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Петро Іванович Калнишевський (1691-
1803 рр.) – видатний державник і політик, 
талановитий полководець, останній ко-
шовий отаман Запорозької Січі, прожив 
довге, наповнене небезпекою і беззасте-
режним служінням Козацькій державі 
життя. Був військовим осавулом, згодом 
суддею Війська Запорозького Низового. 
Вперше кошовим отаманом Запорозької 
Січі обраний у 1762 році. Через рік, після 
зустрічі у Москві з царицею Катериною 
II, був усунутий з посади. У січні 1765 
року, всупереч царській волі, козацька 
старшина знову обрала його кошовим 
отаманом. 

За доблесть у російсько-турецькій 
війні 1768–1774 років Військо За-
порозьке дістало подяку від цариці, 

а кошовий отаман став кавалером 
найвищого ордену Російської імперії�– 
Андрія Первозванного. Йому було 
присвоєно військовий чин генерал-
лейтенанта.

З а  ч а с  к е р і в н и ц т в а  С і ч ч ю 
він створив на її землях потужну 
сільськогосподарську економіку, роз-
будував сотні нових сіл і тисячі хуторів, 
зберіг для України вихід до Чорного 
моря. Сприяв поширенню української 
економічної присутності в запорозьких 
степах та перешкоджанню реалізації 
колонізаційних планів Росії. За провад-
ження незалежної економічної політики, 
обстоювання засад української автономії 
Катерина II ліквідувала Запорозьку Січ 
у червні 1775 року.

Святий Праведний 
останній отаман 

Війська Запорозького 
ПЕТРО КАЛНИШЕВСЬКИЙ

СЛАВНИЙ, ПРАВОСЛАВНИЙ 
НАРОДЕ УКРАЇНИ! 

ПОБРАТИМИ-КОЗАКИ!

Травень – особливий місяць у 
світському і церковному календарі. 
Цього року в першій його декаді 
відзначаємо відразу два світлих свята�– 
Великодень і День Перемоги.

Від імені всього Українського 
Реєстрового Козацтва щиро вітаю 
співвітчизників, козаків, увесь право-
славний люд із пасхальним святом 
та 9 травня.

Щиросердечно  бажаю вс ім 
українцям, християнам, реєстровцям 
доброї долі, світлого настрою, 
здійснення всіх мрій не лише 
цьогорічної весни, а й у багатьох-
багатьох майбутніх літах!

Хай щастить вам, дорогі земляки, 
панове-козаки. Слава Україні! 

Христос воскрес!
Воістину воскрес!

Гетьман УРК
Анатолій ШЕВЧЕНКО

Наприкінці  липня 1776  року 
86-річного Петра Калнишевсько-
го було ув’язнено в Соловецькому 
монастирі, де він у нелюдських 
умовах відстраждав ще понад чверть 
століття! 

2 квітня 1801 року був помилуваний 
за загальною амністією й отримав 
право на вільний вибір місця прожи-
вання. За станом здоров'я 111-річний 
Калнишевський залишився ченцем 
у монастирі, де й помер на 113-му 
році життя 12 листопада (31 жовтня) 
1803 року. Похований на подвір'ї Со-
ловецького монастиря перед Спасо-
Преображенським собором. Могила 
не збереглася, але на паперті храму 
досі збережено могильну плиту з 
текстом:

«Здесь погребено тело в Бозе по-
чившего кошевого бывшей некогда 
Запорожской грозной Сечи казаков 
атамана Петра Кальнишевского…»

2 0 0 8  р о к у  П о м і с н и й  С о б о р 
Української Православної Церкви 
Київського патріархату у зв'язку з 
1020-літтям хрещення Київської 
Русі-України благословив приєднати 
праведного Петра Багатостраждаль-
ного (Калнишевського) до лику 
святих для загального церковного 
шанування. Його ім'я занесли в 
православний церковний календар, 
а чесні останки праведного Петра 
вважають святими мощами. Собор 
благословив будівництво храмів на 
його честь.

Пам'ять праведного Петра Багато-
страждального – 14 жовтня, в день 
Покрови Пресвятої Богородиці, по-
кровительки козацтва.

Нещодавно на славнозвісному 
хуторі Буда Чигиринського райо-
ну Черкаської області за участю 
Українського Реєстрового Козац-
тва було зведено храм Праведного 
Петра Багатостраждального (Кал-
нишевського), а на його подвір’ї�– 
символічна могила останнього ко-
шового Війська Запорозького. Під 
час цьогорічного вшанування борців 
за волю України різних епох: козац-
тва�– Б.�Хмельницького, гайдамаків�– 
М.�Залізняка, героя Холодноярської 
республіки – В.Чучупаки, – тут було 
відправлено урочистий молебень за 
Україну, а священики та отаман козаків 
Холодного Яру Олег Островський 
висипали на символічну могилу ко-
шового П.�Калнишевського землю із 
села Пустовійтівка, де він народився, 
з Хортиці, де він отаманував, із Соло-
вецького монастиря, де провів останні 
роки  свого життя. 

Тут же, біля храму Праведного Петра 
Багатостраждального (Калнишев-
ського), настоятель храму протоієрей 
Василь Циріль провів освячення 
козацької зброї, носіями якої є і 
реєстровці України. 

Прес-служба УРК,
 м. Київ

Ікона Святого Праведного Петра Калнишевського. Автор – Тарас НОСАР
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Р Е Є С Т Р И  К О З А Ц Ь К І
Реєстр Черкаського обласного козацького товариства ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»

(Закінчення. Початок у №№ 1-6 )

КОЗАКИ-РЕЄСТРОВЦІ
Бедников Петро Євдокимович козак
Кролевець Надія Єгорівна берегиня
Гусак  Віктор Григорович козак
Чінін Борис Володимирович козак
Глущенко Олена  Никифорівна берегиня
Білик Олександр Олександрович козак
Гребенник Андрій Віталійович козак
Бровченко Володимир Михайлович козак
Залізняк Микола Григорович козак
Цезарева Ганна В’ячеславівна берегиня
Ковальчук Олексій Володимирович козак
Кондратенко Віктор Володимирович козак
Георгієв Григорій Михайлович козак
Попова Юлія Миколаївна берегиня
Скорина Микола Іванович козак
Глизь Іван Моісейович козак
Грицуля Андрій Семенович козак
Подогов Костянтин Якович козак
Яценко Олександр Валентинович козак
Базилевич Василь Петрович козак
Гончар Павло Матвійович козак
Горбатко Юрій Миколайович козак
Шпіт Любов Іванівна берегиня
Мудрицький Володимир Васильович козак
Бондаренко Анатолій Олександрович козак
Остапенко Сергій Іванович козак
Марков Іван Володимирович козак
Левченко Олександр Іванович козак
Налімов Андрій Миколайович козак
Рождественський Олександр Валерійович козак
Рождественська Олена Андріївна берегиня
Половинка Сергій Володимирович козак
Ганненко Анатолій Анатолійович козак
Гарань Олексій Григорович козак
Копилов Віктор Іванович козак
Бакуменко Сергій Іванович козак
Дорошенко Сергій Васильович козак
Марченко Володимир Іванович козак
Березюк Iрина Миколаївна берегиня

Юдiн Вiктор Венiамiнович козак
Пуш Володимир Iванович козак
Скляр Василь Iванович козак
Дейнека Микола Сергiйович козак
Устiмов Максим Сергiйович козак
Бугайчук Iгор Антонович козак
Босецький Микола Iванович козак
Носенко Євген Михайлович козак
Мiлькiн Микола Євгенович козак
Цапарь Михайло Степанович козак
Вересов Вiктор Iванович козак
Коцеруба Микола Васильович козак
Горський Iгор Казимирович козак
Мошкутело Володимир Валентинович козак
Василенко Iван Васильович козак
Келеп Михайло Лукич козак
Вовкотруб Василь Павлович козак
Мотуз Костянтин Миколайович козак
Жигайло Петро Семенович козак
Соснiн Iгор Євгенович козак
Новицький Адам Станiславович козак
Гордiєнко Григорiй Михайлович козак
Копань Руслан Миколайович козак
Чертков Анатолiй Петрович козак
Ляшенко Василь Кузьмич козак
Шахова Ольга Василiвна берегиня
Козорiз Олег Петрович козак
Крайнюк Анатолiй Iванович козак
Дорошенко Микола Пилипович козак
Тищенко Костянтин Григорович козак
Пилявець Олександр Iванович козак
Євдощенко Владислав Олексiйович козак
Попов Руслан Вiкторович козак
Борщ Олексiй Григорович козак
Рикунов Юрiй Володимирович козак
Опара В’ячеслав Васильович козак
Строкань Микола Федотович козак
Студiнський Сергiй Володимирович козак
Ємельянов Анатолiй Миколайович козак
Чернець Iван Аксентiйович козак
Кузьмич Микола Олексiйович козак
Божко Григорiй Iванович  козак

Лисенко Федір Миколайович козак
Ганжа Микола Миколайович козак
Рибалка Євген Сергійович козак
Давиденко Олександр Степанович козак
Погрібний Артур Юрійович козак
Квач Олег Васильович козак
Карпенко Євген Олегович козак
Тіхоміров Дмитро Павлович козак
Бондаренко Юрій Геннадійович козак
Волчко Iгop  Іванович козак
Головко Юрій Федорович козак
Жук Анатолій Миколайович козак
Здоровець Олег Іванович козак
Каракай Віктор Борисович козак
Катренко Володимир Володимирович козак
Качко Юлія Василівна берегиня
Качко Андрій Олексійович козак
Кошкарьов Валентин Григорович козак
Кувейко Людмила Михайлівна берегиня
Михайленко Тетяна Євгенівна берегиня
Михно Віталій Іванович козак
Олещенко Микола Семенович козак
Переляк Андрій Петрович козак
Попова Марія Степанівна берегиня
Руденко Володимир Іванович козак
Синиця Володимир Борисович козак
Сиротіна Ольга Гнатівна берегиня
Шавроцький Юрій Анатолійович козак
Бабич Віталій Вікторович  козак
Грицюк Сергій Андрійович  козак
Бондаренко Володимир Оксентійович козак
Рубець Сергій Іванович козак
Гонтаренко Євген Васильович козак
Бойко Анатолій Олександрович козак
Потапенко Сергій Федорович козак
Бондарчук Микола Петрович козак
Перекрестов Віктор Федорович козак
Юрченко Михайло Андрійович козак
Добровольська Ольга Анатоліївна берегиня
Добровольський Андрій Володимирович козак
Грицієнко Віра Ярославівна берегиня
Романенко Павло Іванович козак

Один до одного - то лава,
Козацтво, воїнство, народ,
І, як вінець всього – Держава! 
    О. Донець

Офіційно

На зібранні розглядалося питання 
щодо подальшої діяльності Лисян-
ського районного товариства УРК у 
зв’язку зі зверненнями радника отама-
на Черкаського обласного товариства 
УРК Олександра Гаврилюка, отамана 
Лисянського районного осередку УРК 
Василя Коряка та судді цього козаць-
кого осередку Петра Борисенка до 
Гетьмана УРК, генеральної старшини 
УРК та козацького товариства ВГО 
«Українське Реєстрове Козацтво». 

У вступному слові головуючий 
повідомив, що на сьогодні в Лисянсь-
кому районному товаристві УРК, яке 
є однією з найпотужніших козацьких 
організацій області і Центрального 
регіону України загалом, виникли певні 
проблеми. Їхню причину  очільник 
реєстровців Черкащини вбачає в тому, 
що своєю діяльністю Лисянське район-
не козацьке товариство вийшло далеко 
за межі району. Його осередки, курені, 
сотні діють не лише на Черкащині, а 
й на Київщині, в столиці України,  де 
проживають вихідці з Лисянщини,  які  
реальними справами намагаються про-
славити свою малу батьківщину, при-
служитися козацтву і народу України. 
Зокрема, Борис Андрійович зазначив, 
що, очевидно, настав час свідомого роз-
галуження козацьких осередків і навів 

приклад, коли Чигиринська сотня УРК 
Лисянського районного товариства 
УРК трансформувалася в повноцінний 
районний козацький осередок.

У виступах членів козацької ради 
ЧОКТ УРК Юрія Панчишина, Віктора 
Крючкова та Сергія Харечка пролунали 
слушні зауваження і поради щодо виходу 

із ситуації, що склалася. Зокрема була 
озвучена пропозиція щодо створення но-
вого козацького формування під егідою 
Черкаського обласного товариства УРК 
на підставі Статуту УРК.

Так, радник отамана ЧОКТ УРК, 
полковник УРК Олександр Гаврилюк 
запропонував створити козацький 

Без конфліктів і чвар
Актуально

Нещодавно у Черкасах під проводом Голови адміністрації Гетьмана УРК у Центральному регіоні України, 
генерал-полковника УРК Бориса Марченка відбулася рада козацької старшини Черкаського обласного 
товариства УРК, на якій були присутні заступники отамана обласного товариства УРК, отаман Черкаського 
міського товариства УРК, полковник УРК Юрій Панчишин, полковник УРК Віктор Крючков, начальник 
штабу обласного козацького товариства УРК, підполковник УРК Сергій Харечко, радник отамана ЧОКТ 
УРК Олександр Гаврилюк.  

Учасники ради вшанували пам’ять козацького ватажка Максима Залізняка
в селі Медведівка Чигиринського району Черкаської області

осередок «Лисянський козацький полк 
ЧОКТ ВГО УРК». Пропозиція була 
поставлена на голосування і знайшла 
одноголосне схвалення членів ради 
старшин. Рішення було схвалено і 
присутніми на раді козаками і бере-
гинями. 

