванівна,
педагог із багатолітнім
стажем, вчені, письменники, художники, педагоги.
журналісти Донеччини.

Переможців
чекає СТОЛИЦЯ
Авторитетному журі, у
складі якого був і представники редакції «УК», важко

Одна із переможниць цьогорічних Олексиних читань
Карина Китнюк із Краматорську під час виступу

Як зазначив голова обласного товариства імені Олекси Тихого Всеукраїнського
товариства «Просвіта»
імені Т.Г.Шевченка, депутат Олексіїво-Дружківської
селищної ради Євген Шаповалов, Краматорськ приємно
здивував організацією заходу. «Учні місцевих шкіл,
їх ровесники із інших міст
регіону підготували цікаві
роботи. А найважливіше те,
що у Краматорську, де колись
жив і працював Олекса, його
сприймають як свого земляка,
близьку людину. На конкурсі,
дві дівчинки так перейнялися
героїчно-трагічною долею
Олексія Івановича, що навіть
розплакалися», - поділився
своїми враженнями пан
Євген.
Тема правозахисту, що була
домінуючою на Олексиних
читаннях цьогоріч, проходить крізь все коротке, але
змістовне життя Тихого. Ось
він, чотирнадцятилітнім хлопцем, в окупованому німцями
краї йде до комендатури і
подає скаргу на поліцаїв, що
забрали корову у його сусідки.
Ось він, юнак, висловлюється
проти «виборів без вибору».
Ось він, учитель-початківець,
ставить на місце розпоясану
владу у запорізькому селі,
де працював. Ось він пишекричить: «Не можу більше
мовчати!», і – концтабір. А
далі – боротьба у «великій» і
«малій» зонах – на смерть, до
смерті…
Про все це та інше, відоме
і не відоме, йшлося на Олексиних читаннях у Краматорську, на яких до присутніх

було визначити переможців.
На призові місця претендувало по двоє-троє гідних
учасників. Усі вони заслужили на добре слово і нагороди.
А ще, окрім відповідних грамот, переможцям і призерам
вручили цікаву літературу,
календарі від Національної
спілки письменників України.
Їх чекає поїздка до Києва – на
могилу О.Тихого, зустріч з
його сином Володимиром.
А від «УК» найкращі отримали річну підшивку нашої
газети, бібліотечки літератури
на козацьку тематику, книжки
з автографами їх авторів. І,
звичайно ж, лунали побажання творчій молоді успіхів
у копіткій праці на теренах
відродження національної
пам’яті.

Зустріч із читачами
Уж е н а с т у п н о г о д н я у
центральній бібліотеці Краматорська відбулася зустріч
козацьких журналістів
із шанувальниками
публіцистичного, красного
слова. Газетярі «УК» відповіли
на численні запитання своїх
нинішніх і майбутніх читачів,
від Українського Реєстрового
Козацтва подарували закладу
добірку духовної літератури,
річну підшивку «УК» і передплату на нинішній рік.
Ось так корисно для «УК»
і її симпатиків пройшов
останній зимовий тиждень
у славному місті Краматорську.
Юрій Доценко,
м. Краматорськ
Фото Володимира БЕРЕЗІНА

З ніжністю згадую ваші пісні,
Ваші задумані лагідні очі,
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Бережи, Боже, наших берегинь
Гордість УРК

Доктор педагогічних наук, професор Катерина Приходченко

Зірка падає – на щастя. Тож можна з упевненістю сказати, що під
рясним зорепадом народилася Катерина Іллівна Приходченко, доктор
педагогічних наук, професор, заслужений учитель України, відмінник
освіти, член-кореспондент Академії
наук педагогічної освіти, учитель вищої
категорії, учитель-методист, берегиня
Українського Реєстрового Козацтва.
А ще прекрасна мати, вірна дружина,
працелюбна і творча особистість.

Щоденною кропіткою роботою вона по-справжньому служить Україні, своєму народові і
рідній землі, не на показ, тихо і
скромно, вчителюючи у сільській
школі, засновуючи в самому центрі
зросійщеного Донбасу україномовну
спеціалізовану гуманітарну школу
і підносячи її на щабель одного з-поміж найкращих освітніх
закладів України, формуючи кафедру українознавства в Держав-

ному університеті інформатики і
штучного інтелекту, працюючи над
численними науковими статтями
і монографіями (їх у автора понад 400), беручи участь у численних проектах і конкурсах: «У нас
одне коріння», «Плекаймо рідну
мову», «Книга Донбасу», «Директордослідник», «Учитель року», «Топ100 освіти України», «Конкурс з
українознавства», «Педагогічна
публіцистика року», «Літературний
конкурс», а також у гранті Канадського товариства приятелів в
Україні, чи то організовуючи дітей
для участі у всеукраїнській історикогеографічній експедиції учнівської
молоді «Сто чудес України» за напрямком «Чарівний світ природи».
Катерина Іллівна є прикладом людини з активною життєвою позицією,
не байдужою до долі України. Це
викликає глибоку повагу.
Але попри численні здобутки у
професійній кар’єрі, найбільшим
досягненням у житті вона вважає
народження сина, відчуття материнства, а професійним кредо –
слова І.Я. Франка «завжди учень».
Тетяна ЄЩЕНКО,
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української
і російської мов ДВНЗ «Донецький
національний технічний університет»

Творимо з «Натхненням»

Нещодавно в музеї історії ПАТ
«ММК ім. Ілліча», що входить до
групи «Метінвест», відбулася виставка художників і народних умільців
творчого об’єднання «Натхнення».
Керує колективом ветеран праці
ЛПЦ-4500, майстер традиційного
народного мистецтва і художньої
вишивки, голова ради берегинь
Маріупольського міського товариства УРК, радник отамана з питань
народної творчості, підполковник
УРК Раїса Петрівна Кислощаєва.
За час роботи виставки
маріупольські берегині провели
зустрічі з учнями ЗОШ №№ 21, 43,
32, МВМПУ № 99, вихованцями
ДМШ № 4 смт Сартана. Позитивна енергетика, що випромінювали
роботи майстринь, спонукала
учасників зустрічей до цікавого,

безпосереднього спілкування.
Майстрині розповідали юнакам та дівчатам про свій творчий і трудовий шлях, традиції
підприємства, його людей. Раїса
Петрівна, зокрема, розповіла про
роботу з Героєм соціалістичної
праці І.А. Лутом, чиє ім’я носить
нині МВМПУ № 99, Людмила
Василівна Вегран, яка довгий
час очолювала профспілковий
комітет ЛПЦ-1700↔– про силу
трудового колективу. Ветеран
ЛПЦ-3000 Олена Павлівна Баранникова поділилася з молоддю
радістю творчої праці на заслуженому відпочинку.
У заході активну участь взяли
берегині УРК: Олена Литвинова, Христина Кислощаєва, Юлія
Сокол, Ірина Руднєва, Олена

Шульгіна, Ганна Акритова, Наталія
Сарбаш, Людмила Мануілова. Молодь виявляла живий інтерес як до
творчості майстринь, так і до історії
металургійного гіганта.
Варто зазначити, що виставка,
присвячена 100-річчю відомої
української вишивальниці Михайлини Сабадаш, відбувалася у
кілька етапів. Її особливістю став
показ ікон, які були освячені настоятелем храму Ікони Божої Матері
отцем Миколаєм, який відзначив,
що роботи виконані згідно з церковними канонами, і благословив
їхніх авторів на подальшу творчу
діяльність.
На закритті виставки отаман
Маріупольського міського товариства УРК Володимир Книшенко наголосив на важливості
культурно-мистецьких
заходів, що пропагують
духовність і виховують у юних українцях
патріотизм, любов до
Батьківщини, і подякував майстриням, берегиням УРК за те, що своєю
творчістю утверджують
у суспільстві любов, злагоду, охоче діляться з молоддю своїми досвідом,
знаннями і вмінням.
Голова ради ветеранів
К.С. Куркчі подарував
Раїсі Кислощаєвій квіти,
а учасницям творчого
колективу «Натхнення» вручив грамоти.
Найактивніші учасники
виставки були відзначені
грамотами профспілки.

Учасниці творчого об’єднання «Натхнення» із реєстровими козаками Маріуполя
під час виставки в музеї історії ПАТ «ММК ім. Ілліча»

Олена ВЯЛКОВА,
науковий співробітник
музею історії
ПАТ «ММК ім. Ілліча»

Українка Марія Рибак вищу освіту здобувала
у Москві, у знаменитій на той час «Плеханівці».
Але все своє свідоме і змістовне життя прожила на
Батьківщині – в рідному Криму.

Берегиня УРК Марія Рибак із чоловіком,
генерал-майором УРК Федором Чумаком

Понад двадцять років працювала головним
бухгалтером Керченського хлібокомбінату.
Пішовши на заслужений відпочинок, Марія
Йосипівна поринула в активну громадськополітичну діяльність. Як досвідчена, мудра
берегиня бере активну участь у заходах, що проводить ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» на
Кримському півострові.
Справжня втіха для жінки – три її щебетливі
онучки. А ось свої слова, які йдуть від щирого
серця, пані Марія намагається вилити на папері↔–
пише прості, але в той же час щемливі вірші про
життя, дітей, козацтво, – для себе та інших.
Ось така вона, наша активна, молода душею
берегиня-поетеса, гаслом якої є слова: «Вірю у
волю і патріотизм козацтва»!
Прес-служба УРК,
АР Крим

Красою повнять світ

Щиро вітаємо з весняним святом берегинь УРК
Вінниччини, зокрема керівників дитячих козацьких об’єднань (ДКО) у школах Тростянецького
району і області: Валентину Дригант – директора
Глибочанської ЗОШ (ДКО «Глибосіч»), Віру
Нечай↔– педорганізатора Козинецької ЗОШ
(ДКО ім. І. Богуна), підполковника УРК, Лідію
Ярову↔– педагога-організатора Четвертинівської
ЗОШ, майора УРК (ДКО ім. Б. Хмельницького)!
Міцного здоров’я, добра, благополуччя, гарного весняного настрою, любові, уваги від рідних,
друзів, колег! Подальших творчих успіхів у справі
виховання на козацьких лицарських традиціях
нового покоління!
Вирує, ожива природа,
Наповнює красою світ.
Нехай буяє ваша врода,
Чарівна, як весняний цвіт!
Сьогодні, любі наші, світлі,
Вітання, квіти – усе вам:
І юним ще, і посивілим,
Коханим, дорогим жінкам!
Здоров’я, радості, надії,
Любові щирої, добра!
Хай збудуться жадані мрії,
Щоб віра в майбуття жила!
Микола КРИЖАНІВСЬКИЙ,
отаман Вінницького обласного товариства УРК,
Микола ПРУС,
отаман Тростянецького районного товариства УРК,
Вінниччина

Легко на плечі лягяли мені
Рук ваших крила тендітні, жіночі
				
В. Бойко
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Хай надихає вас весна