У постанові Козацької ради вказано: 
до проведення наступної козацької ради 
28.08.2013 року обов’язки наказного 
отамана новоутвореного Лисянського 
козацького полку ЧОКТ УРК  покласти 
на полковника УРК Олександра Гав-
рилюка. За цей час потрібно юридично 
оформити козацьку структуру, обрати 
керівництво, придбати козацькі полкові 
атрибути та подати реєстр.

У  з а к л ю ч н о м у  с л о в і  о т а м а н 
реєстровців Черкащини зазначив, що 
цим рішенням буде поновлено нор-
мальну діяльність Лисянського район-
ного товариства УРК. «Сподіваюся, що 
створення ще однієї дієвої козацької 
структури надасть нового поштовху  
нашій громадській роботі і стане  бра-
там-козакам добрим прикладом, як, не 
витрачаючи сил  на внутрішні чвари, 
вирішувати подібні проблеми»,↔– 
підсумував генерал-полковник УРК 
Борис Марченко.

На сьогодні  структури новостворе-
ного Лисянського козацького полку 
УРК діють у Києві, Борисполі, Таращі, 
Корсуні, Звенигородці, Умані, селах 
Моринці, Шендирівці, Шевченковому.

Прес-служба УРК,
м. Черкаси

Фото Антона БОБИРЯ  
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Нещодавно настоятель храму 
Святого Пантелеймона УПЦ 
КП отець Леонід благословив 
на служіння громаді, Україні і 
козацтву щойно обраного ота-
мана Хмельницької міської 
організації УРК, генерал-майо-
ра УРК Валерія Щадка.

Новий очільник реєстровців 
Хмельницького – не нова і 
не випадкова людина в ко-
зацькому русі регіону. Вже 
тривалий час він гуртує на-
вколо себе і козацької ідеї 
земляків-патріотів,  є натхнен-
ником і організатором  заходів 
із військово-патріотичного 
виховання молоді, відновлення 
козацьких традицій на рідних 
теренах. Зокрема, козак-
реєстровець брав активну участь 

у змаганнях загальноосвітніх 
шкіл «Юні козаки Поділля», 
присвячених 68-річниці виз-
волення України від німецьких 
загарбників, організовував  
проведення уроків мужності з 
предмета «Захисник Вітчизни» 
в тамтешніх школах.

У своїй діяльності генерал-
майор Валерій Щадко тісно 
співпрацює з місцевими ор-
ганами влади, управлінням 
освіти та науки міськради, об-
ласними ЗМІ, всеукраїнською 
газетою «Україна козаць-
к а » ,  о р г а н і з а ц і я м и ,  щ о 
відроджують козацький рух 
на Поділлі.

Говорячи про плани на най-
ближче майбутнє, отаман 
Валерій Щадко зазначає, 

що у своїй особистій роботі 
особливу увагу звертатиме не 
лише на збільшення кількості 
козацьких осередків, а й 
на якісний склад особово-
го складу реєстровців, по-
дальшу активізацію роботи з 
національно-патріотичного 
виховання молоді, особли-
во допризовного віку. Се-
ред першочергових завдань 
хмельницьких козаків пан 
отаман назвав відновлення 
і с т о р и ч н и х  н а з в  м і с т а , 
пов’язаних із козацтвом, 
здійснення обліку об’єктів 
і с т о р и к о - а р х і т е к т у р н о ї 
спадщини, упорядкування 
могил захисників України, 
козацьких поховань на те-
ренах Поділля,   створення 
в місті методичного центру 
Українського Реєстрового 
Козацтва та козацького цен-
тру на базі однієї із шкіл. За 
доброю традицією козаки-
реєстровці братимуть ак-
тивну участь в організації та 
проведенні дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») тощо.

Це лише частина плану ко-
зацького отамана, що, як він 
зазначив, неодмінно буде 
втілений у життя. А козацькі 
очільники не кидають слів на 
вітер!

Юрій БАСИСТИЙ,
м. Хмельницький

Фото прес-служби УРК

Інструментом для 
р е а л і з а ц і ї  ц и х  з а -
в д а н ь  с т а л а  П р о -
г р а м а  р о з в и т к у 
українського козацтва 
в Дніпропетровській 
област і  на  2008  – 
2017 роки, затвер-
д ж е н а  р і ш е н н я м 
Дніпропетровської 
обласної Ради. Серед 
її пріоритетів є: ство-
рення належних умов 
для розвою козацтва; 
сприяння розвитку 
православної віри як 
його духовного стриж-
ня; випуск друкованої 
продукції на козацьку 
тематику; збережен-
ня та пропагування 
історико-культурної 
спадщини козацтва, пам’яток 
історії, вшанування традицій 
козацтва.

Саме ці світоглядні фак-
тори спонукають українців, 
не байдужих до майбутнього 
держави, об’єднуватися в 
козацькі товариства. Так, 
нещодавно в м.↔Жовті Води 
було створено  громадське 
об’єднання «Жовтоводський 
окремий  полк Українського 
Реєстрового Козацтва», яке 
очолив підполковник УРК  
Микола Дідик. 

Жовті Води мають слав-
н е  і с т о р и ч н е  м и н у л е . 
Всім відомо, що 16 травня 
1648 року військо Богда-
на Хмельницького розгро-
мило тут армію польської 

шляхти. Ця битва поклала 
початок Визвольній війні 
українського народу. 

Ц е р е м о н і я  п о с в я т и 
новобранців  відбулася в Храмі 
Різдва Іоанна Хрестителя. 
П’ятнадцять  козаків  присяг-
ли бути вірними Українському 
Р е є с т р о в о м у  К о з а ц т в у, 
відстоювати споконвічні 
цінності українського на-
роду, духовність, патріотизм, 
любов до Бога. Отець Олексій 
відправив молебень і благо-
словив усіх присутніх у храмі,  
а представник Гетьмана ВГО 
УРК у Дніпропетровській 
області, генерал-полковник 
УРК Юрій Засядьвовк на-
становив реєстровців на вірну 
службу козацтву та народу 
України.

У церемонії посвяти взя-
ли участь отамани Жовт-
невого та Саксаганського 
районних товариств УРК 
м. Кривий Ріг, полковник 
УРК О. Тішик і майор УРК 
І. Козирев, радник отамана 
Криворізького міського то-
вариства УРК, підполковник 
УРК С.↔Марзаніч. 

На згадку про незабутню 
подію в житті кожного ново-
бранця зробили загальне фото, 
а потім відбулося спілкування 
в козацькому товаристві про 
славне козацьке минуле, його 
сьогодення та гідне майбутнє! 
 

М. ШАДРІНА,
 берегиня,  капітан УРК, 

м. Жовті Води,
Дніпропетровська область

Народе мій! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує та гуде
      В. Симоненко

В осередках УРК

У Жовтих Водах – новий осередок

Харківське міське козацьке 
товариство підтримує дружні 
стосунки з викладачами та уч-
нями середньої школи № 96 
столиці Слобожанщини. Багато 
педагогів на чолі з директором 
школи А.Г.↔Єфименко стали 
реєстровими козаками та береги-
нями. Є у школі і наш підшефний 
козацький клас 7-а, яким керує 
берегиня УРК О.↔Петегірич. 

Ш к о л а  р о з т а ш о в а н а  в 
мікрорайоні Велика Данилівка, 
що здавна було козацьким 
поселенням, де закладалися 
історичні підвалини міста. Тому 
саме тут реєстровці концентру-
ють свою увагу на вихованні 
гідних спадкоємців.

Реєстровці Харкова, окрім 
проведення спортивних зма-
гань, концертів та зустрічей з 
непересічними слобожанцями, 
намагаються розширювати 

кругозір дітей, поповнювати 
їхні знання про рідний край. 
Так нещодавно вони провели 
відкритий урок з історії краю та 
виникнення козацького руху 
на Слобожанщині. Наш ко-
зак, кандидат історичних наук 
О.↔Ященко разом зі студент-
кою педагогічного університету 
Ю.↔Редковець підготував лекцію, 
яка викликала жвавий інтерес 
у слухачів. Виступ супроводжу-
вався демонстрацією слайдів 
про козацький рух. Після лекції 
викладачі провели вікторину 
серед школярів щодо знання 
козацьких звичаїв. Переможці 
Е.↔Донець, Т. Неймирук, Н. Сол-
датенко та О.↔Роздайбіда отрима-
ли козацькі грамоти.

О. ФЕДОРЯКА,
генерал-майор УРК,

м. Харків 

Минуле та сучасність Дніпропетровщини нерозривно пов’язані 
з унікальною історією українського козацтва, його глибокими 
духовними, військовими традиціями. Ідеали відданості рідній 
землі, незалежності, народовладдя і братерства, відстоювані ко-
заками, мають першочергове значення не тільки для ідентифікації 
української нації, історичного осмислення її ролі в загальному 
процесі розвитку людства, а й для патріотичного виховання моло-
дого покоління, становлення України як демократично-правової 
держави.

З напутнім словом до новобранців звертається представник
Гетьмана УРК в Дніпропетровській області Юрій Засядьвовк

Козацька старшина реєстровців Дніпропетровщини біля 
пам’ятника героям Визвольної війни українського народу 
1648 – 1654 рр. у Жовтих Водах

Нащадки козаківЯкі плани, отамане?

Генерал-майор УРК Юрій Басистий вручає Валерію Щадку 
наказ про призначення отаманом Хмельницького міського 
товариства УРК

Реєстрові козаки (в центрі сидить – отаман Іван Закіпний) 
серед педагогів і учнів ЗОШ № 96 м. Харкова 
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Своєї України-матері
В. Стус

Козацька педагогіка

Відбулася цікава розмова з 
дітьми, юними козаками та 
козачками, яких називають 
джурами та лелями.

З великою увагою хлопчики і 
дівчатка слухали про творчість 
поета, який чимало своїх 
творів присвятив славним ко-
закам – захисникам України 
від ворогів. До знаменної дати 
учні, вчителі ліцею на чолі 
із заступником директора 
Л.↔Корсун підготували тема-
тичну виставку, гаслом якої 
стали слова Тараса: «Учітесь, 
читайте, і чужому научайтесь, 
й свого не цурайтесь».

З великим задоволенням я 
продемонстрував унікальне 
харківське видання «Кобза-
ря», яке було здійснено саме 
в Шевченківському районі 
Слобожанщини 1996 року на 
основі повного зібрання творів 
Т. Г. Шевченка, зокрема, ви-
дань 1893, 1907 років. Варто 
зазначити, що до створен-
ня книжки долучився і наш 
колега-журналіст, заступник 
отамана Шевченківського 
районного товариства УРК, 
полковник УРК Олександр 
Гриценко, який був членом 
редакційної колегії. Він зробив 
вагомий внесок у те, щоб повне 
зібрання «Кобзаря» побачило 
світ. Разом із паном Олексан-
дром у редакційній колегії 
плідно працювали Ю.  Апазіді, 
Р. Полонський, А. Стожук. 

Відомо, що Кегичівщина↔– 
край козацький. Мапа району 
рясніє козацькими назва-
ми: Козачі Майдани, Шля-
хове, Мажарка, Старожитці. 
Нащадки козаків з гордістю 
оповідають про те, як степа-
ми нашого краю проїжджали 

величезні козацькі валки, як 
козаки охороняли місцевих 
жителів, супроводжували 
чумацькі вози…

А щоб краще вкарбувалася 
в пам’ять козачат зустріч, 
були проведені конкурси і 
вікторини, в основі яких були 
питання про побут козаків, 
зброю, музичні інструменти, 
улюблену їжу, військові зван-
ня та посади в Запорозькій 
Січі тощо. Приємно було 
почути їхні розлогі розповіді 
про кошових отаманів, побут 
і звичаї легендарних запо-
розьких лицарів. 

Знають козачата і про сього-
дення Українського Реєстрового 
Козацтва, яке очолює Анатолій 
Шевченко та ставить за мету вихо-
вання українців у дусі духовності 
й патріотизму, створює в навчаль-
них закладах дитячі республіки 
з козацькою демократичною 
формою управління. 

Діти чудово декламували вірші 
та прозу з харківського «Кобза-
ря». «Були в нас на Вкраїні великі 
воїни, були великі правителі, а 
ти, Тарасе, став вище всіх їх, і 
сім’я рідна в тебе найбільша… 
і нехай одні твої великі речі 
говорять людям вовіки і віки 
чисту, немішану правду», - про-
цитували козачата слова, сказані 
Пантелеймоном Кулішем на 
похороні Тараса Шевченка в 
Санкт-Петербурзі, які напевно 
стали квінтесенцією всього жит-
тя великого Кобзаря.

 Анатолій ПУЧКА, 
полковник УРК,

 член НСЖУ,
смт Кегичівка, 

Харківська область
Фото автора

Ти, Тарасе, вище всіх!

Полковник УРК Анатолій Пучка з ліцеїстами під час заходу

Коли пролунав телефонний дзвінок від директора Кегичівського 
ліцею, депутата селищної ради Тетяни Руденко, то це не стало 
несподіванкою. Адже частенько напередодні різноманітних 
заходів, які проводяться в ліцеї, мене як отамана районного 
товариства Українського Реєстрового Козацтва запрошують 
поспілкуватися з учнями цього навчального закладу. Отже, 
мій черговий візит до земляків був із нагоди підготовки до 
двохсотлітнього ювілею Тараса Шевченка. 

Учні та педагоги Кегичівського ліцею завжди раді зустрічі 
з реєстровими козаками району 

Ось тоді і звернулися козаки-
чорнобильці до керівництва 
цього донбаського міста із 
проханням допомогти їм 
реставрувати пам’ятники 
на братських могилах, в яких 
знайшли вічний спочинок 63 
захисники Вітчизни. На понов-
лення двох меморіалів місцевою 
владою було виділено майже 
півмільйона гривень. Вста-
новили освітлення, поклали 
мармурові плити, окультурили 
територію. «До цьогорічного 
свята Перемоги всі роботи 
будуть завершені», – обіцяють 
будівельники. 

«Хлопці – молодці, – каже 
Марія Трохимівна. – Все ро-
блять на совість. Працювали 
в поті чола, а я їх пригощала 
борщем. Вони ж мені як онуки 
і справу добру роблять».

А навесні бабця Марія, свідок 
минулої війни, вже висадила 
тут квіти. Каже, буде доглядати 
за ними, допоки вистачить сил. 
І онукам заповість.

Тетяна БЕРДНИКОВА, 
журналіст,

м. Єнакієве
Фото автора

До Дня Перемоги

БОРЩ І КВІТИ ВІД БАБЦІ МАРІЇ

Оновлений меморіал воїнам-визволителям у м. Єнакієвому

Півтора року тому, беручи участь у вшануванні чергової річниці 
звільнення Єнакієвого від німецько-фашистських загарбників у 
приміських селищах Корсунь і Берестове, реєстровці Єнакіївського 
міського товариства УРК на чолі з отаманом, підполковником 
УРК Олександром Мамченком були неприємно вражені тим, що 
пам’ятники воїнам-визволителям знаходяться тут у жалюгідному 
стані. Подекуди напівзруйновані часом, а нерідко і місцевими 
вандалами. У Берестяному за Братською могилою доглядала лише 
86-річна Марія Трохимівна, що живе поруч із меморіалом. Та який 
же, скажіть, зі старенької охоронець?

Р е є с т р о в і  к о з а к и 
С о ф і ї в с ь к о г о  р а й о н у ↔ – 
б а ж а н і  г о с т і  в  ш к і л ь н и х 
колективах.  Цього разу у 
сусідній, Криворізький ра-
й о н ,  д о  З л ат о ус т і в с ь к о ї  
з а г а л ь н о о с в і т н ь о ї  ш к о л и 
завітала чисельна делегація 
реєстровців у складі генерал-
майора УРК Анатолія Лісного, 
отамана  Софіївського район-
ного осередку УРК Анатолія 
Качана, заступника отама-
на по роботі зі ЗМІ Петра 
Даценка, радника отамана 
І.↔Огороднічого, Ю. Ногаса, 
М. Гризоглазова, помічників 
о т а м а н а  В .  П а щ е н к а , 
М.↔Дашковського, козаків 
В.↔Завротнього, Р.↔Стасюка, 
берегині УРК Олени Стасюк.

З ус т р і ч  в і д б у в а л а с я  в 
актовій залі закладу, яку ко-
заки буквально за півгодини 
перетворили на кімнату-
музей. Увазі школярів та 

вчителів були представлені 
авторські фотографії Анатолія 
Лісного та художні робо-
ти юного художника, учня 
Софіївської ЗОШ №1 Макси-
ма Даценка. Фотографії, які з 
цікавістю роздивлялися учні, 
розповідали про насичені будні 
українського козацтва.

Із вітальним словом до 
козаків звернувся директор 
школи В.В.Філіповський. 
Він наголосив, що учні з 
нетерпінням чекали на цю 
зустріч і раді вітати дорогих 
гостей на своїй землі. 

Генерал-майор УРК Анатолій 
Лісний розповів про зв’язки 
козацтва зі школами Кривого 
Рогу та Софіївського району, 
пригадавши цікаві зустрічі з 

митрополитом Філаретом 
та колишнім президентом 
України Леонідом Кучмою. 
Свою розповідь Анатолій Да-
нилович Лісний ілюстрував 

кольоровими фотографіями, 
що викликало в дітей вели-
ку цікавість. Учні почули 
розповідь про історію їхнього 
рідного села Златоустівки 
від часів пана Шарикова (18 
ст.) і до нашого часу. Діти, 
звичайно,  вже багато знали 
про історію своєї маленької 
батьківщини, але чимало 
дізналися й нового.

Щира й відверта розмова 
відбулася у формі діалогу. 
Козаки розповідали про свою 
роботу, нагороди,  отримані у 
мирний час  під час виконання 
інтернаціонального обов’язку 
чи служби у війську. Від 
реєстрового козацтва козаць-
кий генерал вручив директору 
школи емблему у вигляді щита 
з написом: «Козацькому роду 
нема переводу», підбірку газет 
«Україна козацька» та інші 
інформативні матеріали про 
життя козацької громади. Тут 
же на зустрічі було прийнято 
рішення щодо оформлення 
куточка про козацтво України.

Д и р е к т о р  ш к о л и 
В . В . Ф і л і п о в с ь к и й  в і д 
учнівського та педагогічного 
колективів щиро подякував 
козакам за цікаве спілкування 
та увагу до виховання молодо-
го покоління. 

Після теплої, емоційної 
зустрічі учні та вчителі ще 
довго не відпускали цікавих 
г о с т е й ,  п р о д о в ж у ю ч и 
спілкування біля стендів із 
фотографіями.  

Олена СТАСЮК, 
лейтенант УРК,

Криворізький район,
Дніпропетровщина 

Незабутня  зустріч
із  реєстровцями

Генерал-майор УРК Анатолій Лісний (крайній праворуч) з 
козацькою старшиною Софіївського районного товариства 
УРК під час зустрічі в Златоустівській ЗОШ



Україна КОЗАЦЬКА 5
№ 7-8 (197-198) квітень  2013  р. У нас на черзі стільки справ,

Що буде ніколи і вмерти!
  І. Герасименко
   

З козацтвом – у майбутнє
Гордість УРК

– Пане Василю, що впли-
вало на формування Вашого 
світогляду?

- Я народився та виріс у 
гірському районі Львівщини 
на Старосамбірщині в селі Го-
ловецько. Навколо Карпати, 
ліси, луки – все це формувало 
патріотичне, колоритне, влас-
не українське мислення. Мої 
батьки були простими пра-
цьовитими селянами. Коли 
я  дивився у їхні щирі очі, то 
бачив мудрість і простоту.

– Що вважаєте найбільшою 
родинною цінністю?

– На сьогодні я відродив 
герб нашого роду. Раніше не 
доходили руки, та коли свідомі 
українці почали відновлювати 
свої родоводи, то я також 
зацікавився тим питанням. 
Моя родина по лінії матері 
носила прізвище Грисяки. 
Це особливий рід із цікавою 
і драматичною історією. Мій 
дід 1901 року виїхав в Америку, 
де працював на шахті. Бабусю 
залишив вдома, з умовою, 
що коли заробить грошей, то 
повернеться. Так і трапилося. 
Через 12 років повернувся і 
забрав її з собою. У США на-
родилася моя мама та її сестри. 
За кордоном вона ходила до 
школи два роки. Згодом дідусь 
вирішив приїхати в Україну 
на заробітки. За цей час на 
батьківщині відбулося багато 
суспільно-політичних подій, 
а тому повернутися до США 
вже  не було можливості. Був 
у розпачі, але шлях за океан 
було перекрито. Тож побудував 
хату, купив коней, поле і почав 
працювати на землі. Звідтіля, 
вважаю, витоки свого роду. 

Варто зазначити, що ба-
гато козаків-реєстровців 
відновлюють родові герби, 
за допомогою спеціалістів 
досліджують власне поход-
ження та місце своїх предків в 
історії краю. Вважаю, що такі 
вимоги можна внести до стату-
ту нашого козацького товари-
ства.  І це маємо зробити саме 
зараз, щоб змогли залишити 
своїм онукам і правнукам 
правдиву спадщину.

Щодо мого прізвища і ко-
зацького походження, то впер-
ше воно зустрічається у XVII 
столітті. Козацький полковник 
Йосип Павлечко перебував у 
реєстрі війська Богдана Хмель-
ницького. Достовірно невідомо, 
яке коріння нас поєднує, однак 
саме це слугувало підґрунтям 
для створення герба моєї роди-
ни. Власне, герб припав мені до 
душі. Його розробник Анатолій 
Феньов доклав багато зусиль, і 
я вдячний йому за таку роботу. 
Думаю, що цей герб буде при-
крашати мій будинок. 

– Цим, певне, пишаються 
ваші діти й онуки?

– Я все життя намагався 
реалізувати Божі заповіти, 
і  як справжній чоловік і 
козак виростив дітей, по-
садив дерево та збудував 
будинок. Разом із дружиною  
Надією Ярославівною вико-
хали двох синів. Старший 
Руслан – юрист та економіст, 
а молодший Роман – офіцер 
Служби безпеки України. 
Вони успішні люди, мають 
свої  родини, займаються 
серйозними справами. Тепер 
із дружиною радіємо онукам, 
яких уже п’ятеро. 

– Як сім’я ставиться до 
вашої громадської діяльності?

– Дружина підтримує. Стар-
ший син – полковник УРК, 
вступив до козацького то-
вариства ще на етапі його 
становлення,  а молодший 
пишається моєю роботою. 
Онуки також підтримують 
намагання дідуся-козака – 
пропагують козацтво в школі. 
Онуки ростуть жвавими і та-
лановитими. Приміром,  діти 
Романа Олекса зі своїми мо-
лодшими сестричками Настею 
та Марусею – сімейне музичне 
тріо. Вони грають на сопілці, 
виконують українські пісні і 
є лауреатами всеукраїнських 
конкурсів. 

– Пане Василю, яким був 
шлях вашого становлення?

– Як і більшість гірських 
хлопчаків, спершу навчався в 
школі, потім була армія, згодом 
здобував освіту у Львівському 
національному університеті 
і м е н і  І в а н а  Ф р а н к а  н а 
вечірньому відділенні юридич-
ного факультету. Паралельно 
працював і навчався. З часом 
мене зацікавила профспілкова 
діяльність. Тривалий час був 
головою об’єднаного комітету 
профспілки будівельників. 
Пізніше запропонували очо-
лити об’єднаний профком 
«Облрембудтресту». Потім 
був директором та головою 
правління ВАТ «Комунпостач» 
та головою правління ВАТ 
«Львівоблплодоовоч». Мені 
довелося пройти шлях від ме-
неджера до директора. Я вдяч-
ний долі за те, що за цей час 
набув багато професійного, 
о р г а н і з а т о р с ь к о г о  т а 
життєвого досвіду, заслужив 
повагу колег. 

 – Як ви потрапили до лав 
УРК?

-  Завжди мав  бажання 
працювати з людьми. Коли 
дізнався про діяльність і 
з а в д а н н я  Ук р а ї н с ь к о г о 
Реєстрового Козацтва, яке 
на  той час  лише прохо-
дило період становлення, 

зрозумів, що нам козаць-
кий рух потрібно розвива-
ти, особливо на Львівщині. 
С а м е  т о д і  й  п о р и н у в  у 
вир активної громадської 
діяльності.  Спершу мене 
обрали начальником шта-
бу Львівського обласно-
го козацького товариства 
УРК. Разом із колегами-
реєстровцями активно фор-
мували козацькі осередки. 
Найважливішим завданням 
на той час була популяризація 
нашої організації. Ми нама-
галися показувати людям 
практичну роботу, залучати 
до неї широкі верстви на-
селення.  Скажімо,   2004 
р о к у  н а  с в я т о  П о к р о -
ви Пресвятої Богородиці 
провели величний захід у 
Львові. Там львів’яни, ма-
буть, уперше почули, що у 
Галичині відроджується щось 
патріотичне. В рамках свят-
кувань прийняли до лав УРК 
багато нових козаків. Потім 
влаштували для львів’ян і 
гостей міста цікаві народні 
гуляння в парку Богдана 
Хмельницького. З часом ця 
форма проведення козаць-
ких свят стала традиційною. 
Тож  2004 рік був стартом 
формування Львівського 
обласного козацького това-
риства ВГО УРК. 

 – Пане генерале, чи важко 
сьогодні знаходити лідерів, 
формувати козацькі  осередки?

–Це непростий процес, 
який вимагає часу та зусиль. 
Перш за все, ми орієнтуємося 
на лідерів, які працюють у 
місцевих органах влади, серед 
громадських та політичних 
д і я ч і в .  Я к  п р а в и л о ,  ц е 
люди ініціативні, вміють 
організувати і повести за со-
бою громаду. Вони не байдужі 
до процесів, що відбуваються 
в суспільстві, тому прислу-
житися своєму народові, 
громаді для них – почесно й 
відповідально. 

Вірю, що за допомогою 
козацької ідеї  відродимо 
загальнонаціональну ідею 
істинної незалежності. І гас-
ло Українського Реєстрового 
К о з а ц т в а ,  я к е  н а п и с а -
не на наших шевронах – 
«Духовність і патріотизм», 
має стати головним слога-
ном у процесі становлен-
ня молодої демократичної 
України.

– Як сьогодні серед розмаїття 
козацьких організацій почу-
вають себе реєстровці на 
Львівщині?

– В області 14 громад-
ських козацьких організацій 
ще два роки тому створили 
координаційну козацьку раду, 

головою якої обрали знану й 
авторитетну в Україні люди-
ну↔– Володимира Пилата. На 
раді обговорюються питання 
розвитку козацького руху в 
краї, звіряються позиції, узгод-
жуються кроки щодо спільних 
справ і заходів. Для нас та-
кож є важливою співпраця із 
ставропігійським козацтвом, 
отаманом якого є Ярослав 
Кміть.