Прихід весни завжди ототожнювався із жіноцтвом, із мрійно-надійним руслом-течією нашого життя. Березень – вісник тепла після
довгої зими. Берегиня – вірна жінка і любляча мати, хранителька сімейного затишку, родинного добробуту.
Напередодні чудового весняного свята ми висловлюємо свою щиру шану і любов нашим вірним козацьким берегиням, що завжди
готові словом і ділом підтримати своїх чоловіків, українських реєстровців, оберігати сьогодення і леліяти майбутнє рідного народу.
Щирі слова вдячності і поваги висловлюємо надійним і чуйним Тетяні Єрошенко, Ганні Петровій, Олександрі Михайлюк, Оксані
Карпенко, Катерині Карабєн-Фортун, Ользі Попруженко, берегиням, які є окрасою нашої громадської організації.
Та л а н о в и т а
співачка, учениця
учасника квартету
«Явір», народного
артиста України
Леся Харченка
подарувала глядачам чудову пісню
Лари Фабіан
«Жотем». Її голос
та манера виконання вразили
своєю глибиною
і досконалістю не
лише глядачів, але
й вимогливе журі.
Завдяки своєму
таланту берегиня із КорсуньШевченківського,
що на Черкащині,
вийшла до наступного раунду
конкурсу. Тепер,
без сумніву, усі
реєстрові козаки
Лейтенант УРК Римма Храмцова
і берегині України,
дивлячись канал
Наприкінці минулого року
в Одесі, у Воронцовському СТБ, неодмінно будуть
палаці проходив відбірковий уболівати і тримати кулаки
конкурс національного про- за Римму Храмцову – предекту «Україна має талант». ставницю УРК.
«Пані Римма в наших
Серед 400 учасників, які
взяли у ньому участь, була і лавах недавно, але жоден
берегиня Лисянського рай- патріотичний захід, що
онного товариства УРК, відбувається на Черкащині
л е й т е н а н т У Р К Р и м м а за участі реєстрових козаків,
не проходить без неї.
Храмцова.

Вона – наш золотий голос,
соловейко, – тепло говорить про співачку Голова
Адміністрації Гетьмана УРК
у Центральному регіоні
України, отаман Черкаського
обласного товариства УРК,
генерал-лейтенант УРК Борис Марченко. – Загалом
же у нас на Черкащині всі
талановиті і співучі, особливо жінки. А ще вони
красиві і мудрі. Хочу висловити найкращі слова поваги
любим нашим берегиням
Ользі Шіптенко і Наталії
Вишнивенко з Лисянки,
Вірі Гриценко із Чигирина,
Любові Костенко і Людмилі
Сіденко із Таращі, Валентині
Войцехівській із Шевченкового, Валентині Вознюк із
Борисполя.
Черкаські реєстровці,
земляки Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка і Вячеслава Чорновола,
вітають усіх берегинь УРК,
наших бабусь, матерів, дружин, коханих із весняними
святами і бажають їм та їхнім
родинам теплого домашнього вогнища і добрих статків.
Дмитро Григоренко,
власкор «УК»,
Черкаська область
Фото автора

Ч а р і в н и й г о л о с мо л о д о ї
берегині, майора УРК Мар’яни
Рап добре відомий на теренах
Прикарпаття. Знайомі з нею
наші читачі із публікацій в «УК».
Співачка останнім часом завойовує серця своїх
прихильників у всій Україні.
Дівчина – лауреат багатьох
Всеукраїнських конкурсів,
учасниця відбіркового конкурсу «Євробачення-2011».
Її голос лунав на сцені Палацу культури «Україна» у рамках всеукраїнського проекту
«Обіймись, Україно!» В активі
галичанки – кілька сольних
альбомів.
Студентка музичнопедагогічного факультету
Дрогобицького державного
педуніверситету ім.І.Франка,
займає активну громадянську позицію. Вона є деканом
студентського самоврядування на факультеті, старостою
групи. Як здібний організатор Співачка, майор УРК Мар’яна Рап
є творчий потенціал, молодечий
влаштовує усілякі мистецькі
заходи. І все це робить від серця, запал і величезне бажання прислужитися рідній Україні. А ще
з натхненням.
«Сьогодні Мар’яна наполе- хочу привітати всіх жінок України
гливо опановує професію вчи- зі святом весни і висловити їм
теля музики і співу, відшліфовує найкращі побажання.
Слава берегиням Українського
майстерність гри на акордеоні і мріє
стати професійною співачкою, – Реєстрового Козацтва!»
говорить голова Адміністрації
Прес-служба Адміністрації
Гетьмана УРК у Галичині Богдан
Гетьмана УРК в Галичині
Прокопишак. – Для цього у неї

Добре знана пані Яна В усмішках – світло душі

Реєстрові козаки Харкова з особливою повагою ставляться до берегинь Українського Реєстрового Козацтва.
«Наше жіноцтво своїм натхненням та сумлінням зміцнює організацію, подає приклад для чоловіків,↔– говорить їх отаман Іван Закіпний. – Особливе ставлення до матерів, сестер, подруг, берегинь сімейного щастя,
формувалася ще за давніх трипільських часів, розвинулося за Київської Русі, Козаччини і є рисою сучасних
козаків. Це не дивно, адже наші берегині беруть активну участь у всіх заходах, що проводять реєстровці,
де сповна проявляють свої таланти, вміння, працездатність».
Так, незважаючи на зайнятість,
підполковник УРК Раїса Довбня подорожує разом із нами
славними козацькими місцями
України, відвідує святкові заходи. А ще вона керує центром
реабілітації інвалідів. Велику

До козацьких лав молода симпатична краматорчанка
Яна Буряк вступила нещодавно. Але в її активі уже чимало важливих справ. Пані Яна бере активну участь у
благодійності↔– її добре знають маленькі вихованці дитячих будинків «Гайок», «Антошка», що у Краматорську.
Ініціативна берегиня приходить до юних друзів разом із
козаками, і завжди – не з порожніми руками: приносить
солодощі, подарунки. А головне – святковий настрій!
А ще колеги і козаки знають Яну Буряк як залихвацького водія, учасника традиційних авторалі, що проходять у
цьому індустріальному місті. А таке хобі, повірте, потребує
належної професійної (моральної і фізичної) підготовки,
що навіть не кожному чоловікові під силу. За це її поважають і цінують у козацькому товаристві.
Ось така вона, наша Яна Буряк, – козацька берегиня з
чуйним і мужнім серцем.
Олег ШЕВЧЕНКО,
старший лейтенант УРК,
м. Краматорськ

роботу з виховання дітей проводить керівник козацького класу
школи № 96 м.↔Харкова, старший
лейтенант УРК Оксана Петегирич. Активну участь у фестивалях народної творчості зі своїми
вихованцями бере ще одна наша

берегиня – Світлана Кручина.
А Тетяна Костенко постійно
організовує і цікаво проводить
заходи зі студентами-козаками
Аерокосмічного університету.
Завжди викликають захоплення і зривають шквал
аплодисментів
солістки ансамблю
«Берегиня» Евеліна
Жугаєць та Ірина
Купріянова. Великою повагою користуються берегині
козацького хорового
колективу «Криниченька» та багато
інших наших жінок.
Реєстровці Харківського міського
товариства УРК
вітають усіх берегинь
УРК із чудовим святом весни. Бажають
їм щастя, здоров’я й
натхнення у наших
спільних козацьких
справах.

Реєстрових козаків і берегинь Харкова завжди радо зустрічає молодь міста

Прес-служба УРК,
м. Харків

Обличчям до світла стояв проти вітру,
Найсміливіший, що не боявся хвилі!
Ю. Доценко
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Закінчення.
Початок у №№ 15-24 за 2012 рік
та 1-2 за 2013 рік
Годилось би виховувати в
молоді почуття патріотизму,
відповідальності за долю
свого народу, застерігати від
сліпого кохання чи нагадувати, скільки нещасть приносить байдужість до ідеалів
та мети свого обранця чи подруги. Варто б нагадувати і
слова Шевченка: «Кохайтеся,
чорнобриві, та не з москалями». Вони не втратили свого
значення і на сьогодні.
Відсутність вільного
обміну думками з приводу
міжнаціональних шлюбів приводить до того, що кожного, хто
в той чи інший спосіб акцентує
на цьому увагу, офіційно зараховують до ворогів дружби
народів. Хоч насправді це
питання не таке вже і просте
і очевидне в умовах сучасної
України, особливо Донеччини.
Коли, наприклад, українка
виходить заміж за росіянина,
що живе на території Росії,
само собою розуміється (і
це, по-моєму, цілком правильно), що вона повністю
сприймає і поділяє весь уклад
життя росіянина, починаючи від мови і кінчаючи всіма
неписаними законами, звичаями та обрядами оточення свого чоловіка. Коли ж
такий випадок має місце на
Україні, то не тільки чоловік,
росіянин, нічого не сприймає
українського, а й дружина
його (українка) і діти повністю
русифікуються.
В и п р а в д а н н я
міжнаціональних шлюбів, що
ведуть до асиміляції, нагадує
мені троянського коня.
Зовні все гарно, привабливо, а всередині – загибель
довірливого народу, довірливої
дівчини чи парубка.
Історія – найдійовіший,
найефективніший засіб
формування національної
самосвідомості, національної
гордості. Особливо багата
патріотизмом, лицарством,
звитяжною боротьбою, демократизмом, республіканськими
традиціями історія нашого
народу. Історія ж українського
народу поки що недоступна не
лише молоді, а й спеціалістам,
зокрема, вчителям. Хочеться
сподіватися і вірити, що незабаром вийде правдива, наукова історія України, історія
Донеччини, історія кожного міста, а то й села. Можна
думати, що матеріали вже
підібрані, опрацьовуються.
Свідченням того є 4-томна
«Радянська енциклопедія
історії України», історія міст і
сіл УРСР зокрема, Донецької,
Ворошиловградської областей
та інших.
Ми повинні наслідувати
приклад істориків РРФСР, де
перевидані й доступні кожному, хто цікавиться, багатотомні
праці «буржуазних» істориків
Соловйова чи Ключевського.
Бо від того наука лише виграла.
Праці українських істориків
XV – XX ст. також стали б у
пригоді як науковцям, так вчителям і всім бажаючим.