Ми беремо активну участь 
у різних козацьких заходах по 
всій Україні від Донецька та 
Криму до Тернополя та Івано-
Франківська. І найважливіше, 
що на Сході й Заході всі 
розуміють призначення ко-
зацтва і його вагу в суспільстві.

- Пане отамане, які події 
найбільше закарбувалися в 
пам’яті?

– Особливо запам’яталася 
поїздка на острів Хортицю, 
де ми влаштували великий 
козацький форум. Було по-
чесно особисто вручити того-
часному Президенту України 
Вікторові Ющенку картину. 
Там ми його обрали геть-
маном. Львівські козаки-
реєстровці беруть активну 
участь у громадському житті. 
Щорічно в селі Кульчиці, на 
батьківщині Петра Сагайдач-
ного і Юрія Кульчицького, 
проводимо фестиваль. На 
власні кошти встановили там 
пам’ятник гетьману Івану 
Виговському, організували ве-
личне відкриття. На форумах 
ми зустрічаємося з козаками 
зі всієї України і знаходимо 
спільну мову, бо розуміємо, що 
всі маємо спільну об’єднавчу 
мету – незалежну і заможну 
Україну. 

Сьогодні багато говорять 
про українську ідею, але слів 
замало. До поширення козаць-
ку руху, у чому і вбачаємо одну 
із складових національної 
ідеї, ми долучаємо дітей, мо-
лодь. Якщо відверто, то за 
відсутності належної уваги 
і фінансування з боку дер-
жави, з урахуванням інших 
суб’єктивних перепон на 
місцях і навіть на найвищих 
щаблях влади, це робити не-
просто. Проте ми не опускаємо 
рук. Активно працюємо в 
середніх школах, доносимо 
свої ідеї до дітей. Приємно, 
що відчуваємо підтримку 
педагогів і зацікавлення дітей. 
Тож віримо, що козаки – люди 
витривалі, і нам вистачить 
сили й терпіння розбудува-
ти для своїх дітей і онуків 
справедливе демократичне 
суспільство. 

Напередодні Великодня 
зичу всім братам-козакам та 
українцям веселих та світлих 
свят, Божого благословення та 
очищення наших душ. 

Творчий колектив газети 
«Україна козацька» вітає 
отамана Львівського облас-
ного товариства УРК Василя 
Павлечка з ювілеєм! 

Зичимо Вам, пане отамане, 
козацького здоров’я і творчого 
довголіття, а Вашій родині – 
благополуччя.

Ще рано шаблю вішати на 
килим!

З роси й води, пане генерале!

Ольга ПОПРУЖЕНКО,
 берегиня УРК, 

спеціальний кореспондент «УК»,
м. Львів  

Часто сучасному суспільству не вистачає духовності, культури, моральності, 
патріотизму. Всі це усвідомлюють, та не знають, де знайти вихід із цієї ситуації. 
Насправді, не треба далеко ходити, вважає один із лідерів козацького руху на 
Львівщині, отаман Львівського обласного козацького товариства УРК, генерал 
армії УРК Василь Осипович Павлечко. У ці перші травневі дні пан Василь відзначає 
65-річний ювілей. Для сивочолого, але ще сповненого сил і натхнення козацького 
очільника львівських реєстровців ця дата є ще одним успішним етапом у його житті. 
Людину, яка стояла біля витоків реєстрового козацтва Галичини, знають і поважають 
не лише в козацькому товаристві. До його мудрого, виваженого слова прислухаються 
і представники влади, і генеральна старшина ВГО УРК, бо Василь Осипович своїми 
діями на найважливіших ділянках роботи здобував повагу собі, а реєстровому 
козацтву – славу і честь!

Василь Павлечко із дружиною Надією Ярославівною та 
онуками Артуром і Богданом
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а люди звинуватили вас в таємній особистій користі –
все одно проявляйте доброту

Мати Тереза
Релігія і духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ
(Продовження. 
Початок у №№ 5-6)

ОТ АВТОРА
Анализ результатов социо-

логических исследований об-
щественного мнения различ-
ных групп и слоев населения 
Украины дал автору основание 
для того, чтобы сделать неко-
торые выводы относительно 
веры, любви и цели, с которой 
человек родился в этом мире. 
Множество людей, у которых 
случались проблемы в жизни, 
особенно когда болели или 
умирали их родители, дети, 
родственники, друзья, об-
ращались к Богу со словами: 
«Боже, если ты есть↔– помоги!» 
Но почему-то Бог не всегда от-
зывался. Почему Бог, который 
есть Любовь, не помог всем 
этим людям, которые обраща-
лись к нему с просьбой и моль-
бой о помощи? По мнению 
автора, основная проблема со-
стоит в том, что прежде они не 
определили смысл своей жизни 
на Земле, поэтому не смогли 
использовать предоставленную 
Богом возможность обратиться 
к Нему не только как к Богу, но 
и как к своему Отцу. Основная 
причина наших проблем со-
стоит в том, что у нас еще очень 
мало веры и любви к Нему. 

Но как человеку понять, есть 
ли у него любовь к Богу? Как 
узнать, сколько этой любви 
он имеет в своем сердце? Как 
измерить эту любовь? По мне-
нию автора, у человека есть 
возможность это сделать.

Каждый человек может опре-
делить уровень своей любви к 
Богу и к людям таким образом: 
чем больше я ощущаю потреб-
ность в любви и то, что ее во мне 
еще слишком мало, тем больше 
этой любви я уже имею. То есть 
чем больше у человека любви, 
тем острее он ощущает ее не-
достаток, потому что любовь 
безгранична. Причина состоит, 
в частности, еще и в том, что 
Бога многие люди начинают 
искать только тогда, когда у них 
возникают проблемы, и не ищут 
Его, когда все у них в жизни хо-
рошо. Желание почувствовать в 
душе Бога присуще всем людям 
без исключения. Но как найти 
Его, как ощутить Его присут-
ствие и любовь? Такие вопросы 
возникали у наших предков, 
такие вопросы возникают и у 
нас, современных людей. Через 
вечные книги Бог для нас пере-
дал некоторые советы, которые 
должны нам помочь двигаться 
в этом направлении. Но во 
время поисков Его любви мы 
должны быть уверены, что Бог 
не скрывается от нас. Он Сам 
начал прокладывать путь к нам 
уже тогда, когда у нас еще не 
возникало желания Его искать. 
Бог живой, Бог есть источник 
жизни, поэтому Он один спо-
собен делиться Своей жизнью с 
теми, с кем посчитает нужным. 
И если человек действительно 
ощущает в себе эту потреб-
ность↔– найти путь, ведущий к 
Богу, открыть свое сердце для 
любви к Нему, Бог обязательно 
поможет ему, потому что Он 
обладает возможностью удов-
летворить любую человеческую 
душу.

Во время лекций студентам 
высших учебных заведений к 
автору обращалось множество 
молодых людей с вопросами: 
как найти свой путь к Богу, 
как почувствовать Его в своем 
сердце. Вероятно, Господь от-
крыл знания, анализ которых 
помог автору ответить на не-
которые вопросы, возникаю-
щие у него в процессе поисков 
Бога. Он обратился к Господу 
с такими словами: Господь, я 
уже давно ощущаю Твою боль-
шую любовь и одновременно 
большую ответственность, и 
даже обеспокоенность в от-
ношении того, насколько мне 
удастся исполнить получен-
ную в откровении Твою волю 
относительно создания книги 
о Тебе. Она должна быть на-
писана современным, но в то 
же время доступным, простым 
и понятным человеческим 
языком, для того чтобы быть 
воспринятой Твоими детьми↔– 
моими братьями и сестрами. 
Автор понимает, что без Твоей 
помощи он не сможет выпол-
нить такую ответственную 
работу и охватить разумом ин-
формацию о Тебе, осмыслить 
бесконечность пространства и 
времени да еще и изложить все 
эти знания на бумаге.

Как Ты, Господь, знаешь, 
множество верующих в Тебя 
и верящих лично Тебе людей 
сознательно и подсознательно 
ждут от Тебя помощи, ждут 
любви и счастливой жизни. 
Особенно Ты, Господь, не-
обходим тем людям, которые 
уже нашли свой путь к Тебе и 
начали движение по тернистой 
дороге поисков и вопросов, 
удач и поражений, открытий и 
разочарований. Автор надеет-
ся, что информацию и знания, 
которые будут получены через 
откровение, он сможет пере-
дать своим братьям и сестрам, 
в частности тем, у которых 
из-за определенных обстоя-
тельств пока еще не возникло 
желание искать путь, ведущий 
к Тебе. 

Как известно, человек – ду-
ховное, разумное и социаль-
ное существо. Современное 
общество можно разделить на 
уровни:

– по социальному статусу 
людей: на творческих людей, 
руководителей и исполните-
лей; богатых, не достаточно 
богатых и бедных; 

– по вере: на верующих, со-
чувствующих, неверующих, 
прагматиков и атеистов; 

– по религиозным убежде-
ниям: на христиан, мусульман, 
буддистов (и представителей 
других восточных и западных 
философий и религий), иудеев 
и язычников; 

– по принадлежности к об-
щественным движениям и 
политическим партиям: на 
партийных и беспартийных. 

Но с субъективной точки зре-
ния для каждого человека важна 
духовная категория, в соответ-
ствии с которой он сам относит 
себя к тому или иному уровню 
познания Господа и духовности 
в себе. Если в процессе своей 
жизни человек хотя бы один раз 
задумался над вечным вопросом 
«кто я есть и для чего я есть?», 

можно считать, что он находит-
ся на более высоком духовном 
уровне относительно человека, 
который такой вопрос себе не 
задавал и, вероятно, не размыш-
лял над ним. Время, когда у лич-
ности появился такой вопрос, 
можно считать временем ее 
перехода на более высокую сту-
пень духовности и уменьшения 
расстояния, которое отдаляет 
нас от Бога. 

В вечных духовных книгах 
по Твоему благословению 
начертано волшебное слово, 
перед которым Ты, Господь, 
никогда не устоишь и про-
стишь любой плохой поступок 
человека, если он к Тебе об-
ратится с открытым сердцем 
и произнесет это волшебное 
слово. Многие богословы, фи-
лософы, верующие и неверую-
щие люди искали этот ключ, 
который открыл бы двери к 
Тебе – некоторые люди его 
нашли, некоторые – нет. Это 
ключевое слово, являющееся 
кодом на пути к Тебе, открыл 
Ты Сам людям в Библии, Ко-
ране, Ведах и других духовных 
и исторических документах. 
Это, на первый взгляд простое, 
слово – ПРОСТИ! Если любой 
человек, любой нарушитель 
закона или даже закоренелый 
преступник обратится к Тебе 
с покаянным словом «Про-
сти!» – Ты обязательно этого 
человека простишь. Это слово 
является ключом от замка той 
двери, за которой начинается 
путь, ведущий к Тебе.

Господь, как известно из 
духовных первоисточников, 
Ты желаешь, чтобы каждый из 
нас, твоих детей, нашел свой 
собственный путь, ведущий 
к Тебе, ощутил Твою любовь, 
понял, кто дал ему вечную 
жизнь, и был благодарен Тебе 
за эту жизнь. 

Мой Бог, прости меня за все 
сознательные и несознатель-
ные плохие поступки, совер-
шенные мной против людей, 
а значит, и против Тебя. Мой 
Отец, позволь обратиться к 
Тебе c покаянной молитвой 
сначала за себя, за своих бра-
тьев и сестер, а потом и за все 
Твое творение. После того, как 
Ты меня простишь, я смогу 
обращаться к Тебе со своими 

проблемами не только как к 
Богу, но и как к Отцу и Родите-
лю. Отец, спасибо за Твою лю-
бовь, за то, что Ты отдал людям 
часть Своей жизни и все время 
стараешься нам всем помочь. 
Мы выполним твое задание 
и постараемся сохранить эту 
жизнь сначала на Земле, а по-
том и в космосе. Мы знаем и 
понимаем, что все люди неза-
висимо от веры, национально-
сти и языка пребывают в поис-
ках истины и пути к Тебе. Мы 
знаем, что этот путь тернист, 
но другого, более легкого, пути 
у нас нет. Во время этих поис-
ков мы, к сожалению, часто 
нарушаем Твои наставления 
и не пользуемся Твоими со-
ветами: «…уклоняйся от зла 
и делай добро; ищи мира и 
стремись к нему…» (1 Пет. 3, 
11). Мы знаем, что каждому 
из нас Ты дал такое задание и 
такой крест, тяжесть которого 
не больше тяжести, которую 
человек может поднять и нести 
всю жизнь. 