Верховна Рада УРСР розглядала питання «Про стан та
заходи дальшого поліпшення
навчально-виховної роботи в загальноосвітніх школах УРСР». У постанові не
відмічено занедбання вивчення рідної української мови.
Може, це явище характерне
тільки для Донеччини? Але і в
цьому разі не можна залишати
такий величезний загін дітей
та молоді без належної уваги
до якості вивчення рідної мови
українцями та державної мови
всіма приїжджими. Хочеться
вірити, що при Вашому
сприянні Донецький облВНО,
обласна рада депутатів трудящих детально вивчать це
питання та винесуть його на
якнайширше обговорення
на сторінки газет, журналів,
колективів учителів тощо.
«Так хоче народ», – може
дехто сказати у відповідь на мої
болі щодо занедбання рідної
мови, «добровільної» асиміляції
моїх земляків-донбасівців. Але
ж народ століттями терпів (що
те саме, що й хотів) кріпацтво,
зокрема, в Росії. Народ
тисячоліттями «хотів» рабства↔–
країни Сходу. Український
народ «хотів» полонізації,
русифікації, румунізації. Народ
«хотів» Сталіна, Гітлера, «хоче»
Мао Цзедуна і т. д. Народ хотів,
а часом і тепер хоче, полювання на відьом та гайдамаків.
Народ «не хотів» Шевченка – і
він служив рядовим в Орській
фортеці. Народ «не хотів»
Драгоманова – і він все життя провів у еміграції. Народ
«не хотів» Герцена, Бакуніна,
Лаврова – і вони дзвонили в
«Колокол», тікали з тюрем та
каторги. Народ довго то «хотів»,
то «не хотів». М.☻Скрипника,
Г.↔Петровського, І.↔Якіра та
сотні чи тисячі інших. Отже,
посилання на «хотіння» народу
не витримує критики. Історично
так склалося, що народ «хотів» і
«хоче» того, що йому наказують
хотіти.
Дуже часто народ мордує,
гонить своїх геніїв, а через
десятиліття після їх смерті
молиться на них. Народ
хотів і хоче хліба і видовищ.
Тепер ще хоче горілки, власних автомобілів, футболу,
багатосерійних детективних
фільмів, ресторанів... І це народу треба дати. Але не цим тільки
живе і окрема людина, і нація.
Народ годилось би піднімати до
рівня тих, хто боровся і бореться
за його життя, розквіт, прогрес,
хто за нього помирає, а не потурати тваринним інстинктам,
що в більшій чи меншій мірі
притаманні кожній людині.
Я знаю, що мої думки не
знайшли б 100 %-го схвалення
народом. Я переконаний, що
лише якийсь відсоток людей
спромігся б прочитати і подумати над цими моїми писаннями.
Але я переконаний і в тому,
що після прочитання сотні чи
тисячі батьків у Донбасі заявили
б у міськВНО, що вони хочуть
вчити дітей рідною мовою і
в дитсадках, і в школах, і у
вузах. А коли б був прийнятий
закон, що у вузах, технікумах,
ПТУ навчання буде вестись

Олекса Тихий

українською мовою, та вступні
екзамени будуть прийматися
українською мовою (а саме так
і повинно бути в суверенній
республіці), то тільки поодинокі
батьки та діти не хотіли б вивчати українську мову.
Повторюю,
я
–
інтернаціоналіст. Не прагну
привілеїв для українського
народу та української мови
в Росії, Грузії, Франції чи
Америці. Я хочу тільки, щоб
український народ був господарем на своїй землі, був власником своїх багатств, почував
себе рівним серед рівних, не
деградував, не асимілювався.
Тяжке матеріальне становище під ярмом польських,
російських, австрійських та
інших поміщиків і капіталістів,
національний гніт на власній
землі розкидали безліч
українців по всьому світу.
Приємно читати й чути, що
значна частина українців протягом багатьох десятиліть зберегла своє національне лице,
національну культуру, мову і в
Радянському Союзі (за межами
України), і на інших континентах. І тому так боляче бачити,
як самознищуються українці
на Донеччині.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене
вище, можна констатувати:
Російська імперія впала
під ударами спільних зусиль,
творчої думки та політичної
діяльності кращих людей
гноблених народів, у тім
числі російського, який,
звільняючи від гноблення інші
народи, здобув власну свободу. «Не може бути вільним
народ, що поневолює інші
народи» (К.Маркс). Кожний
політичний діяч дбав про весь
світ, але в першу чергу про
добро, матеріальний добробут, національний розвиток
свого народу. Серед діячів
російської соціал-демократії,
ВКП(б) та КП(б)У було багато українців (П.Запорожець,
Ю. Коцюбинський,
М.Скрипник, Г.Петровський,
В.Затонський, В.Чубар,
І.Якір та тисячі інших),
пізніше розстріляних,
репресованих та забутих,
євреїв, поляків, народів
К а в к а з у, П р и б а л т и к и т а
інших. Наслідком революції
було визволення праці,
рівноправність усіх народів,
національний суверенітет.

У часи Сталіна завоювання
революції на Донеччині зведені
нанівець, і поки що не видно
прагнення відновити Ленінську
національну політику. Про це
свідчить:
1) 100 % російськомовних
вузів, технікумів, ПТУ, 90 %,
а може, й більше (дані ніде не
друкуються), російськомовних
шкіл та дитячих садків.
2) Російськомовність
науково-дослідних установ,
промислових підприємств,
проектних організацій, усіх
видів транспорту, сфери
обслуговування (медицина,
торгівля, пошта, піонерські
табори, будинки відпочинку,
профілакторії, кінотеатри і т. д.).
3) Відсутність у продажу
словників (будь-яких), 90%
(якщо не більше, дані ніде
не друкуються) книжкового фонду бібліотек, газет,
журналів російською мовою,
мабуть, такий же відсоток
бібліотекарів, працівників книгарень не володіє українською
мовою; відсутність української
термінології в багатьох галузях
промисловості, у будівництві,
на транспорті. І це на 55-му
р о ц і і с н у в а н н я Ук р а ї н и
як самостійної держави та
суверенної союзної республіки
у складі СРСР.
4) Російськомовні назви міст,
вулиць, більшість написів назв
крамниць, установ, маршрутів
транспорту, реклами, закликів,
транспарантів тощо.
5) Служба в армії донецьких
хлопців за межами України
і безроздільне панування
російської мови в армії.
Сьогодні Донеччина йде
ш л я х о м Ку б а н і , к о л и с ь
українського краю, тепер же
повністю зрусифікованого.
Тобто, біля 4-х мільйонів
українців Донеччини
приречені на асиміляцію, і вже
не добровільну, а примусову.
Примусову тому, що батьки
вибирають російськомовні
школи з метою забезпечити
своїм дітям навчання у вузах,
технікумах, ПТУ, де вже навіть
натяку нема на можливість
вибору мови. Сьогодні вже і
школу вибрати не можна, бо
їх лишилося по одній-дві на
величезне місто за 10–30 км від
центру, в районах, що кілька літ
тому були селом. Зараз українці
Донеччини позбавлені елементарних людських прав:
1) користуватися рідною
мовою в сфері виробництва,
культури, в побуті і навіть у
колі сім’ї;
2) вчитись та навчати дітей
рідною мовою;
3) дивитися кіно, вистави,
слухати лекції рідною мовою.
Сьогоднішнє становище на
Донеччині може вилитись:
1) у знищення (чи самознищення) 4-х мільйонів
українців↔– інтелектуальної їх
смерті;
2) у саботаж науки (0,9 %
науковців серед українців проти
10 % у євреїв, 3 % – у вірменів
та грузинів, 2,1% – у росіян),
навчання взагалі, культури;
3) у протести чи повстання,
а це кров, вигнання, фізична
смерть мільйонів.

Як сучасний українець, я не хочу героїчно помирати.
Я хочу героїчно жити, героїчно перемагати
						
В. Рутківський
Запобігти ж небезпеці, що
насувається, можна розумним
втручанням вищих державних органів та відновленням
ленінських норм у національному
питанні, а саме українізації в усіх
сферах життя (науки, усіх видів
освіти, кіно, радіомовлення і
телебачення, виробництва та
сфери послуг).
Цього можна досягти:
а) оголошенням усіх керівних
посад, зайнятих людьми, що не
володіють і не хочуть вивчати
чи користуватись українською
мовою (від зав. відділом облвиконкому до зав. крамницею
включно), вакантними, а то й
конкурсними;
б) усуненням усіх працівників
о с в і т и , к у л ьт у р н о г о т а
ідеологічного фронту, які не знають чи зневажливо ставляться до
української мови;
в) організацією повсюди на
Донеччині лікнепів для всіх громадян, що не володіють чи недостатньо володіють українською
мовою;
г) запрошенням на Донеччину
спеціалістів-українців з інших
республік з виплатою підйомних,
наданням квартир, утворенням
гуртків чи курсів для вивчення чи
вдосконалення рідної мови;
д) припиненням імміграції
з інших районів, оскільки
Донеччина вже перенаселена. Це дозволило б розв`язати
цілий ряд проблем, а саме:
національно-культурну, освітню,
житлову, трудовлаштування
молоді, плинності робітників,
хуліганства, пияцтва і т. д.;
е) введенням обов’язкового
викладання та вступного екзамену з української мови та літератури
в усіх вузах, технікумах, училищах
Донеччини.
Донеччина – це 1/6 всього
населення Української РСР. Її
культурний та національний розвиток може послужити або гарним прикладом для всієї України
в разі її нормального розвитку,
або ганебним, холероподібним,
коли й інші райони підуть шляхом байдужності до національної
культури та мови. І в другому
випадку ганьба та прокляття
впадуть на голови кожного з
нас, донбасівців, хто бачив,
усвідомлював насування загибелі
і мовчав, хто в догоду череву
забув, якого він роду-племені,
зрадив свій народ, з чужих рук
брав отруйну зброю асиміляції
та допомагав нищити українську
мову, культуру, традиції, обряди.
Зараз проявляється дивовижна,
можна навіть сказати, злочинна
байдужність в питаннях мови
та культури, саме в тій царині
людських взаємовідносин,
куди віками було направлено
вістря ганебної моралі польської
шляхти, католицької церкви,
російського царизму.
Ми не можемо задовольнятися формулою «народ не
помиляється», народ хоче
російськомовних шкіл, вузів,
начальників чи кондукторів у
трамваях і т. д. Шляхом пропаганди та агітації ми повинні боротися
за утвердження людської гідності
і національної гордості.
Національне питання на
Донеччині, на мою думку, не
розв’язане, і розв’язане воно буде
лише тоді, коли кожен українець
буде свідомий того, що належить
до свого народу, йому служить,
для нього живе, за нього бореться.
Коли кожен чужинець поставить
перед собою запитання: «Хто
він? Для чого він на Донецькій
землі? – Колоніст? Заробітчанин?

Емігрант? Незамінний бажаний
спеціаліст чи нахлібник-дармоїд
на шиї «братнього» народу?
Коли кожний зайда, що прийшов непрошений на чужу землю, буде поважати український
народ або перебереться на свою
батьківщину. Коли доброзичливі
щодо українського народу
чужинці на Донеччині матимуть свої національно-культурні
товариства, газети, книги рідною
мовою, дитячі садки та школи
(російські, грецькі, білоруські,
вірменські та ін.). Прикладом для
нас може служити Закарпатська
область, де мадяри, румуни,
росіяни мають свої школи, засоби
самодіяльності тощо. Прикладом
можуть служити і товариства,
які мають українці Польщі,
Чехословаччини, Канади та
інших країн.
Зараз газети, радіо, лектори
закликають кожного активно
втручатись у громадські справи, боротись із хуліганством,
пияцтвом. Я вважаю, що
національна безликість, моральна порожнеча, тваринне життя
– хвороби незрівнянно тяжчі
від алкоголізму чи пияцтва,
і у значній мірі є причиною
останніх. Тому вістря пропаганди
та агітації повинне бути направлене в першу чергу проти них. А
якраз цього нема ні в газетах, ні
по радіо, ні в літературі.
Я писав статтю на цю тему
до «Радянської Донеччини».
Редакція знайшла, що у статті
є багато слушних зауважень,
спостережень, але для друку не
годиться. Редакція відхилила мої
пропозиції:
1) розмножити мою статтю в
40 – 50 примірниках і передати
на обговорення діячам освіти,
культури, книжкової торгівлі, хоч
би окремим колективам шкіл;
2) виступити від свого імені
з проблем, порушених у моїй
статті.
Порекомендували тільки написати в міністерства, комітети і
відомства окремо по кожному
питанню. Я написав до редакції
газети «Радянська освіта».
«Одержану (нерозб.) 2.6 статтю
залишити без відповіді». 29.9
написав нагадування. Теж залишили без відповіді.
Прошу перевірити стан
у к р а ї н с ь к о ї к у л ьт у р и т а
у к р а ї н с ь к о ї мо в и і в ж и т и
відповідних заходів. Цим дописом хочу звернути Вашу увагу на
загрозливі явища в цій царині в
моїм Донецькім краї.
Якщо я в чомусь помиляюсь,
прошу роз’яснити суть моїх
помилок і вказати літературу,
що допомогла б мені зрозуміти
національний процес на
Донеччині.
Прошу також відповісти мені,
бажано через газету «Радянська
Донеччина», позаяк кожний
громадянин (і я, зокрема) може
активно втручатись у справу, суть
якої викладена в цих писаннях.
Підпис.
Донецька область,
Костянтинівський район,
Кіндратівська с. рада, хутір
Іжевка.
Лист відряджений Голові
Президії Верховної Ради УРСР
І.С.↔Грушецькому. Був зразу пересланий Донецькому
облвиконкомові. З приводу
цього листа мене запрошували заст. голови облвиконкому
З.↔Д.↔Ілляшенко. Бесіда тривала
біля 4-х годин. Нічого не змінилось.
Олекса ТИХИЙ,
дисидент, філософ, педагог
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Історія проти ідеології

Під синіми водами:
темні плями і світлі спалахи

У минулому році залишилася непоміченою одна доленосна для України історична дата – 650-а річниця битви під
Синіми водами. У 1362 році литовсько-русинське військо
у складі військових загонів із Литви, Полісся та північної
Білорусі, під орудою великого князя Ольгерда, завдало
нищівної поразки військам Золотої Орди на березі річки
Сині води (сучасна річка Синюха на Кіровоградщині),
завдяки чому Київ та українські терени колишньої Русі було
остаточно звільнено від монголо-татарського панування. Це
відбулося за 18 років до добре «розкрученої» радянською
історіографією Куликовської битви. Та й чи була битва на
Куликовому полі такою доленосною, якою нам намагалися
її подати придворні історики?
Керей, Кутлубах
і Дімейстер.
Завдяки хитрій
Історик із Донеччини Віктор Урбан воєнній тактиці
О л ь г е р д а ,
Саме про це йшлося на
«Форумі небайдужих», ординці зазнали
який традиційно пройшов у нищівної поразки, і
світлиці громадського музею всі троє татарських
«Смолоскип», що у Донецьку. полководців загинули.
Про
перебіг
Його фундатор, відомий громадський діяч Віктор Тупілко, і с т о р и ч н и х п о д і й
запросив на інтелектуальні того часу дуже цікаво
гостини вчених-істориків, р о з п о в і в в і д о м и й
в и к л а д а ч і в , с т у д е н т і в , історик і письменпредставників громадських ник Віктор Урбан. Він
зазначив, що блискуча
організацій, журналістів.
Те м у б и т в и н а С и н і х перемога литовсьководах запропонував голова русинського війська
Спілки ветеранів Донецької ознаменувала остаобласті, очільник обласного точне звільнення з-під
відділення Спілки офіцерів ординського іга всіх
України Віктор Прокопчук. подільських земель Князь Ольгерд.
Спираючись на дослідження з Києвом включно, Художник Артурас Слапшис
Литовського, залучаючи до
Олександра Солженіцина, Поділля та значної
якого важко звинуватити як частини Наддніпрянщини. цього процесу як етнічну
у російськофобстві, так і в Вдруге (з часів Київської литовську, так і русинську
українофільстві, він піддав Р ус і – А в т. ) П о л і с с я і шляхту. При ньому по всьосумніву значущість битви Наддніпрянщина об’єдналися му Поліссю зводилися нові
на Куликовому полі. Та й у складі єдиного державного церкви і відроджувалися
чи була така взагалі? На це утворення на чолі з великим міста. Будучи хрещеним
питання всесвітньовідомий князем Литви, Русі та Жемайтії язичником, князь проваписьменник, нобелівський Ольгердом. Велике князівство див толерантну релігійну
лауреат відповіді не знайшов. Литовське стало найбільшою політику, зокрема відновив
Принаймні, його п’ятирічні державою Європи, влада православну митрополію
пошуки жодних речових якого поширювалася на всі Києва (Литовсько-Руську
митрополію).
С у ч а с н а
Наддніпрянщина
стала східним кордоном князівства
із Диким Полем,
що згодом сприяло появі на світ
унікального
явища↔– козацтва.
Після обговорення, у якому
взяли участь член
центрального
проводу Спілки
офіцерів України
Сергій Нередько,
майор
УРК
Олександр Луцик
та інші, Віктор
Урбан відповів на
численні запитання
присутніх.
То ж п а н о в е ,
історики,
краєзнавці!
Ольгерд із військом під Синіми водами
Мусимо спільними
доказів битви не виявили. білоруські та більшу частину зусиллями розвінчати міфи,
Тоді як під Синіми водами українських земель колишньої запропоновані колись «старзнайдено велику кількість Русі, сягаючи Причорномор’я. шим братом» і об’єктивно
слідів битви, і найголовніше Водночас на Галичині утвер- розібратися у своїй власній
– могилу знатного ординця, джувалася влада польської історії. Немає сумніву у тому,
у якій знайшли рештки його корони, а російські терени що речові докази наша земля
коня, спорядження та понад Русі залишилися під монголо- зберігає. Лиш треба засучити
20 кілограмів коштовностей. татарським ігом ще більше ніж рукава і – до роботи…
З історичних хронік відомо, на століття…
Та л а н о в и т и й , д а л е к о що на чолі монголо-татарської
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
а р м і ї с т о я л и с у л т а н и глядний державотворець
власний кореспондент «УК»,
Кримської, Перекопської та Ольгерд продовжив розбум. Донецьк
Ямбалуцької орд – Качибей- дову Великого князівства
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Не бажаю наук нових, крім здорового ума,
Крім розумностей Христових, бо солодкість там сама
Г. Сковорода

Великі українці

У СЛОВІ ВСЯ ГЛИБИНА ДУХУ

Григорій Сковорода належав до тих
мисленників, хто в баченні сущого прагнув
бути викінченим і довершеним. Звідси↔–
єднання з природою, принциповість у
будь-яких власних вчинках, сповідування
ідеї природженої (сродної) праці та
послідовне її проповідування у численних
творах, уміння бути цілісним учителем і
наставником. Він ніколи не дбав про те,
щоб комусь сподобатись, але організація
свого життя за принципом живу, як
вчу, а вчу, як живу цілком і повністю
відбиває увесь його життєпис. Про це
твори Григорія Сковороди, сила яких
узагальнює та відбиває їхній зміст. Так,
у байці «Змія та Жаба» сила наголошує:
Чим краще добро, тим глибшим трудом,
як ровом, воно обкопане. Хто труда не
викладе, той до добра не прийде.

Життєві стежки та шляхи
З тих пір, як шістнадцятилітнім
Григорій Сковорода покинув рідне село
Чорнухи (1738 р.) та пішов омріяним
шляхом здобуття системної освіти,
повністю присвятив себе філософськоестетичним, науково-педагогічним та
іншим пошукам. Навчаючись у КиєвоМогилянській академії, майбутній
філософ, байкар, есеїст, перекладач
усвідомив значущість освіти для становлення громадянина як особистості. У
цей період він активно вивчав латинську,
гебрейську, грецьку, старослов’янську
мови, а також французьку, польську, німецьку. Загалом повноцінне
засвоєння цих мов було обов’язковим
для вихованців Києво-Могилянської
академії, одного з найавторитетніших
тодішніх вищих навчальних закладів.
Адже вони латинською мовою розмовляли між заняттями, спілкувались
на дозвіллі в дискусіях. Що цікаво:
це робилось не з якогось примусу, не
під обов’язковим наглядом когось
із викладачів, а цілком самостійно.
Отже, тодішні вихованці цього елітного
навчального закладу свідомо прагнули
здобути знання мов не формальні (не
для оцінки).
Час максимально об’єктивує,
розставляє наголоси, наближує нас
до справжнього поціновування минулого. У цьому вимірі життєтворчість
Григорія Сковороди гідна величезного подивування. Адже й справді,
за його життя не опубліковано жодного твору мисленника, збережені
вони завдяки зусиллям його учнів, а
з-поміж них найвідданішого – Михайла
Ковалинського. А вже по кількох
роках після смерті філософа сентенції
та міркування Сковороди стають
настільки популярними, що більшість
із них набуває афористичного звучання,
приміром про щастя: Щасливий, кому
вдалося… знайти в жорстокому ніжне, в
гіркому – солодке, у лютості – милість,
в отруті – споживу, в буйстві – смак, у
смерті – життя, у безчесті – славу; або
про любов: Любов виникає з любові:
коли хочу, щоб мене любили, я сам
перший люблю.

Крутозламні обертони долі
Григорій Сковорода жив у ті часи,
коли відбувалося активне упровадження
імперської системи управління на всі
українські землі та коли різноманітними
засобами заохочували українську талановиту молодь до праці в різних інституціях
Санкт-Петербурга, Москви та інших
російських міст. В українського мисленника також була прекрасна нагода зробити блискучу кар’єру в імператорському
хорі, куди його відібрали як особливо
талановитого співака. Протягом нетривалого часу (1742 – 1744) він був у придворному хорі уставником, що вважалося неймовірним на той час успіхом.