Напомним притчу о том, 
как человек обратился к Богу 
с упреками в том, что ему 
очень тяжело жить и что Он 
несправедливо возложил на 
него крест, тяжесть которого 
слишком велика. Человек ска-
зал: «Другим людям, которые 
богаты, обладают властью, на-
слаждаются жизнью, свободно 
пользуются всеми земными 

благами и живут значитель-
но лучше меня, ты дал крест 
более легкий, нежели мне». 
Господь внимательно выслу-
шал человека и позволил ему 
самому выбрать себе любой 
крест. Этот человек оказался 
в помещении, в котором на-
ходилось множество самых 
разных крестов: мраморных, 
металлических (в том числе 
золотых и серебряных), де-
ревянных, пластиковых, ка-
менных, бетонных и т.д. Бог 
сказал: «Можешь выбрать себе 
любой крест. Хочешь взять 
этот красивый мраморный 
крест?» Человек обрадовал-
ся: «Хочу». Господь сказал: 
«Бери». Но человек не смог 
даже оторвать его от земли. 
Тогда Господь сказал: «Бери 
вот этот металлический крест 
из золота». Но человек также 
не смог его поднять. Господь 
по очереди подводил человека 
к разным крестам, которые 
уже несли по жизни другие 
люди. Но этот человек не смог 
поднять ни одного из них, а 
ведь их еще нужно было нести 
всю жизнь. Человек увидел в 
углу очень маленький крест 
из дерева и говорит: «Господь, 
позволь мне взять этот крест». 
Господь ответил: «Пожалуйста, 
бери, но этот крест Я дал тебе 
еще в начале твоей жизни. Я 
тебя люблю, поэтому дал тебе 
этот крест, который ты сейчас 
сам выбрал и который твои 
духовные, душевные и физи-
ческие силы позволяют нести 
тебе по жизни. Я прошу тебя, 
любимый мой человек, не за-
видовать тем людям, которые, 
как ты сказал, живут лучше, 
чем ты, обладают властью и 
богатством, эти люди несут 
кресты гораздо тяжелее твоего, 
ни один из которых ты не смог 
поднять, не говоря уже о том, 
чтобы достойно нести его по 
жизни». 

«Он – Тот, Кто предоставил 
вам возможность путешество-
вать по суше и по морю. Вы 
путешествуете на кораблях, 
плывущих вместе с ними при 
благоприятном ветре, которо-
му они рады. Но вдруг подует 
ураганный ветер, и волны под-
ступят к ним со всех сторон. 
Они решат, что они окружены, 
и станут взывать к Аллаху, очи-
щая перед Ним веру: «Если Ты 
спасешь нас отсюда, то мы бу-
дем одними из благодарных!» 
(Сура 10:22).

Мой Господь и мой Отец, у 
нас есть желание быть более 
правдивыми и любящими и 
нести красивые мраморные 
и золотые кресты, но мы не 
всегда это можем, потому что 
мощные дьявольские злые 
силы действуют против нас. 
Мы, как Ты Сам когда-то 
сказал, намного слабее их и 
без Твоей помощи не можем 
им противостоять. Мы прин-
ципиально не можем жить и 
не грешить. Господь, Ты Сам, 
оправдывая людей перед не-
бесными силами, сказал, что 
злые поступки людей необхо-
димо прощать им, потому что 
люди таковы от юности их: 
«…И сказал Господь в сердце 
Своем: не буду больше про-
клинать землю за человека, 

Обкладинка книжки-монографії Анатолія Шевченка «Бог»
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В одній з цих хат народилася 
дівчинка, якій дали ім’я богині 
мисливства – Діана. А восени 
прудконога білявка бігала по ши-
роких зелених луках, дряпалась 
на високі яблуні та груші. Росла 
веселою та допитливою, до всього 
не байдужою. Виросла чудовою 
жінкою, якій запраглося всьому 
навчитися, побачити світ та збу-
дувати свою хату, створити сім’ю, 
власне господарство.

Після школи, не довго вагаю-
чись,  подалась на індустріальний 
Донбас. Тут людей багато і міста 
в е л и к і ,  а  щ о д о  н а в ч а л ь н и х 
закладів, то їх, хоть греблю гати. 
Чимало молодих дівчат мріяли 
стати вчительками, бо то була 
професія шанована та благородна. 
Хоча часто-густо шкільні педаго-

ги працювали за мізерну 
з а р п л а т н ю ,  з  ж и т л о м 
поневірялись, проте люди 
їх поважали, а вітаючись, 
завше знімали капелюха 
і кланялись. Учні обож-
нювали своїх учителів і 
ніколи їх не забували.

Діана Бойко зібрала в 
невелику валізу свій не-
багатий скарб,  склала 
мамині харчі та й поїхала 
на Донеччину. Ох і тяжко 
листочку, що відірвався від 
рідного дерева. І крутить 
його, і гонить вітер, дощ 
та хурделиця. Де притули-
тися, до чого прилинути?.. 
І Діана, як і всі Марійки, 
Галини,  Наталки,  без 
досвіду, без підтримки, 
без грошей поїхала в білий 
світ шукати свою долю, 
долати труднощі та вчи-
тись жити. Отак і занесла 
її доля в Донецьк. А воно 
ж талант, як гроші – або 

є, або нема. Попри важке 
дитинство,   повоєнні роки 

кубанська дівчина вступила до 
педагогічного інституту, вивчи-
лась і стала вчителькою.

За направленням потрапила в 
село Петрівка, що під козацькою 
слободою, воно й стало її другою 
батьківщиною. Козацькому роду 
не буде переводу. Тут Діана Бойко 
знайшла й свою долю –↔одружила-
ся з нащадком козаків на прізвище  
Бєлоконь. Побудували  простору 
хату, посадили  гарний садок, 
квітник, завели господарство: 
корову, птаство,  народили чудову 
доньку Маринку. Отак і зажили. 
Долаючи труднощі і  радіючи 
всьому, що Господь послав. Рано 
покинув світ чоловік Діани, і у 
доньки доля склалася не дуже 
вдало. І живуть тепер три жіночки: 

бабуся Діана, донька Марина та 
внучка Маргаритка, як квіточка - 
весела, рухлива, грає на піаніно, 
любить бабусю, яка все робить, 
аби онука росла духовно багатою 
та щасливою. Бабуня називає її 
лагідно  – «котиком».

Вже нелегко добиратися до 
Петрівки, ноги не слухаються. 
Але я люблю туди приїздити - 
трійця чудових дівчат мене радо 
зустрічає. 

Діана Петрівна тепер на пенсії, 
проте спокій їй і  не сниться. 
Вона багато пише, видала книжку 
«Село моє, заквітчане садами» про 
історію Петрівки.   Самотужки 
організувала сільський музей. 
Чого там   лише не побачите↔– і 
старовинні речі:  атрибути до 
печі, ліжко та колиска, глечики 
та вишиті рушники, і численні 
фото земляків, які давно покинули 
білий світ, а рід їх існує і дотепер. 
А ще молода душею бабуся співає 
в хорі вчителів, і жодне сільське 
свято не обходиться без неї. А як 
же смачно готує! Гостинна госпо-
диня, вона скільки б не настави-
ла на стіл смачних страв,  усе їй 
здається замало. Вип’ємо на свято 
по чарочці, смачно пообідаємо і 
пісню заспіваємо, ліричну нашу, 
українську.

Отака  вона,  Діана Петрівна 
Бєлоконь – козачка, педагог 
із 35-річним стажем, історик, 
к р а є з н а в е ц ь ,  ч л е н  т в о р ч о -
го об’єднання «Суцвіття» при 
Красноармійській центральній 
міській бібліотеці ім. Т. Г. Шев-
ченка, добра, порядна людина, 
любляча матуся і бабуся.

Людмила ЖОВНІР,
 краєзнавець,

м. Красноармійськ
Фото автора

І в небесах я бачу Бога, 
І Боже слово на землі 
  І. Світличний

Прекрасному немає скутих форм
Добросердяпотому что помышление сердца человеческо-

го↔– зло от юности его…» (Быт. 8, 21). Но сейчас 
все больше и больше современных людей на-
ходят путь к Тебе. Автор уверен, что найденный 
путь приведет их от юности к зрелой и любящей 
жизни. В этой жизни будут царить вера, надеж-
да и любовь. «Когда я был младенцем, то по-
младенчески говорил, по-младенчески мыслил, 
по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, 
то оставил младенческое» (1 Кор. 13, 11). 

В III тысячелетии, которое украинские реестро-
вые казаки предложили человечеству провозгла-
сить тысячелетием любви, зло будет постепенно 
исчезать, и у все большего количества людей обо-
стрится, станет сильнее и крепче, чувство любви. 
Человек Homo Sapiens постепенно превратится в 
человека Homo Amos. Человек разумный станет 
не только разумным, но еще и любящим, то есть 
более духовным и божественным.

Поэтому автор обращается к Тебе с такими 
словами молитвы: Отец, пусть будет не моя, а 
Твоя воля на создание этой книги. Я уверен, что 
некоторые мои братья и сестры не поддержат 
намерения автора написать книгу о Тебе, потому 
что он позволил себе прикоснуться к вечным 
Твоим таинствам и, более того, создать книгу 
под названием «Бог». Одни мои братья и сестры 
не увидят науки и философии в этой книге, 
другие выразят недоверие автору в том, что на 
ее создание есть Твое благословение и что Ты 
Сам помогал ему выполнить эту работу, открыл 
источник информации и знаний. Что Ты Сам 
через священные книги разрешил посмотреть на 
Тебя не глазами раба и религиозного фанатика, 
а духовными глазами ученого, Твоего сына, и, я 
надеюсь, еще и друга. Третьи выразят недоверие 
относительно уровня духовности и интеллекта 
самого автора и того, почему Ты благословил на 
эту работу именно его, а не других известных 
богословов и ученых. Четвертые могут сказать, 
что автор не является священником, поэтому 
должен к Тебе относиться не как к Отцу, а как 
к Великому Таинству, которое необходимо вос-
принимать с благоговением, и ни в коем случае 
не пытаться постигнуть Тебя человеческим 
разумом. Представители разных религий могут 
сделать замечание относительно того, что автор 
не получил благословения на эту работу от ру-
ководства их конфессии: иудеи – от иудейской, 
христиане – от христианских, мусульмане↔– от 
мусульманских общин, лидеры философских 
направлений – от философских школ. 

Учитывая замечания друзей и уверенных в 
своей правоте оппонентов, автор пришел к 
следующему выводу: если нестандартный под-
ход, который был им применен при написании 
книги для решения духовных проблем и для 
осознания Тебя не только как Бога, но и как 
Отца, поможет хотя бы одному человеку, живу-
щему на нашей голубой планете, обрести свой 
собственный путь к Тебе и реально ощутить 
Твое присутствие в его душе, стать лучше↔– 
Человеком Разумным и Любящим, то автор с 
большой вероятностью может сделать вывод, 
что это Ты, Господь, благословил его на этот 
непростой духовный и одновременно научный 
труд. Автор обещает, что всеми своими силами 
и интеллектом будет стараться эту работу вы-
полнить. Он осознает всю ответственность за 
корректность информации и знаний, которые 
будут переданы через эту книгу, перед людьми 
и перед Тобой. 

«Знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою 
дверь, и никто не может затворить ее; ты не 
много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и 
не отрекся имени Моего.

И как ты сохранил слово терпения Моего, то 
и Я сохраню тебя от годины искушения, кото-
рая придет на всю вселенную, чтобы испытать 
живущих на земле» (Откр. 3, 8; 10).

Господь, позволь обратиться к Тебе с такими 
словами: Мой Бог, мой Господь и мой Отец, если 
это желание, возникшее у автора, написать кни-
гу о Тебе исходит не от Тебя, а только лишь его 
человеческое желание, да еще и построенное на 
том, что автор почувствовал себя избранным для 
этой работы↔– открыть Твои тайны, прошу Тебя 
в таком случае мне не помогать. Если это Твоя 
воля, и она направлена на то, чтобы больше со-
временных людей, особенно молодежи, нашли 
путь к Тебе, почувствовали Твою любовь всем 
сердцем, всем разумением и всей крепостью 
своей, прошу оказывать мне помощь в получе-
нии информации о Тебе, которую автор сможет 
преобразовать в знания. 

Анатолій ШЕВЧЕНКО, 
доктор богослов’я

Завершальній частині конкурсу 
передував відбірковий турнір, за 
результатами якого до фіналу по-
трапили Ірина Голинська, Ельвіра 
Левшина, Олена Молоданова та 
Ірина Якименко.

У фінальній програмі Ельвіра 
Левшина разом із членами клубу 
сучасного естрадного танцю «Бе-
атрис» яскраво продемонструвала 
власноруч виготовлені орігамі та 
іграшки. Ірина Голинська проде-
кламувала свій хвилюючий вірш 
«Генеральне прибирання», її тезка 
Ірина Якименко майстерно ви-
конала ліричну пісню «Білі крила 
кохання», а Олена Молоданова 
буквально запалила зал феєричним 
танцем.

Після фінального дефіле учас-
ниць конкурсу у вечірніх сукнях 
відбулася церемонія нагороджен-
ня. Кожна з фіналісток отримала 
свій заслужений титул, а нагоро-
да від глядачів дісталася Ельвірі 
Левшиній.

З перемогою і участю в конкурсі 
красивих мужніх жінок-землячок 
привітали Всеукраїнське громадське 
об’єднання «Національна асамблея 
України», «Союз організацій інвалідів 
України», представники місцевої 
влади. Реєстрові козаки Приазов’я 
в особі отамана Маріупольського 

міського товариства УРК Володими-
ра Книшенка подарували перемож-
ницям ікони Божої Матері. 

Воістину, прекрасному немає 
скутих форм!

Прес-служба УРК,
м. Маріуполь

Нещодавно в будинку культури «Молодіжний», що в Маріуполі, вперше відбувся конкурс краси серед 
жінок-інвалідів «Пані на візочку↔-↔2013». Серед його організаторів і натхненників – Маріупольське міське 
товариство↔УРК, Приазовський полк УРК та медичний діагностичний центр «Соляріс».