Та кар’єрні лаври не затьмарили розум
Григорія Сковороди, який понад усе
любив волю, цінував її в усіх виявах:
«Що то свобода? Добро в ній яснисте. /
Кажуть, неначе воно золотисте. / Ні ж бо,
не злотне: зрівнявши все злото, / Проти
свободи це тільки болото. / Щоб же у
дурні мені не пошитись / Та без свободи
не міг я лишитись…» («Про свободу»).
Подорож до університетської
Європи (1745 – 1750) у складі
царської місії під проводом генерала
Федора Вишневського уможливила
для філософа реальність прочитання
омріяних першодруків, численних
рукописів, а до того ж розширювала
практику освоєння європейських мов:
німецької, французької, польської та
інших. Григорій Сковорода вивчав усі
праці в їхньому оригіналі, не потребуючи
ані перекладачів, ані додаткових тлумачень. Йому цілком зрозумілі та доступні
були ідеї всесвітньо відомих учених
(Г.↔В↔Лейбніца та ін.), а своє бачення
особливостей звичаїв та світосприйняття
певних народів мисленник відбив у
трактатах (“Кільце”), притчах («Вдячний
еродій»). В одній із них він писав: Вони
(еродії – А.З.) подібні до журавлів, але
в них світліше пір’я й кораловий або

Наприклад, прийняти чернечий сан,
щоб стати ректором Харківського
колегіуму, або ж слухняно відкорегувати
читані курси відповідно до чинних
вимог (Переяславський та Харківський
колегіум). Та найважливішим і життєво
ствердним для Григорія Сковороди
поставало бути самим собою, адже
в одному зі своїх творів мисленник
недвозначно наголошує: «…звідкіля
такий потоп безбожності? Звідкіля
марнославство, лицемірство та єресі?
Звідкіля у християн наруга над священною Біблією? Де дбання найсолодшої
дружби? Де згода найдорожчого миру?
Де жвавість сердечних весе¬лощів? Хто
спотворює і розтліває всіляку посаду? –
Неспорідненість. Хто умертвляє науки й
мистецтва? – Неспорідненість. Хто обезчестив чин священичий та чернечий? – Погруддя Г. Сковороди в селі Чорнухи
Неспорідненість. Вона кожному званню туди повернутися і бажав там померти.
внутрішня отрута і вбивця. «Учителю, Він висловлює це в багатьох місцях своїх
іду за тобою». Іди краще ори землю творів. Адже це легко віднайти й у твоабо носи зброю, відправляй купецьку рах Григорія Сковороди, який одним із
справу чи мистецтво твоє. Роби те, до принципів своїх вважав – «Всяк должен
чого народжений, будь справедливий узнать свой народ і в народі себе»…
і миролюбний громадянин – і досить.
Невдовзі після смерті Сковороди
«Учителю, іду за тобою» («Розмова, (1794), через вісім років, його учняназвана Алфавіт, або Буквар миру» ми було зініційовано відкриття
(1761)). Висловлено давно, а враження Харківського університету. Вони намагалися втілити долевизначальні принципи свого наставника в життя, жертвуючи наявні кошти на постання першого
університету на Слобожанщині. І те, що
твори мисленника прийшли в сучасне,
треба завдячувати його учням, зокрема
Михайлові Ковалинському. Саме він
не тільки зберіг спадщину Учителя, а й
сприяв тому, щоб вона з’явилася в друкованому вигляді. Не кажучи уже про
портрет Григорія Сковороди, що також
збережений цією людиною.

Слово озвалося в народі

Хата-музей філософа Григорія Савича Сковороди на його малій батьківщині

світло-червоний дзьоб. Непримиренні
вороги зміїв і буфонів, тобто отруйних жаб. Це ім’я (erodios) грецьке,
означає боголюбивий, інакше – пеларгос й еро гас; по-римському – кіконія,
по-польськи – боцян, українською↔–
гайстер… Еродії вільно гніздяться на
хатах, церквах, на їх шпилях і на баштах,
тобто світлицях, пірамідах, теремах. В
Угорщині я бачив на димарях.

Освітянський простір Предтечі
Усе своє життя Григорій Сковорода
був учителем, Наставником. Куди б
його доля не вела, де б він не був, він
завжди мріяв про наставництво, про ті
неповторні миттєвості, коли вчитель
працює зі своїми учнями: передає увесь
свій обшир знань вихованцям. Доля
йому судила працювати професором у
Переяславському колегіумі з шістьма
класичними класами вищої освіти
(фара, інфіма, граматика, синтаксема,
поетика й риторика), де він викладав
поетику й написав трактат «Розмисел
про поезію і керівництво до мистецтва
оної», Харківському колегіумі, де спочатку навчатиме поетики, а через певний
час читатиме катехізис. Доля складалася
для нашого Предтечі досить успішно,
якщо мати на оці суто кар’єрний ріст і
переваги доволі забезпеченого та вельми комфортного життя. Щоправда,
для цього слід було поступитися визначальними життєвими принципами.

таке, що написано тільки що – ще чорнило не висохло: настільки актуально
значуще та зримо відбиває сучасний
перебіг неспорідненості праці.

Продовження в учнях
Кожний учитель щасливий у своїх
учнях – це непересічна істина, але кожний наставник проходить її власним,
зовсім не повторюваним кимось, шляхом. Григорієві Сковороді не так уже
й щастило довго працювати в одному
навчальному закладі. Тільки каврайський період (названий так за найменуванням с. Каврай на Переяславщині)
наставництва був найтривалішим –
п’ятирічним, коли він навчав Василя
Томару, сина місцевого дідича Степана
Томари. Щоправда, з невеликою перервою – річною. У цей період створено
основну масу поетичних творів збірки
«Сад божественних пісень». Сковорода
знову й знову розмірковує про народнорозмовну стихію – все більшою мірою
обґрунтовує закономірності функційного
навантаження мов у суспільстві. Згодом
один із найталановитіших його учнів
Михайло Ковалинський наголосить:
Коли писав Сковорода для свого краю,
то і вживав деколи української мови та
правопису, вживаного в українському
виговорі. Він любив завжди свою природжену мову. Дуже любив свій рідний край,
свою любу Україну й коли відлучався
за її межі, обов’язково прагнув скоріше

Народ любив мандрівного вчителя,
бережно ставився до його висловів.
Уже за життя з’являлися численні
сковородинівські гуртки, не бракувало
й послідовників, що просто намагалися
наслідувати зовнішні ознаки його життя.
Були й ті, які пробували насміхатися з
нього, але при зустрічі ніяковіли, маліли.
Його слово йшло в народ, набувало ознак
усної оповідності. Та й навіть більше:
ставало прислів’ями, афоризмами, які
сьогодні не можна перерахувати. І в кожному такому слові відчутна силова енергетика. Ще раз легко пересвідчитись, що Не
розум від книг, а книги від розуму створилися. У години переоцінки сущого, у дні
визначення своєї природженості, у хвилини осмислення величі СЛОВА РІДНОГО
треба йти до Григорія Сковороди, аби ще
раз і ще раз відчути значущість кожного
вчинку, кожного мовленого слова не
тільки для моменту минущого, а для
того, що вияскравлює нашу сутність.
Життя мисленника обростало ще за
його часів легендами, його вчинки
переказували, на них покликалися, як
на зразкові. Сьогодні ж його твори, його
життєпис становлять одну з іпостасей
духовного розвою української культури, довершеності її абстрагованих
напрацювань. Григорій Сковорода, його
твори належать до основних величин
української духовності, що має бути святая
святих українсько-державної свідомості.
Остання ж становить ґрунт формування
національної та національно-мовної
свідомості, довершення формування якої не тільки утверджуватиме
внутрішньодержавний простір, але
й сприятиме посиленню значущості
та ролі України в загальносвітовому
цивілізаційному просторі.
Анатолій ЗАГНІТКО,
письменник, публіцист
Фото Олександра МАМЧЕНКА

Ні, не дарма кров козацька текла в Берестечку,
Ні, недарма під Крутами хлопці лягли!
					
В. Шукайло

№ 3-4 (193-194) лютий 2013 р.

Україна козацька

Українські села

Гайдамаки з Донецького краю

На схід від Гетьманщини, на кордоні з Московією,
розпросторилися незаймані землі. Колись вони належали Чернігово-Сіверському князівству, були добре
залюднені, але у XIII ст. зазнали спустошливих набігів
ординців. Саме тому багатий край протягом тривалого
часу залишався занедбаним.

Про автора
Він народився, виріс, відшколярував у Новоселівці
К р а с н ол и м а н с ь к о г о р а йо ну Донеччини, що неподалік
Сіверського Дінця. Сюди
ж і повернувся працювати
вчителем після закінчення
і с т о р и ч н о г о ф а к ул ь т е т у
Київського національного
університету імені
Т . Г. ↔ Ш е в ч е н к а . Ге н н а д і й
Грибанов не лише історик, а й
поет, автор близько десяти
поетичних збірок. Його вірші
насичені історичними паралелями, зблискують фольклорними фарбами з ліричними
кольорами.
Закоханий у рідний край,
Геннадій Грибанов добре знає
його козацьке минуле. Саме
про це він, член Національної
спілки письменників України, і
розповідає своїм учням-землякам у краєзнавчих розвідках,
одну з яких ми і пропонуємо увазі
наших читачів.

населення збільшувалося,
і з хутора постала велика слобода – Новоселище
(нині – Новоселівка
Краснолиманського району).
Довгий час слобідські козаки боронили рідні землі від
ординських набігів, займалися
землеробством, скотарством
та промислами, аж поки не
настали сумнозвісні чорні дні
українського козацтва.

відійшли в Теплинський ліс
поблизу Тора (нинішнього
Слов’янська) на землі так
званої «козацької республіки».
Та діяв загін Костянтина
Одимченка недовго. Разом із
Самійлом Куксою, Павлом
Тр е г у б е н к о м , К і н д р а т о м
Заїкою та Максимом Сухим під
час переправи через Сіверський
Донець їх було захоплено
царськими військами.

Коли вривається
терпець

У Теплинський ліс –
до гайдамаків

Після невдалої Російськотурецької війни 1710 – 1711↔рр.
цар Петро I був змушений
відмовитися від Правобережної
України, яка залишалася під
владою шляхетської Польщі.
Знову почалися національні,
соціальні та релігійні утиски, зростала панщина.
Зрештою, українцям урвався
терпець, і в XVIII ст. поча-

Справу мого земляка продовжив запорізький козак Іван
Філенко. Поміщик слободи
Жеребець (пізніше – Попівка,
нині – селище Кіровськ
Краснолиманського р-ну) сотник Сошальський жорстоко
побив свого наймита Антона
Кушканя. Той утік від нього і
подався у Теплинський ліс до
гайдамаків Філенка.

Саме у другій половині XVII
ст. на території Ізюмського
полку був заснований
Забочанський (у деяких документах – Заболочанський)
хутір. Поступово його

Допоміг син		
Олекси Тихого
Списки
жителів
Паршаківки (нині її
землі у складі території м.
Дружківки) та Дружківки
(сьогодні права частина смт
Олексієво-Дружківки) мною
були опубліковані раніше. А
нещодавно за допомогою тамтешнього краєзнавця Євгена
Шаповалова та киянина
Володимира Тихого вдалося

Звільнилися свого часу від
польських панів, «покозачились», а потім потрапили
під гніт інших панів. Чимало
селян у період 1782-1795 рр.
ставали втікачами. Відчуваючи
наближення покріпачення (на
Слобожанщині це сталося 1783
року), втікали у Чорноморські
степи, на Кубань.
З названих «слобод» церква
була тільки у Дружківці. У
церкві, за звичаєм предків,
збирались щонеділі, під

Свідчать списки

В останні роки у моїх земляків значно підвищився інтерес до
історії минулого рідного краю, свого родоводу. Це спонукало
мене, як історика, до пошуку списків поселенців нашої місцевості
періоду масового заселення кінця ХVІІІ ст. У той час робилися
переписи населення - ревізії.

отримати та прочитати списки жителів Олексіївки (нині
ліва частина смт. ОлексієвоДружківки) Бахмутського
повіту Катеринославського
намісництва. Вони складалися у 1795 році з урахуванням
ревізії 1782 року.

Усі, без винятку,↔–
українці

Переселенці 		
не за власної волі

Від хутора – до слободи

Краєзнавство

Сучасні реєстровці Дружківки біля пам’ятника козакові Дружку

Юрій Доценко,
член НСПУ

Від 30-х рр. XVII ст. сюди
потяглися валки українських
переселенців, які залишали благодатні місця після
невдалих повстань, визиску
чужинців. А вже у середині
X V I I с т. п е р е с е л е н н я
українців набуло масового
характеру. Основною причиною значного переселення
стала складність ситуації,
пов’язаної з Національновизвольною війною під проводом Б. Хмельницького.
Царський уряд, зацікавлений у
залюдненні порубіжжя, всіляко
заохочував переселенців,
покладаючи на них важливу
справу – захист московських
кордонів від руйнівних ударів
зі степу. Засновані поселення
звільнялися від податків і були
названі слободами. Звідси
походить і назва цілого краю↔–
С л о б і д с ь к а Ук р а ї н а , а б о
Слобожанщина. Численних
переселенців приваблювало
також право на козацьке самоврядування, що його царський
уряд зберігав за ними.

13

Поруч із Новоселівкою несе свої сиві води Сіверський Донець

лися бунти, які переросли
у великі гайдамацькі рухи.
Наймогутніший відомий
рух під проводом І. Гонти
і М. Залізняка, так звана
Коліївщина.
На Лівобережній Україні
продовжувався наступ царату
на козацьку автономію. У 1763
р. Катерина II видала універсал,
за яким обмежувалось право
переходу бідняків від одного
поміщика до іншого, а через
рік було ліквідовано козацький
устрій на Слобожанщині.
На це селяни відповіли масовими втечами, відмовлялися
платити подушний податок,
нападали на поміщиків.

Ватаг Кость Одимченко
На території нинішньої
Краснолиманщини ватажком повстанців був мешканець слободи Новоселища
Костянтин Одимченко.
Він об’єднався із загонами
Дем’яна Завезіона, Федора,
Семена та Івана Фетисових
у травні 1771 року і напав на
маєток поручика Мазана у
Карпівських хуторах (нині – с.
Карпівка Краснолиманського
району). Гайдамаки взяли
гроші у поміщика, заховали
їх біля Новоселівки, згодом

У боротьбі з гайдамаками
поміщики розраховували на
допомогу регулярних урядових
військ. 12 травня 1772 року
відбулася битва між урядовими
військами та гайдамаками. Іван
Філенко пострілом з пістоля
вбив сотника Сошальського.
Гайдамаки захопили його
маєток і забрали велику суму
грошей, після чого осіли у
слободі Студенок (нині –
Ізюмський район Харківщини).
У 1776 році гайдамацький
рух, який розхитував основи
царату, на території нашого
краю вщухає…

Що ж ми за нація така?..
Височіть на Краснолиманщині пам’ятник кривавому «вождю мірового
пролєтаріата» Леніну, вулиці
наділені іменами Кірова,
Чапаєва, Фрунзе та інших
«дєятілєй», а імена славних
земляків, які гідні того, аби їх
увіковічили, залишаються у
забутті.Що ж ми за нація така,
що добровільно відрікаємось
від свого героїчного минулого?
Геннадій ГРИБАНОВ,
історик, член Національної
спілки письменників України,
м. Красний Лиман

Землі, на яких знаходилися вищеназвані села (слободи), колись належали
Запорозькій Січі, а після її
розгрому були виділені як
«рангові дачі» російським
поміщикам - генерал-майору
М.↔Аршенєвському та статському раднику А.↔Аннєнкову.
М.↔Аршенєвський вже на 1782
рік донаселив Паршаківку
і Дружківку, а А.↔Аннєнков
заселив Олексіївку.
На 1795 рік у цих селах проживало більше тисячі осіб
чоловічої та жіночої статі.
Всі, без винятку, українці.
З них лише 7 душ (одна сім’я в
Олексіївці) були кріпосними.
Село на цей час перейшло до
підпоручика К.↔Груберта.
У Паршаківці та Дружківці
списки жителів завіряв управитель Волков, а в Олексіївці↔–
отаман (!) Я.↔Шпак. Це ще
одне свідчення збереження
до 1795 року переселенцями
козацьких традицій.

Із вогню – у полум’я
Закріпачення в нашій
місцевості починається у 1796
році за указом російського
імператора Павла І.Так, за
висловом знаменитогокозацького полковника Івана
Богуна, українці потрапили «із вогню та в полум’я».

час церковних свят. Тут
відбувались обряди реєстрації
шлюбів, хрещення новонароджених, відспівування
померлих.

Звідки Бере початок
Краматорськ
Цікаво, що жителі
Олексіївки частіше інших
вступали в шлюби з вихідцями
із сусідніх сіл: Паршаківки,
Дружківки М.↔Аршенєвського,
Га в р и л і в к и т и т у л я р н о го радника Смолянинова,
Райського капітана Хлопова,
Краматорівки підполковника
Таранова (мабуть, від цієї
«слободи» веде свій початок
сучасний Краматорськ).
Важлива особливість
Олексіївки - менший вплив
індустріалізації, що сприяло
збереженню родин, звичаїв і
традицій нашого народу.

Скільки ж років
Донецьку?
Якимось чином у списки Олексіївки потрапила
титульна сторінка зі списку с.↔Олександрівського
титулярного радника
Євдокима Степанового сина
Є.Шидловського. Тут теж
на 1795 рік був свій отаман - «Федор Мартынов
сын Спеваченко», а всі
поселяни↔– українці.
Можливо, ця інформація
підштовхне місцевих
краєзнавців до пошуку всього
списку с.↔Олександрівського,
з якого бере початок місто
Донецьк.
Володимир КАЧУР,
історик-краєзнавець,
м. Дружківка
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Ідуть полки, полки без ліку, шлях — наче нитка з далини,
І лікоть в лікоть, лікоть в лікоть — батьки й сини, батьки й сини
М. Малахута

«А попід горою яром-долиною...»
Козацькими стежками

Старовинний Псло грізною
зміюкою, звиваючись серед
дібров і хлібних ланів, пірнає
в зарості підлісків ліщини
та шипшини, чіпляючись за
коси верболозу, припиняючи хід своїх прозорих вод у
затоках старих русел, передав сьогоднішньому Пслу
готовність до стрибка, що
вражає, щоб зупинити у своїх
водах полчища бусурманів.
«А попід горою яром-долиною козаки йдуть… козаки
йдуть…». Ви чуєте цю пісню?
Ні? Тоді підійдіть до величного дерева, дуба-воїна, який
росте в козацькому містечку
Велика Багачка. Розкрийте
руки і міцно обійміть велетня,
притуліться щокою до кори,
немов до лиця сивочолого
козака, покритого глибокими
зморшками, і почуєте, як з
далекого минулого ллється
козацька пісня, що повертає
нас у давнину.
За часів Золотої орди, перейшовши бродом Псел (1239),
погань монголо-татар страшним вихором напала на ці
землі.
«Здалека здається, що це на
обрії, наче хмара, підіймається,
росте й росте все більше і
водночас зближається і наводить страх і на найвідважніших.
Татари посувалися вперед
дуже скоро, але щогодини давали коням короткий
відпочинок… посувалися день
і ніч. Коли кіш спинявся, а
краї йшли направо й наліво
на грабунки… нападали на
оселі, грабували все, що можна було взяти, і з награбованим верталися до коша... На
місце тих, що повернулися,
виходили нові свіжі сили,
йшли грабувати… услід по
такому поході залишалася
широко витоптана смуга –
“татарський шлях”»↔– так
засвідчує татарську навалу
Іван Крип’якевич у своїй
«Історії українського війська».
Стогоном і болем
українського народу увійшли
ці події в рядки пісень народних кобзарів:
Зажурилась Україна,
що ніде прожити.
Гей, витоптала Орда
кіньми маленькії діти.
Ой, маленьких витоптала,
великих забрала,
Назад руки простягла,
під хана погнала.
Ослаблена Київська Русь
була знищена до залишку
«дикою степовою сараною».
У ці роки неляканий табун
диких коней-тарпанів мчав
через молоді порослі діброви,
копитцем лихого жеребця
зрізало верхівку деревця, що
підростало, і замість одного
стовбура виросло два. Минуло
майже 760 років, дуб виріс і
став дуже великим в обхваті
(7 м 85 см) і висотою 20 м. В
останньому сторіччі від попадання розряду блискавки стовбур розколовся. Для збереження дуба величезні гілки
велетня стягнули сталевими
стяжками, а дупло біля основи дуба заклали цегляною
кладкою.

Народний кобзар України
Т.Г. Шевченко бував біля красеня-дуба у Поповському саду
влітку, проїздом до Полтави,
і в жовтні 1844 р. за завданням Київської археографічної
комісії. В «Археологічних
записках» Т. Шевченка є згадка про Багачку: «Між містом
Миргородом і Багачкою,
Устивицею і Сорочинцями
всі височини зайняті різної
величини укріпленнями».
Місцеві козаки будували тут
лінії укріплень південного
кордону, щоб своєчасно попереджувати напад татар.

не думали. Але під пануванням фанатичних турків
місцеві пастухи перетворилися на жадібних, ненаситних
розпалювачів війни. Литва ж
стала однією з найсильніших
держав у Європі, захопивши землі Білорусії, західної
частини Росії, Малоросії (ця
назва склалася у 1292 році
в канцелярії константинопольських вищих духовних
осіб у зв’язку з необхідністю
відрізняти південноруські
землі від північноруських, які
отримали назву «Велика Русь»,
«Великоросія»).