Реєстрові козаки Маріуполя допомагали учасницям під час конкурсу 

Нам пишуть

Кубанська козачка на Донеччині

Діана Бєлоконь біля створеного нею музею

Над високою кручею швидкоплинної річки Понурої 
вишикувались білі і просторі хати, що утопають, мов у лісі, в 
густих фруктових садках, – це станиця Поповичевська, яка по-
українськи чепурно виглядає на Кубанській землі.
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яка обов’язково трансформується у силу справ
М. Томенко

За силою духу – до Холодного Яру

Про початок загально-
українського козацького свя-
та сповістив тулумбас Чор-
них запорожців. Під його 
таємничо-величаві  згуки 
до пам’ятника Максимові 
Залізняку в Медведівці ви-
рушила довжелезна колона 
українців у старовинних ко-
зацьких одностроях та виши-
ванках, яку очолили сільський 
голова Олександр Діскант та 
президент Історичного клубу 
«Холодний Яр» Роман Коваль. 
Після покладання вінків і квітів 
вони привітали представників 
козацьких організацій, се-
ред яких своєю чисельністю 
в и д і л я л а с я  д е л е г а ц і я 
Українського Реєстрового 
Козацтва. Багатотисячне то-
вариство привітали заступ-
ники голів Чигиринської 
райдержадміністрації Василь 
Лисий  і районної ради Віктор 
Півторак.

Гості побували в рідному селі 
М. Залізняка – Івківцях, покла-
ли квіти до його пам’ятника. 
Тут відбувся мітинг, на якому 
виступили письменник Ро-
ман Коваль, історик Назар 
Лавріненко, а кобзар Тарас 
Силенко заспівав народну 
пісню «Та виїхав Ґонта, гей та 
із Умані». 

Опісля делегації вирушили 
на околицю села,  до гори 
Семидубової, де за однією 

з версій поховано Гетьмана 
України Богдана Хмельниць-
кого. Тут сліпий кобзар із Ро-
мен Олександр Треус заспівав 
козацьку пісню «Ой на горі, 
на могилі», а Тарас Силенко↔– 
пісню про Б. Хмельницько-
го. Потім на Семидубовій 
було висаджено сім дубів – на 
пам’ять про великого геть-
мана і славне козацтво. Біля 

старовинного млина козаки 
вшанували полеглих земляків 
хвилиною мовчання та салю-
том із гармати. 

То д і  ж  у  М е д в е д і в ц і 
відбувалися спортивні змаган-
ня з тенісу, кросу, гирьового 

спорту, перетягування линви, 
футболу, а на великій сцені – 
концерт народної пісні, кон-
курси на найкращу вишиванку, 
найдовші чуб та дівочу косу.  

Гості Холодного Яру стали 
свідками показових виступів 
Братства козацького бойового 
звичаю «Спас», школи бо-
йового гопака «Хорс», а також 
козацької борні – лава на лаву! 

Організатори влаштували 
конкурс на найсмачніший 
куліш, а для інтелектуалів – 
книжковий ярмарок «Гайда-
мацький край», під час якого 
відбулися презентації книжки 
Р. Коваля «Чорний Ворон: 
п’ять біографій», монографії 
І. Фаріон «Мовна норма: 
знищення, пошук, віднова», 
збірки афоризмів Ю. Іллєнка 
«Криниця для спраглих» та 
інших видань.

Надвечір гості мали змогу 
переглянути документальний 
фільм Валерія Тетерятника 
«Вони боролись до загину». А 
завершився день концертом із 
пісень епохи визвольних зма-
гань, під час якого виступали 

народні депутати, лідери гро-
мадських організацій, а Роман 
Коваль провів конкурс знавців 
історії Холодного Яру. 

Завершився день Вогне-
даровим вогнищем під коб-
зарський супровід Тараса 
Силенка. У рамках вшану-
вань проводилася військово-
патріотична гра «Холодний 
Яр. Шляхами повстанців». 

Недільного ранку в Мель-
никах розпочалися традиційні 
вшанування головного отамана 
Холодного Яру Василя Чучу-
паки, гайдамаків Холодно-
ярського полку. 

В і д б у л о с я  п о к л а д а н н я 
квітів до пам’ятника загиб-
лим козакам, у якому взя-
ли участь учні Львівського 
державного ліцею ім. Героїв 
Крут, голова Чигиринської 
райдержадміністрації Олек-
сандр Цисаренко, заступни-
ки голів Черкаської обласної 

д е р ж а в н о ї  а д м і н і с т р а ц і ї 
Едуард Івакін, обласної ради 
Василь Касян.

Учасників мітингу благо-
словив єпископ Черкаський і 
Кіровоградський Іларіон.

А потім  змістовно – і без 
папірців! – промовляли народні 
депутати України Микола То-
менко, Олег Тягнибок, голова 

Народного Руху України Ва-
силь Куйбіда, отаман Вільного 
козацтва Холодного Яру Олег 
Островський, представник 
Братства козацького бойового 
звичаю «Спас» Вадим Василь-
чук. Палким словом привітали 
громаду курсант Львівського 
державного ліцею ім. Героїв 
Крут Ростислав Чабря та поет 
із Галичини Петро Іванець, 
мельничанські діти Наталія 
та Назар Зінченки виконали 
пісню «Розкажу про Україну». 

Своїми спогадами поділився 
ветеран УПА з Білої Церкви 
Теодор Дячун.

«Коли стоїш у людській 
гущі, зцементованій одними 
помислами й устремліннями, 
які озвучують харизматичні 
лідери нації, плече в плече, 
спина до спини, відчуваєш 
свою високу приналежність 

до великого народу, якому багато 
що під силу. Заради цього варто 
приходити до Холодного Яру, бо 
сила духу обов’язково транс-
формується в силу справ»,↔– 
сказав Микола Томенко. 

Народною Шевченківською 
премією було нагороджено 
письменника-документаліста 
Романа Коваля і вручено йому 
«Залізного Мамая», який ви-
кували ковалі-віртуози. Завер-
шився мітинг виконанням пісні 
«Ой, у лузі червона калина». 

Козацькі свята

У кліматично суворому Холодному Яру, що на Черкащині, 20 і 21 квітня було привітно і 
затишно, хоча цьому не надто сприяли погода і… влада. Тепло йшло від тисяч посмішок 
людей із Донбасу і Галичини, Криму і Сіверщини, Поділля і Буковини, Слобожанщини 
і Полтавщини, Черкащини і Приазов’я, Січеславщини й Полісся, Наддніпрянщини і 
Таврійських степів, які приїхали на легендарну Чигиринщину вшанувати борців за волю 
України різних епох: козацтва – Богдана Хмельницького, гайдамаків –  Максима Залізняка 
та Василя Чучупаку. Мешканці Медведівки, Івківців, Мельників та хутора Буда радісно 
вітали гостей з усієї України. Це було справжнє свято української соборності!

Представники Українського Реєстрового Козацтва на 
вшануванні козаків різних епох у Холодному Яру

Українські козаки різних поколінь прийшли до Холодного 
Яру вшанувати подвиг своїх славних попередників 

Козаки і берегині УРК на славнозвісному хуторі Буда

Серед учасників вшанувань генерал-лейтенант УРК Василь 
Вовченко і полковник УРК Леонід Поліщук

Скульптор, полковник УРК Віктор Крючков біля монумента 
Ю.Горлісу-Горському в Мельниках 

Головні вулиці Мельників та підступи до них були заповнені пред-
ставниками козацьких організацій і патріотами з усієї України
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Як врятувать Україну святу!
   В. Павловський

Козацька педагогіка

У школі класи з 1-го по 9-й – це 
козацькі курені зі своєю атрибу-
тикою, отаманами, яких обирають 
демократичним голосуванням самі 
учні. На чолі козацької шкільної 
республіки теж отаман – четверо-
класник Григорій Прядко. Хоча хло-
пець не найстарший за віком, проте 
має незаперечний авторитет як серед 
козачат, так і серед педагогічного 
колективу – не по роках мудрий,  
серйозний, порядний і принциповий, 
добре вправляється з обов’язками 
очільника.

Справжнім святом не лише для дітей 
і педагогів, а й для батьків є посвята у 
козаки. В актовій залі  цього дня зби-
раються всі мешканці 
козацької республіки, 
батьки учнів, пред-
ставники козацьких 
організацій, гості. 

Отаман Григорій 
Прядко починає ко-
зацьку раду: проводить 
перекличку куренів, 
які по черзі представ-
ляються і виголошу-
ють свої гасла. Ди-
ректор школи Лариса 
Ракова найактивніших 
нагороджує почесни-
ми козацькими грамо-
тами, виголошує подя-
ки козачатам та їхнім 
наставникам. На сцені 
в парадних одностро-
ях з’являються пер-
шокласники, готові 
поповнити лави ди-
тячого козацького об’єднання. Вони, 
виголошуючи слова клятви перед 
своїми товаришами, обіцяють бути 
чесними і хоробрими, поважати ко-
зацьке товариство, прагнути до знань, 
любити і захищати Батьківщину. Потім 
представник українського козацтва 
кладе шаблю на плече кожного но-
вобранця і приводить до присяги. 
Ритуал красивий, а для діток ще й 
приємно-хвилюючий. Наостанок 
сивочолі козаки пов’язують козачатам 
малинові краватки, що означає їхню 
причетність до славного козацького 
товариства. 

Безліч позитив-
них емоцій маленькі 
козачата виплеску-
ють на святковому 
концерті, який да-
рують своїм наставникам і батькам. 
Фінал дійства також не менш хвилю-
ючий – усі присутні разом виконують 
гімн школи, авторами якого є Лариса 
Воропаєва і вчитель музики Валентина 
Варнавська.

«Посвята в козаки проходить ближче 
до кінця навчального року, коли пер-
шачки вже вміють добре читати, звикли 
до шкільного порядку, вивчили правила 
поведінки, - говорить учителька почат-
кових класів Світлана Меркушкіна. – 

Діти пишаються козацьким статусом, із 
гордістю носять малинові краватки. Це 
їх дисциплінує, надихає на добрі справи, 
утримує від негативних вчинків».  

Нещодавно журналісти «України 
козацької» побували в гостях у на-
вчально-виховному закладі (чи не 
єдиної в Єнакієвому з українською 
мовою навчання) і мали можливість 
поцінувати роботу педагогічного ко-
лективу закладу щодо втілення методів 
козацької педагогіки на практиці. Тут 
створені всі умови для гармонійного 
розвитку дітей, а виховання в традиціях 
української національної культури 

лише підсилює інтерес до навчання, 
пізнання себе самих як частинки ве-
ликого історичного етносу. 

 Особлива гордість всього колективу 
школи – музей-світлиця. «Вперше побу-
вала у подібному під час курсів в одній із 
донецьких шкіл, - розповідає історію його 
створення пані Лариса Воропаєва. – Ідея  
була підтримана директором Ларисою 
Володимирівною. І дітки на пропозицію 
відгукнулися з радістю. Учні, батьки, 
а згодом і просто знайомі приносили 
речі традиційної української хати, що й 

склали експозицію 
хати-музею». 

У центрі хати – 
великий дубовий 
стіл і лави, понад 
стіною – речі ко-
зацького побуту. 
На стінах – виши-
ванки, рушники, 
ікони. У світлиці є 
старовинна скри-
ня, прядка. На 
покуті, під ликами 
святих – дідух  як 
символ добра і до-
статку. Окрасою 
світлиці є піч,  май-
стерно складена 
батьками учнів і 
розмальована май-
страми художньої 
школи та козачата-
ми. Вона зовсім як 

справжня: на припічку горнятка-баняки, 
біля печі – рогачі й коцюба, поруч, на 
цвяшку – вінок плетеної цибулі. Все 
зроблено з душею.

Саме у день наших відвідин у світлиці 
відбувся прийом до гурту козачат Дмитри-
ка Шевченка, який із поважних причин не 
був присутнім на головній козацькій раді. 
Тож тут, у присутності чотирьох козаць-
ких куренів під орудою отамана Григорія 
Прядка, хлопець присягнув служити по-
братимам і Батьківщині, ставши повно-
правним членом козацького товариства. 
З напутнім словом до козачат звернувся 
отаман міського товариства Українського 
Реєстрового Козацтва, підполковник УРК 
Олександр Мамченко, який і пов’язав 
новобранцю малинову краватку.  

На згадку про своє перебування в 
«Козацькій республіці», редакція подару-
вала діткам річну підбірку газет «Україна 
козацька», з якою козачата пообіцяли 
ознайомитися. Гадаємо, що після цієї 
публікації вони це зроблять обов’язково. 

Отже, їм по-доброму можна поза-
здрити, адже далеко не в кожній школі 
педагоги так завзято піклуються про 
духовне і патріотичне виховання, 
організовують цікаве дозвілля, при-
щеплюють дітям загальнолюдські, 
християнські цінності.  

 Дмитро ГРИГОРЕНКО,
 власний кореспондент «УК»,

м. Єнакієве
Фото автора 

Отаман Єнакіївського міського товариства УРК 
Олександр Мамченко і Лариса Воропаєва знайомляться 
зі свіжим випуском газети «Україна козацька»

Світлиця – улюблене місце козачат. Курінь 1-го класу (вчитель Світлана Меркушкіна)

Під час прийому першокласника Дмитра Шевченка до козацького
 товариства в шкільному музеї-світлиці НВК №38

Уже дев’ять років поспіль учні єнакіївського навчально-
виховного комбінату № 38, де директором Лариса Ракова, 
живуть за законами Козацької республіки. «Переконана, що 
у кожній школі має бути дитяча організація,↔– розповідає 
головний її натхненник, педагог-організатор Лариса 
Воропаєва. – У деяких школах діють «Сонячні республіки», 
«Смарагдові містечка» тощо. А мені хотілося створити 
організацію, близьку  нашому національному духові, в якій 
би діти пізнавали витоки свого народу, його культуру, побут, 
звичаї. Та я впевнена, що краще Козацької республіки на 
сьогоднішній день немає нічого».  

Діти козацького родуА потім багатотисячна колона 
під різнокольоровими прапорами 
вирушила до хутора Буда, де біля 
символічної могили останнього ко-
шового Війська Запорозького Петра 
Калнишевського протоієрей Василь 
Циріль відправив урочистий молебень 
за Україну. Тут же, біля храму Пра-
ведного Петра Багатостраждального 
(Калнишевського), відбулося освя-
чення козацької зброї. 

Вшанувати козацьких ватажків і 
героїв визвольних змагань приїхала 
численна делегація реєстрових козаків 
під орудою Голови Адміністрації Геть-
мана УРК у Центральному регіоні 
України Бориса Марченка. До цього 
дійства Черкаське обласне товариство 
(ЧОКТ) УРК підготувало книгу про 
героїв визвольних змагань 1917-1921↔рр. 
«Горить Медвин» Івана Дубенця. 

Її виходу в світ посприяли радник 
отамана ЧОКТ УРК Олександр 
Гаврилюк та отаман Київської сотні 
ЧОКТ УРК Олег Ганжа. Велику 
організаторську роботу здійснили 
заступник отамана ЧОКТ УРК Юрій 
Панчишин та начальник штабу цього 
козацького товариства Сергій Ха-
речко. До Холодного Яру прибули 
заступник Голови адміністрації Геть-
мана УРК у Центральному регіоні 
Василь Вовченко, козаки Київського 
куреня ЧОКТ УРК на чолі з пол-
ковником УРК Миколою Кравцем, 
Бориспільської сотні УРК під орудою 
Андрія Вознюка, реєстрові козаки 
та берегині з Криму, Донеччини, 
Вінниччини, Лисянського та Чи-
гиринського районних осередків 
УРК.  Холодноярівці та організатори  
свята радо вітали  скульптора, авто-
ра пам’ятника Горлісу-Горському в 
Мельниках полковника УРК Віктора 
Крючкова.

Після урочистих заходів реєстровці 
здійснили похід до тисячолітнього  
дуба Залізняка. Вже на шляху додому 
зупинилися в лісі неподалік Мотро-
нинського монастиря, щоб вшанувати 
пам’ять холодноярців. 

Дякуючи козакам і берегиням за 
участь у заході, отаман Черкаського 
обласного товариства УРК Борис 
Марченко зазначив: «Холодний Яр має 
магічну силу, і нам, сучасним козакам, 
необхідно приїздити сюди частіше, 
аби живитися духом і пам’яттю наших 
героїчних предків». 

Дмитро ГРИГОРЕНКО, 
власний кореспондент «УК», 

Черкаська область
Фото автора

Полковник УРК Олександр 
Гаврилюк та майор УРК Олег Ганжа 
біля пам’ятника холодноярцям у 
селі Мельники
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Побутує думка, що в Донбасі 
українською мовою розмовляли 
тільки одинаки, які приїхали 
працювати у «всесоюзну коче-
гарку» з далеких «українських» 
земель. Та й ті невдовзі пере-
ходили на «нормальну» мову↔– 
суржик чи ту ж спотворену 
російську, яку спершу не кожен 
етнічний росіянин зрозуміє. 
Невже й справді українців та 
носіїв державної мови на 22-році 
незалежності тут не знайти і 
вдень із ліхтарем? Відповідь на 
ці та інші запитання допоможе 
пошукати доктор філологічних 
наук,  член-кореспондент 
Національної Академії наук 
України Анатолій ЗАГНІТКО.   

–  П а н е  А н а т о л і ю , 
існує стійкий стереотип, 
буцімто Донбас здавен-дав-
на був «ісконно» територією 
нині  сусідньої  держави,  і 
тому українська мова тут 
закономірно була, є і повинна 
бути тільки на правах бідного 
родича. Наскільки це твер-
дження відповідає дійсності і 
чому так прийнято вважати?

– Щоб відповісти на це запи-
тання, мабуть, варто згадати 
загальновживане в цьому та 
схожих випадку категоричне 
висловлювання: «Так історично 
склалося». Але чому скла-
лося і кому це було вигідно? 
Поза  сумнівом,  подібну 
психологічну модель і чітко 
виражену ідеологію вихову-
вали й виформовували здавна 
і аж до сьогоднішнього дня. 
Якщо повернутися, приміром, 
у 20-ті роки минулого століття, 
насамперед згадаймо класика 
марксизму-ленінізму В.↔Леніна 
та його вислів: «Донбас – це 
не випадковий регіон, а це 
район, без якого соціалістичне 
будівництво залишиться про-
сто добрим побажанням». 
Тому звідси такий підхід: якщо 
цей край є таким значущим 
і знаковим, то хіба доцільно 
віддавати його комусь – тим 
же українцям? Ні, він міг зали-
шатися територією України, 
але ідеологічно повинен був 
належати всьому СРСР. Саме 
цим пояснюється подальше 
поширення та нав’язування 
російської  мови↔– мови 
« м і ж н а ц і о н а л ь н о г о 
спілкування». Донбас пере-
живав кілька ривків свого роз-
витку, зміни еліт. А відбувалося 
це за рахунок переселення з 
інших регіонів, у тому числі 
й з російських областей, і, 
зрозуміло, прибулі несли з 
собою сюди свою мову та 
культуру. Також діяла модель, 
поширена і в інших областях 
України: школярі початко-
вих класів російської мови 
навчалися за підручником 
«Родная речь». Українська мова 
в українських школах була 
пересічною дисципліною, а 
ось російська – найріднішою. 
Саме це наполегливо і довго 
вмонтовувалося у свідомість 
школярів Донеччини. Хоча 
якщо відкинути оті нав’язані 
стереотипи про «ісконно» 
російську сутність регіону, а 
оперувати архівними доку-
ментами, стане очевидно, 
що основним компонентом 
в освоєнні цього краю були 
українці. Звичайно, тут сво-
го часу були масові поселен-
ня та колонії інших народів: 
греків, німців тощо, але пере-
важну більшість складали 
місцеві жителі – представники 
титульної нації – носії мови аж 
ніяк не сусідньої держави.

–↔Оте↔«історично склало-
ся», яким оперують деякі 
«історики», не витримує ніякої 
критики. Зокрема, за переписами 
у «російській» Донецькій області 
у 1926 році мешкали 61,61 
відсотка українців і всього 24,67 
відсотка росіян. Щоправда, через 
півстоліття –  1979-го росіян 
вже було майже вдвічі більше – 
43,2 відсотка (українців помен-
шало до 51,9)… І все ж – чому 
представники титульної нації  
переважно мовою спілкування 
обирають не державну? 

– Дані переписів населення 
дійсно свідчать про домінування 
в нашому краю українців – 
особливо це помітно в ті ж 
1920-30 роки. Та й надалі на 
новобудови шахт і заводів  
Донбасу приїздили не тільки 
вихідці з російських регіонів, 
а й з усіх областей України. А 
стосовно того, що тут уника-
ють спілкування українською 
мовою, є кілька причин. 
Часто згадую показовий при-
клад зі студентської  прак-
тики в селі Красноармійське 
С л о в ’ я н с ь к о г о  р а й о н у 
наприкінці 1970-х років. 
Школа тут була російська, 
але тамтешні мешканці роз-
мовляли українською мовою. 
Щоправда, молодше покоління 
все активніше переходило на 
російську. Чому? «Бо не мод-
но»,↔– пояснила мені одна стар-
шокласниця. Дійсно, сільські 
юнаки й дівчата, прагнучи 
їхати до міст на навчання чи 
роботу, намагалися розмовляти 
«по-городському»↔– російською 
тобто. А українською, на їхнє 
переконання, в Донецькій 
області могли спілкувалися 
т ільки «не наші»,  тобто  
приїжджі здалеку, а також стар-
ше покоління, що не могло 
виступати носієм «прогресу». І 
мені спершу навіть не вірили, 
що я «наш»↔– із Донецька. 

 А тому, що носії української 
мови – вихідці із Західної 
України, в Донбасі переходили 
на суржик, говірку та калічену 
російську, також є пояснення. 
По-перше, люди адаптувалися 
під тутешню культуру і мову, 
аби не виділятися і не бути 
«білою вороною». А по-друге, 
в  « і н т е р н а ц і о н а л ь н о м у » 
Донбасі  свідомо формувався 
чіткий стереотип ставлення до 
української мови. Як згадують 
старожили, у 1930-х роках тих, 
хто розмовляв українською, 
звали «петлюрівцями». А з 
кінця 1940-х вони отримали 
прізвисько «бандерівці»↔– це 
було тавро і фактично зви-
нувачення, зважаючи на 
ідеологічний шлейф, який 
тягнувся за цим визначенням. 

Н е  в а р т о  з а б у в а т и  і 
цілеспрямовану політику 
русифікації краю, що особливо 
позначилася на сфері освіти. У ті 
роки, для того, щоб клас у школі 
навчався російською мовою, 
достатньо було всього п’яти 
заяв від батьків. Зауважте↔– не 

більшості, а тільки п’яти. Також 
тоді практикували й таке: за 
заявами батьків звільняли дітей 
«за станом здоров’я» не тільки 
від фізкультури, а й від вивчен-
ня української мови… Тому й 
не доводиться дивуватися, що 
українських шкіл у Донецькій 
області з роками ставало все 
менше, а «російськомовного» 
населення все більше й більше.

– Навіть після двадцяти 
років незалежності люди-
на, яка в Донецьку розмовляє 
українською, досі  залишається 
«білою вороною»…

– Я мешкаю в Донецьку 
більше 40 років і завжди розмов-
ляю українською, окрім пооди-
ноких випадків, коли переходжу 
на російську, і тому, як мовить-
ся, знаю ситуацію  зсередини. 
Донеччани по-різному реагують 
на подібне спілкування. Не 
скажу, що зовсім немає агресії, 
але вона проявляється тільки у 
формі побутового неприйняття. 
Мовляв, чого ти прагнеш пока-
зати себе іншим, хоча можеш 
бути як усі: не хочеш чи не 
можеш розмовляти російською, 
спілкуйся суржиком – тоді 
вже точно будеш «наш». Тобто 
головною причиною того, що 
донеччани, які непогано знають 
українську мову, розмовляють 
російською, є намагання уни-
кати певного дискомфорту. 
Іншими словами, не хочеться 
виділятися із загальної маси, і не 
вабить перспектива того, що на 
тебе показуватимуть пальцем.

Хочу сказати, що в останні 
роки побільшало можливості 
почути у відповідь українську 
мову від працівників пошти, 
ощадбанку, а також у кав’ярнях 
чи ресторанах.  Причому 
співрозмовники роблять це з 
власної волі і досить невиму-
шено. Хоча, звісно, не обхо-
диться й без отого удавано 
здивованого: «Чіво-чіво?..»

– Схоже, позитивні зміни 
щодо ставлення до державної 
мови в регіоні в останні роки 
стосуються не тільки побу-
тового рівня, адже почало-
ся поступове відродження 
українських шкіл: у 2008/2009 
роках у Донецькій області 
українською мовою навчали-
ся 40,3 відсотка школярів, а 
тепер↔– майже половина. 

– Звичайно, певні зрушен-
ня відбуваються у всіх сфе-
рах життя. Проте є моменти, 
де спостерігаються зміни в 
гірший бік. Наприклад, навіть 
у радянські часи в Донецьку чи 
інших містах області в кіосках 
«Союздруку» можна було купи-
ти різноманітні українські 
газети та журнали. Сьогодні 
їх тут годі навіть запитувати… 
Тобто, користуючись сучасною 
термінологією, йде звуження 
і вихолощення українського 
державного компонента у всьо-
му інформаційному просторі.   

Українських шкіл дійсно 
побільшало, і цей процес 
продовжується, однак дуже шко-
да, що під так звану «оптимізацію» 
також потрапляли й саме такі 
навчальні заклади, які вважалися 
неперспективними та з наймен-
шою кількістю учнів. Переважно 
це стосувалося сіл чи віддалених 
селищ, хоча як раз до цього варто 
підходити дуже виважено. Адже 
ліквідація школи в селі – це не 
просто закриття навчального 
закладу, а руйнування всієї його 
інфраструктури. 

– Дивно, що українські школи 
взялися «оптимізувати» як раз під 
час збільшення кількості бажаю-
чих навчатися державною мовою. 
До речі, чи не бракує абітурієнтів, 
які поступають на факультет 
української філології Донецького 
національного університету?

– Зараз ми маємо немалий 
конкурс за цією спеціальністю. 
А ще на кафедрі української 

мови й прикладної лінгвістики 
вісім років тому відкрили 
нову спеціальність↔– при-
кладна лінгвістика, де готуємо 
викладачів української мови, 
інформатики та лінгвістів-
програмістів. Підготували вже 
три випуски, і всі місцеві 
школи, скажемо так, «полю-
ють» за нашими випускника-
ми, які є високоосвіченими 
фахівцями.              

Також хочу спростува-
ти байку про те, що студен-
ти «російськомовного» краю 
дуже, горопахи, потерпають 
від навчання саме українською 
мовою. Ми провели відповідне 
анкетування на чотирьох факуль-
тетах Донецького національного 
університету, в Донецькому 
університеті економіки і торгівлі  
імені Туган-Барановського, 
Горлівському педінституті та 
Приазовському державно-
му університеті, і переважна 
більшість студентів підтвердило, 
що абсолютно не відчуває дис-
комфорту та проблем із сприй-
няттям предметів українською 
мовою. Причому йдеться не 
тільки про філологію, а й про 
технічні та інші спеціальності. 