Дослідник-краєзнавець Володимир Калмиков
біля пам’ятника миргородським козакам у районному центрі

Тарас Шевченко був добре
знайомим, приятелював з
Олексієм Васильовичем
Капністом (1796 – 1869),
який знаходився на військовій
службі в лейб-гвардії
Ізмайловського полку. Його
батько, малоросійський письменник В.В. Капніст (1758 –
1823), мріяв про відновлення
самостійного національного
управління України, і Тарас не
міг не цікавитися особистістю
цієї людини.
Справжнім козаком в очах
українського народу була
людина романтичного складу,
палка, зухвала, волелюбна,
що оберігає свої землі від
усіляких навал нечисті. На
перших порах серед козаків
переважали кочівники з різних
орд: «…на полях ходять козаки
багато; казанці, азовці, кримці
та інші пестуни-козаки, а й
наших украйн козаки, з ними
змішавшись, ходять»↔– так
написав Р. Скрипников у своїй
повісті «Єрмак» про походження козаків.
Спочатку кримські татари, втомившись від вікових
чвар, жили мирно і ні про
які набіги на землі іновірців

Наш народ прийняв християнство у грецькому обряді. Але
потім між римським папою і
грецькою церквою стався церковний розкол. З прийняттям
Берестецької унії (1596) частина духовенства приєдналася
до Рима. Ця релігійна боротьба дуже шкодила простому
народу і ще більше руйнувала
Україну. У відповідь – пагони
з кабали в козацтво.
Ух о д н и к и , б и р л а д н и к и
складалися зі втікачів холопів,
селян, які тікали від кріпацтва,
віддаючи перевагу краще небезпечному, але вільному, життю,
ніж рабському ганебному ярму.
Будували зимівники, розкидані
по берегах річок, на островах,
балках, ярах, байраках, усюди, куди не дотягувалася рука
феодала, і ставали вільними
волоцюгами, що нехтували
смерть. Людей було багато,
всі вміли грабувати, але ніхто
не вмів професійно воювати.
Перебуваючи в положенні між
молотом і ковадлом, між двома
ворожими світами (християнством та ісламом), козаки із
самого початку були змушені
об’єднуватися у збройні ватаги.
Після нашестя бусурменів на

землях від Сули до Ворскли
проживало всього кілька сотень
людей.
«Придніпров’я здичавіло і
вибуяло за декілька десятків
років, як якийсь дикий край.
Але цей дикий край манив до
себе людність, бо не було тут
ні господаря, ні пана, тільки
довкола багатюща природа…»↔– так описував цей
край М.↔Грушевський. Такі
багатющі ґрунти, величезні
ліси, наповнені живиною,
придатні для полювання,
річки, що мають достаток на
рибу, озера не в змозі довго
залишатися без господаря. Як
весняна трава-моріжок після
першого літнього дощу, почали зростати нові козацькі вежі
та містечка. «…всі наріччя,
перевози, прибережні пологи й вигідні місця засіялися
козаками, яким і ліку ніхто не
знав… Це було справді надзвичайне явище руської сили,
його викресало з народних
грудей кресало лиха»↔– так
розповідав М.В. Гоголь.
Перше поселення Багачки
(хутір Гора) стояло в оточенні
листяних лісів, дрімучих
дібров на високому березі
Псла. У Миргородському
краєзнавчому музеї виставлений для огляду морений,
чорний від довгого лежання у
воді «дуб» – човен, вирубаний
з цілісного стовбура дуба з цих
дібров.
Ще за життя український
князь Дмитро Вишневецький
(1552 – 1563) жорстко взявся
за встановлення військової
дисципліни в козацьких куренях через те, що це було буйне,
нестримне козацтво, яке могло легко піти на бездоріжжя
самоуправства і потрапити
в мережі безначальності і
безвладдя. Довгий час на
Запорізькій Січі існував украй
жорстокий спосіб покарання винного. Він полягав у
тому, що вбивцю ховали живцем разом зі своєю жертвою.
В інших випадках, лиходія
залишали в зачиненому
приміщенні храму, де він повинен провести цілу ніч наодинці
з жертвою… мало хто з убивць
міг витримати таке покарання
й не втратити розум. Відомо,
що більшість сюжетів для
своїх творів М. Гоголь брав
із повсякденного життя та
побуту земляків, жителів
сіл і містечок Полтавщини.
Яскравий приклад – його
повість «Вій».
Наводячи лад, Д.↔Вишневецький посилав козацькі
курені на охорону річок Хорол,
Сула, Ворскла… а от стояти на
варті на Пслі воїнів не виявилося. Тоді отаман звернувся з
таким проханням до товариства, охочих виявилося чимало
(багацько). Так, за однією з
легенд, новостворений курінь
отримав назву «Багацький».
Феодосій у «Письмі буття»
(1580) описував Багачку: «…
рік 1494 в цей край прийшли
віруючі люди за велінням Бога,
щоб захищати від бусурманів,
які спалювали їхні будинки
і церкви, забирали в полон».

На березі Псла, на відстані 4 –
5 верст одна від одної, на найвищих місцях, на горах Південній
і Північній, а також у найближчих селах Мала Решетилівка,
Довголівка, Якимівка стояли
вартові вежі. Помітивши чорний дим або хмару пилу від
ворожої кінноти, кресалом
вибивали вогонь, підпалюючи
купу хмизу, облиту смолою. У
небо здіймалося полум’я, а над
ним↔– чорний дим. За багато
верст на іншій вишці бачили
його інші вартові і теж розпалювали сигнальний вогонь, і так
далі до самої Запорізької Січі.
Навколо Багачки (1560) була
побудована фортеця з частоколом, що представляв собою
дубові 4 – 5-аршинні кілки
із загостреними верхівками,
щільно забитими одна біля
одної. Під дерев’яною каплицею були прокладені три таємні
підземні лази. У повоєнний час
(1957) намагалися дослідити
186 метрів таємних ходів. У
підземних ходах ґрунт твердий,
глина у суміші зі суглинком,
через кожні 35 м стелю перегороджували 2 – 3 дубові колоди
півметрової ширини… Далі
просування потайними лазами
стало небезпечним через нестачу кисню.
За переказами старожилів,
восени 1575 Багачка піддалася
нападам кочівників. Але у
самому населеному пункті
татар не було, можливо, побачивши водну перешкоду і
хутір, обнесений частоколом із
дубових колод, вони не ризикнули йти на штурм, обмежившись грабунком десятків голів
худоби, які паслися в окрузі.
За рішенням польського
короля Стефана Баторія,
м.↔Миргород став зосередженням реєстрового козацького
полку (1576).
У «Літописі Самовидця»
описані слова польського
короля: «Бачачи у козаків
велику хоробрість і відвагу
проти турків і татар, дав їм
кращий лад, визначив їм гетьмана… Не дав король козакам
лише гармат, тому що вони,
руйнуючи турецькі і татарські
міста та фортеці, самі добудуть
собі гармати».
Улітку 1594 року до всіх
запорізьких козаків звертався
Папа Римський Климентій
XVIII: «…нічого не дає воїнам
більшої хоробрості, ніщо не
сприяє так військовій славі, ніщо
так не важливо для майбутньої
слави, як спільний захист
Християнського суспільства…
Ви ж, відважні воїни, покриєте
себе, як надійні військові слуги
Господні, безсмертним пальмовим вінком, який ніколи
не зав’яне…». Виконуючи
зобов’язання перед Священною
Лігою, ватаги, очолювані гетьманом реєстрових козаків
Северином Наливайком, атакували турецькі фортеці.
(Далі буде.)
Олександр МАМЧЕНКО,
кореспондент «УК»,
отаман Єнакіївського міського
товариства УРК

Хай немає нам спокою – плачемо ми рідко.
Нам із вдачею такою не страшний і дідько
П. Ребро
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Козацькі змаги

Шлях патріота – козацький шлях
Нещодавно в Народному
домі «Просвіта», що у Жовкві,
відбулася презентація кіокушинкан карате, яку організував
майор УРК Богдан Голуб.
Стиль Кіокушин-кан ліг
в основу низки інших контактних стилів карате. Для
засновника кіокушин-кан
Масутацу Оями сенс усього
його подвижницького життя
полягав у відродженні карате
як військового мистецтва.
Це бойове мистецтво гартує
тіло і дух людини, робить
його міцним, мов граніт.
Сучасний кіокушин-кан карате – це різнобічне бойове
мистецтво. Найбільш прогресивною організацією з
кіокушин-кан карате на цей
час є Міжнародна федерація
кіокушин-кан карате-до».
Захід відбувався під егідою
Українського Реєстрового
Козацтва - організації, що
сприяє розвитку і вихованню
патріотичної та сильної духом
молоді. У виступах взяли участь
учні Жовківської школи карате.

Зокрема, Тетяна Андрущак,
Микола Бик, Дмитро Белута
показували тренувальні комплекси «Ката» (послідовність
рухів карате, що відповідають
різноманітним типам атаки
та захисту за ідеальних умов)
і «Тамешиварі» (розбивання
твердих предметів), продемонструвавши високий рівень
підготовки та неабиякі вольові
якості.
Гл я д а ч і в н а д з в и ч а й но вразили виступи п’ятиі восьмирічного братів
Прокопів. Серед почесних гостей
свята - учитель хлопчаків↔–
Володимир Роханський –
президент львівської міської
організації кіокушин-кан карате, суддя національної категорії
кіокушин-кан, володар чорного поясу і 2-го дану та тренер
Анатолій Ситник.
Юні спортсмени вважають,
що освічений воїн-козак повинен уміти аналітично мислити, оперативно оцінювати
ситуацію, проявляти свої
природні і набуті здібності.

Засновник:
Всеукраїнська
громадська організація

«Українське реєстрове
козацтво»
Головний редактор
Антін Бобир
e-mail: abobyr68@ukr.net
096-383-75-15,
(062) 213-01-98

А палкий патріотизм, безмежна хоробрість мають
стати могутнім стимулом до
державотворчої діяльності.
І на такі думки наштовхнули їх ідеї УРК, а їхній учитель↔– Богдан Голуб – не лише
пропагує бойове мистецтво,
а й плекає в юних душах своїх
вихованців патріотизм, любов
до рідного краю, готовність до
його захисту.

«Недаремно сказано, що
розум людини сильніший,
ніж її кулаки. Сенс полягає
не лише в боротьбі, а у
філософії та стилі життя», –
вважає пан Богдан – тренер
і козак.
Ольга ПОПРУЖЕНКО,
берегиня УРК,
Львівська область
Фото автора

Переможці ходять конем
м.↔Ржищева Київської області

У Лисянці, що на Черкащині, на базі місцевого та столиці України, серед
агроліцею відбувся відкритий міжобласний турнір зі них↔– міжнародний майстер
швидких шахів, присвячений 69-й річниці визволення із шахів В. Якименко.
Лисянщини від німецько-фашистських загарбників.
Змагання проводилися за

Організаторами турніру стали: Лисянське районне товариство УРК, відділ у справах
молоді та спорту Лисянської
райдержадміністрації,
селищна рада, шаховий клуб «Олімпія», ПАТ
«Дашуківські бентоніти».
До організації долучилися приватні підприємці
А.↔Шевченко, М.↔Кондратюк,
Р. Кузьмін, І.↔Чернишук.
Інформаційними спонсорами виступили газети «Україна
козацька» і «Понад Тікичем»,
а також інтернет-сайт
www.↔kozak.сk.ua. Урочистий
захід спільно відкрили
лисянський селищний голова
Тамара Гнатенко, заступник
голови райдержадміністрації

Наталія Коровіна, радник отамана Черкаського
обласного товариства УРК
Олександр Гаврилюк, голова
районної шахової федерації
Іван Довгань.
У змаганнях взяли
участь близько ста кращих шахістів Лисянського
району, переможці першостей Звенигородського,
Тальнівського, Катернопільського, Корсунського,
Смілянського, Шполянського,
Жашківського, Монастирищенського районів, міст
Ватутіно і Черкаси Черкаської
області, також Таращанського,
Тетіївського, Рокитнянського,
Богуславського, Бориспільського, Кагарлицького районів,

швейцарською системою.
Переможцем турніру, як і
прогнозувалося став чемпіон
України 2010 року Володимир
Якименко із Черкас, за що і
отримав головний приз –
«Козацький кубок», медаль
та грошову винагороду, які
від імені Лисянського районного товариства УРК вручив
полковник УРК Олександр
Га в р и л ю к . Д р у г е м і с ц е
виборов катернопільчанин
Т. ↔ Ч е м і ш к я н , т р е т є
місце посів черкащан и н Д . ↔ Ге р а щ е н к о .
Призери також були
нагороджені медалями,
грамотами Лисянської
райдержадміністрації та
грошовими призами. Десять

ЗМАГИ НА ТАТАМІ

Нещодавно в м. Березному Рівненської області на базі спорткомплексу Олімпійського резерву України завершився чемпіонат
України з Вільного козацького бою за правилами Бойового Гопака.

Практичний вишкіл проводить Володимир Пилат –
Верховний учитель з Бойового Гопака

Заступник головного
редактора
Юрій Доценко
050-773-77-12

Вихованці Жовківської школи карате зі своїми наставниками

У ньому взяли участь понад 70
спортсменів з різних областей
України. Свою майстерність
демонстрували представники Школи Бойового Гопака
і Вільного козацького стилю, спортивної ліги майстрів
карате-до шотокан-скі та самбо. Головним суддею змагань,
як й ініціатором їх проведення,
був президент Міжнародної
федерації Бойового Гопака,
засновник цього унікального
козацького бойового мистецтва – Володимир Пилат.
У гарячих змагах перше командне місце здобула Школа Бойового Гопака
«Патріот» (тренер – Олександр
Зайченко) із Березного. Цьому
сприяло те, що на базі спортивного ліцею-інтернату,
напередодні чемпіонату проходив навчально-вишкільний

кращих шахістів отримали книгу «Таємниці історії
козацької Лисянщини»,
автором якої є реєстровий
к о з а к О . Га в р и л ю к . Д л я
учасників та гостей спортивного свята реєстрові козаки
Лисянщини організували
концерт за участю автора і
виконавця козацьких пісень
Миколи Моцика, капітана
УРК Михайла Вельбіцького,
лейтенанта УРК Римми
Храмцової. Показав свою
гостинність і Лисянський
аграрний ліцей. Його директор В. Попадюк подбав про
те, щоб учасники змагань
покуштували смачного
козацького кулешу.

Свідоцтво про реєстрацію
серія КВ № 8398, видане
Державним комітетом
телебачення і радіомовлення
4 лютого 2004 року
Адреса редакції:
01001, м. Київ, вул. Мала
Житомирська, буд.11, оф. 5а
www.kozatstvo.org.ua.
тел.:

(044) 383-61-71
(094) 928-31-71

Факс: (044) 278-75-27		
е-mail: go-ukr@i.ua
genstab-kiev@kozatstvo.org.ua
Корпункти:
83048, м. Донецьк,
вул. Артема, 118-Б
Факс: (062) 311-34-24
Тел.

(062) 213-01-98
(094) 912-71-98

e-mail: press_uk@iai.dn.ua
м. Івано-Франківськ
Завідувач корпункту
Богдан Кузів
Тел.: 097-595-64-68
м. Львів
Завідувач корпункту
Роман Наконечний
Тел.: (0322) 64-99-79

Саврадим СОНЬКО,
козак Лисянського полку УРК,
смт Лисянка,
Черкаська область

м. Харків
Завідувач корпункту
Михайло Дубровський
Тел.: 067-628-82-64

семінар з Вільного козацького
бою. Саме вихованці школи
«Патріот» найбільш самовіддано
працювали на семінарі, який
провів Верховний вчитель
Бойового Гопака Володимир
Пилат. Козаки із Березного з
натхненням пізнавали секрети рукопашного бою, герцю,
боротьби у партері, оволодівали
прийомами та контрприйомами, як больовими на кінцівки,
так і тими, що діють на задуху. Друге і третє місця посіли
відповідно команди з карате
«Шотокан» (тренер – Валерій
Остапчук) і «Вільний стиль»
(тренер – Олександр Вірчик) з
міста Костопіль.
На щастя, ніхто з учасників
не отримав серйозної травми, а
розбиті носи тільки засвідчили
мужність і силу волі до перемоги воїнів Світла і Добра.
Олександр СЕРЕДЮК,
учасник семінару,
суддя чемпіонату

м. Ужгород
Завідувач корпункту
Іван Мільчевич
Тел.: (050) 438-79-93

Сфера розповсюдження:
загальнодержавна
Газета виходить один раз
на місяць. Ціна договірна
Газету віддруковано в друкарні
ПРАТ «Редакція газети «Донбас»
Адреса: м. Донецьк, 83096,
вул. Куйбишева, 58
Наклад 3000
Замовлення 369/03

Передплатити газету
«Україна козацька»
можна у будь-якому
поштовому відділенні
України.

Передплатний індекс:

08159

Я, звісно, раб,
Та раб я тільки Божий
Ю. Ряст
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Покрова Пресвятої Богородиці –
у божественному відблиску неба
Рік тому з нагоди 10-ліття створення ДонецькоХарківського екзархату Української греко-католицької церкви з архіпастирським візитом Донецьк відвідав Голова УГКЦ
Блаженніший Святослав Шевчук.
На зустрічі з Гетьманом УРК Анатолієм Шевченком патріарх
Святослав зазначив, що Українське Реєстрове Козацтво є
найбільш структурованою козацькою організацією в Україні і
подає приклад розбудови свідомого громадянського суспільства,
виховання молоді на принципах духовності і патріотизму.
«Наша церква має бути активною, можливо, не так у політичному,
як у суспільному житті країни, для того, щоби виховувати гідних,
свідомих громадян↔– людей толерантних, відкритих до діалогу
з усіма народами, з усіма церковними конфесіями. У цьому погляди нашої церкви і реєстрового козацтва збігаються»,– сказав
патріарх.
Тоді, у катедральному храмі Покрови Пресвятої Богородиці,
Святослав відправив літургію, на якій було більше п’ятисот вірян, Глава УГКЦ Святослав Шевчук (в центрі), єпископ Донецько-Харківського
серед них – чимало представників Українського Реєстрового екзархату Степан Меньок (ліворуч) та прес-секретар екзархату о. Сергій
Паламар під час прес-конференції в Донецьку . Травень 2012 року
Козацтва.
коронування Пресвятої Богородиці. Пильними і разом
з тим апостольсько-батьківськими поглядами на вірян
дивляться образи святих апостолів-євангелістів Матея,
Марка, Луки та Івана, лики святих-блаженних упокоєних
Василя Величковського, Миколи Чернецького, Омеляна
Ковча, першого Святого Української греко-католицької
церкви Йосафата, святі Церкви Христової, а над ними↔–
й ангели Господні.
У вівтарі – на центральному місці – ікона Покрови
Пресвятої Богородиці, на честь якої названий катедральний храм. У святій обителі, не без Божого промислу,
відчувається щось духовно чисте, незбагненно небесне.
Такого стану людина досягає завдяки постійній молитві, посту, праведному життю кліра храму і великій, у першу чергу
духовній, і лише потім фізичній, праці митців-іконописців.
Будь-яка богоугодна справа має увінчуватися освяченням. Тож 10 березня 2013 року віряни Української грекокатолицької церкви, як із Донеччини, так і з усієї України,

матимуть нагоду відвідати і розділити з усіма
нами довгоочікувану святкову подію. У цей
день, о 10-й ранку, у храмі Покрови Пресвятої
Богородиці, що розташований по проспекту
Васнецова, 2 Б (район Смолянки), відбудеться
освячення іконостаса. У церемонії візьмуть
участь одразу п’ять владик УГКЦ: Степан
Меньок – єпископ Донецько-Харківського екзархату, Михаїл Колтун – єпископ Зборівської
єпархії, Дмитро Григорак – єпископ Бучацької
єпархії, Василь Івасюк↔– єпископ Одесько-Кримського екзархату, Василь Медвіт –
єпископ-помічник з міста Харків.
Донецько-Харківський екзархат зі священиками та вірними УГКЦ запрошує
всіх православних мирян на святкове
богослужіння у храм Покрови Пресвятої
Богородиці, яке відбудеться 10 березня
о 10-й ранку на проспекті Васнецова, 2 Б.

Народ повинен завжди дбати про красу Божого храму, бо там перебуває сам
Господь Бог – Сотворитель неба і землі,
і всіх нас у Святій Євхаристії. Із благословення Божого і єпископа ДонецькоХарківського екзархату Степана Меньока, розпочалися іконописні роботи в
катедральному храмі Покрови Пресвятої
Б о г о р о д и ц і , щ о у Д о н е ц ь к у. Р о з п и с
храму здійснювали іконописці зі Львова
і Донецька – Іван Горбар, Валентина
Струніліна та бригада Василя Шпура.
Ця творча і водночас духовна співпраця
митців заходу і сходу України слугує
символом єдності України з Богом.
Символічно й те, що це відбувалося у рік
Віри і 1025-ї річниці хрещення Великим
Рівноапостольним князем Володимиром
Київської Русі.
Творча праця з розпису храму Божого тривала близько півроку. І тепер,
переступивши поріг храму, ми відразу
відчуваємо, бачимо красу – як відблиск
неба, Божого Царства. Угорі, під високими куполами,↔– Свята Трійця, фрагмент

Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.org.ua.
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Слава Ісусу Христу! Навіки слава!
Отець митрат Василь ПАНТЕЛЮК,
канцлер Донецько-Харківського
екзархату УГКЦ

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