– Депутати Держдуми РФ 
прийняли закон про обов’язкове 
знання російської мови трудо-
вими мігрантами, які працю-
ють у сфері побутового обслу-
говування, торгівлі та ЖКГ. 
Відтепер кожен мігрант повинен 
мати сертифікат про пройдене 
тестування на знання мови або 
подібний документ про освіту. А 
окремі депутати Верховної Ради 
України свідомо і показово уни-
кають спілкування українською 
мовою. Крім того – носяться із 
законом «Про засади державної 
мовної політики», який багато 
хто називає фактично вироком 
українській мові. Чому така 
різниця у ставленні державних 
мужів до державної мови? 

– Складається враження, 
що мовна політика в нашій 
державі і згаданій сусідній – це 
немов небо і земля. Аби не бути 
голослівним, наведу кілька 
показових фактів. З 1січня 2013 
року в Росії почав діяти закон, 
відповідно до якого мови всіх 
національностей, що мешкають 
на території країни, вивчають-
ся добровільно. Окрім, звичай-
но, російської. Це повернення 
до моделі часів СРСР, яку тоді 
використовували в Україні. 
Далі варто згадати промовисту 
тезу голови Фонду підтримки 
російської мови Людмили 
Путіної: «Національні інтереси 
Росії закінчуються там, де 
закінчується російська мова». 
Далі йде розвиток цієї ідеї, і на 
завершення підсумок: «…Стан 
і розвиток російської мови – це 
рівень безпеки самої Росії». І 
цим усе сказано.

Президент і Прем’єр-міністр 
сусідньої держави неодноразо-
во заявляли: бути російським 
націоналістом – це почесно, адже 
визначення «націоналіст» у них є 
синонімом до слова «патріот». А 
в Україні ці поняття викликають 
іншу реакцію – від зневажливої 
до агресивної. Націоналістами чи 
бандерівцями часто-густо при-
йнято називати навіть тих, хто 
просто спілкується державною 
мовою. А якщо хтось ризикне 
влаштувати акції на підтримку та 
захист української мови, відразу 
отримує тавро «сепаратист» чи 
навіть «нацист»…     

Павло КУЩ, письменник,
спеціально для «УК»

... Лиш ти стоїш, як та твердиня,
О рідна мово, скарбе мій

С. Черкасенко

Націоналіст і патріот –
поняття тотожні 

Мова про мову
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Як по її широких ланах козак запанує
  І. Чорноусов (Чорний ворон)

П о б л и з у  С у б о т о в а  в 
о к о л и ц і  Х о л о д н о г о  Я р у 
розкинулося мальовниче 
село Рублівка. Тут і наро-
дився Юхим Охтономович 
Ільченко.  Завдяки бать-
кам йому вдалося отримати 
освіту. Односельчани ствер-
джували, що він “був дуже 
начитаний”.  Наприкінці 

1917-го та на початку 1918 
року Юхим працював началь-
ником залізничної станції 
Знам’янка.

Ільченко, очевидно, нале-
жав до однієї з українських 
п о л і т и ч н и х  п а р т і й , 
оскільки в 1918 році, коли 
на Чигиринщину прийшли 
німецькі війська, йому було 
“рекомендовано приїхати додо-
му і підняти повстання проти 
німців”. Завдання він виконав. 
Та наступати на Чигирин із 
Полуднівки пішло лише душ 
із двадцять↔– стільки, скільки 
було рушниць. А “на кажду 
винтовку було по 5 патронів”. 
Як командир полуднівського 
загону, Юхим увійшов до скла-
ду Чигиринського повстанко-
му. Очолив повстанком Свирид 
Коцур. Проти ночі 28 листопа-
да 1918 року повстанці увійшли 
до Чигирина.

1919 року коцурівці брали 
участь у братовбивчих боях 
проти холодноярців та частин 
Армії УНР. Серед козаків і 
старшин Чигиринського пол-
ку зріло незадоволення діями 
Коцура, адже кому охота бити-
ся, та й ще на смерть, зі своїми? 
Та війна проти своїх братів 
продовжувалася... Зокрема, з 
“петлюрівцями” бої точилися 
від станції Фундукліївки аж до 
Волочиська. 

У складі Красної армії 
чигиринці Коцура воювали й 
проти денікінців, а на почат-
ку січня 1920 року командир 
Чигиринського полку Свирид 
Коцур, у свідомості яко-
го поєднувалися анархічні та 
націоналістичні ідеї, розпочав 
боротьбу проти своїх нещодавніх 
союзників↔– більшовиків.

Тим часом свідомі українці 
з коцурівського штабу – 
Ільченко, Сатана та Хвещук↔– 
прислали до штабу полку 
гайдамаків Холодного Яру 
таємного листа, в якому про-
понували спільно “скрутити 
Коцурові голову і піднести над 
Чигирином національний пра-
пор”. Проте план не втілили 
в життя, оскільки 30 берез-
ня 1920 року більшовики 
розсіяли коцурівські заго-
ни. Їхні залишки на чолі з 
Юхимом Ільченком відійшли в 
Суботівський ліс, де утворили 
Товариство козаків Вовчого 
Шпиля... 

З’явилися відозви товари-
ства. В них закликали селян 
у боротьбі проти червоних 
катів України об’єднатися 
під національним прапо-
ром... Налагодивши зв’язок 
із  холодноярцями, коза-
ки Вовчого Шпиля охоче 
підпорядкувалися їхньому 
отаманові.

Осавул 1-го (основного) 
куреня полку гайдамаків 
Холодного Яру Залізняк 
(пізніше письменник Юрій 
Го р л і с - Го р с ь к и й )  з г а д у -
вав Ільченка як “твердого і 
рішучого” чоловіка, патріота 
України і  Чигиринщини. 
Ю р і й  Го р л і с - Го р с ь к и й 
у романі “Холодний Яр” 
писав так:  “Як “правди-
вий” українець (Ільченко)↔– 
н е п о п р а в н и й  м р і й н и к . 
Переконував мене, що сто-
лицю Української Держави 
треба перенести з Києва до 
Чигирина, бо тут, власне, – 
пуп України...” Окрім того, 
Юхим уславився вмінням 
п і д р о б л я т и  д о к у м е н т и , 
зокрема, дуже добре робив 
“печать із буряка”. Коли 

підроблені документи возили 
в Знам’янку, то там “ніхто 
й не догадався, що печать 
фальшива”.

Невдовзі Юхим Ільченко 
с т а в  ч л е н о м  ш т а б у 
Холодноярської бригади та 
“організаційного суду”, що 
ухвалював вироки зрадникам. 
У серпні 1920 року він обійняв 

посаду заступника голови 
Холодноярського окружного 
повстанкому.

На початку вересня 1920 
року штаб вирішив налагодити 
зв’язок із Петлюрою. Цю місію 
поклали на Юхима Ільченка. 
Його зобов’язали доповісти 
Головному отаманові про 
стан повстанського руху 
на Чигиринщині і просити 
Петлюру надати Холодному 
Яру допомогу – грошима і 
спорядженням.

У серпні – вересні 1920 року 
за вказівкою Холодноярського 
повстанкому на Чигиринщині 
вибухнуло повстання про-
ти більшовицького режиму. 
Юхим Ільченко, талановитий 
оратор, виступає на селянських 
сходках, закликає земляків 

продовжувати боротьбу до 
повної перемоги. Бере участь 
у звільненні холодноярцями 
Чигирина. 

Кілька днів Ільченко очолю-
вав військову залогу колишньої 
гетьманської столиці. Тоді 
ж він “скликав громадські 
збори в Чигирині і вимагав 
допомоги”. Чигиринці видали 

повстанцям шкіру, оброблену 
на місцевих фабриках... У 
вересні того ж року Ільченко 
брав участь у штурмі Черкас.

Отаман рішуче виступав про-
ти того, щоб українці служили в 
окупаційній армії, навіть якщо 
їх туди мобілізували насильно. 
Свідчення цього можна знайти 
в інформаційному зведенні 
Кременчуцької губернської 
ЧК від 27 грудня 1920 року. “В 
селі Полуднівка Суботівської 
волості, – писали чекісти,↔– 
банда Ільченка заявила роди-
нам мобілізованих (до Красної 
армії), що коли ті не повернуть 
своїх синів, то отаман вчинить 
над усіма  жорстоку розправу”.

В одному зведенні (від 16 
квітня 1921 р.) більшовики 
з а з н а ч а л и :  “ … К у ч к и 
контрреволюційних банд 
Хмари, Ільченка, Деркача, 
Загороднього (...) приблиз-
но з 15 минулого берез-
ня підняли свої голови для 
повстання проти радвлади, 
стали організовуватися...” А 
в доповідній записці началь-
ника Чигиринської міліції 
начальнику Кременчуцької 
губернської міліції за травень 
того ж року сказано: “...В 
Чигиринському повіті знову 
піднято контрреволюційне 
повстання проти соввласті 
ватажками ще минулорічних 
банд Хмарою, Деркачем, 
І л ь ч е н к о м ,  З а г о р о д н і м . 
Більша частина повіту, а саме: 
частина сіл Цвітнянської, 
Суботівської, Подорожанської, 
Шабельницької, Боровицької, 
Медведівської, Головківської, 
Триліської, Олександрійської, 
Ставиднянської, Телепинської, 
Оситнязької, Златопільської 
і  Лебединської  волостей 
затиснуті діючими бандами 
(“обжаты оперирующими 
бандами”), що швидко пере-
суваються з місця на місце, 
вся планомірна робота на 
місцях міліції, виконкомів і 
комнезамів дезорганізована... 
Штаби вищезгаданих бандитів-
отаманів розташовані у лісах...” 

У звіті Катеринославської 
губернської ЧК (1.01.1920↔– 
1.11.1921) зазначено, що 
“Віра Бабенко з-за кордону 
привезла наказ про тимча-
сове призначення, до появи 
Степового, Ільченка отама-
ном Верхньодніпровського 

і Криворізького повітів…” 
На жаль, чекістам вдало-
ся розкрити катеринослав-
ське підпілля і ліквідувати 
“ с п р о б у  п е т л ю р і в ц і в 
о р г а н і з у в а т и  г р а н д і о з н е 
п о в с т а н н я  в  Ук р а ї н і . . . 
Постановою Великої Трійки 
в засіданні своєму від 25 
серпня 1921 р. по цій справі 

були розстріляні такі осо-
б и :  1 .  Ц и б е н к о  М а к с и м 
Харитонович. 2. Ільченко 
Юхим Артамонович... Всього 
52 людини”. 

Н а п е в н о ,  Ю х и м 
О х т о н о м о в и ч  І л ь ч е н к о 
т а  Ю х и м  А р т а м о н о в и ч 
Ільченко↔– одна  й  та  ж 
особа. Як же він опинився 
на Криворіжжі? Швидше 
за все, в жовтні 1920 року 
в і н  р а з о м  з і  С т е п о в о ю 
( О л е к с а н д р і й с ь к о ю ) 
дивізією під проводом Костя 
Степового-Блакитного виру-
шив із Холодного Яру на 
Катеринославщину,  де й 
залишився, увійшовши до 
структур Катеринославського 
повстанського комітету. 

О ч е в и д н о ,  с а м е 
Повстансько-партизанський 
штаб Юрка Тютюнника, зна-
ючи Ільченка як авторитет-
ного організатора підпілля, 
призначив його отаманом 
В е р х н ь о д н і п р о в с ь к о г о  і 
Криворізького повітів. Як би 
там не було, але отамани на 
місці не сиділи, пересуваю-
чись часом на значні відстані. 
Інколи з фальшивими доку-
ментами (а Юхим Ільченко був 
фахівцем з їх виготовлення) 
виїжджали на зиму з рідної 
місцевості, щоб перебути 
несприятливу для повстання 
пору року.

У Визвольній боротьбі бра-
ли участь і родичі Юхима↔– 
дядько Яків Ільченко та 
його син Хома. У січні 1922 
року Якова заарештував у 
Суботові командир батальйо-
ну 221-го кавалерійського 
полку.  2  лютого червоні 
відправили бранця до шта-
бу кавалерійського полку в 
Дмитрівку. Більше про нього 
нічого не чули. 

Сестри Юхима Ільченка 
(Гашка і Христя), побоюючись 
репресій, виїхали у Сибір.

Оце й все,  що вдалося 
з’ясувати про долю чиги-
ринського отамана Юхима 
Ільченка та долю його рідних. 
Але пошук триває. 

Є надія, що біографія отама-
на буде дописана. 

Роман КОВАЛЬ,
історик,

м.Київ
Фото Василя МАЛЬОВАНОГО

Герої національно-визвольних змагань

ЧИГИРИНСЬКИЙ ОТАМАН 
ЮХИМ ІЛЬЧЕНКО

Дев’яностолітній Іван Ільченко – племінник Юхима Ільченка↔– 
під яблунею, посадженою отаманом у селі Рублівка 
Чигиринського району Черкаської області. Весна 2013 року.
Фото з архіву Романа Коваля. Публікується вперше

У кожної людини своє призначення: кому бути землеробом, кому вчителем, а кому воїном. Однак у буремні часи 
землероб може взяти до рук зброю, вчитель – стати вождем, а воїн↔– боягузом. Тільки буря здатна виявити справжнє 
обличчя людини. Такою бурею в новітній історії була Українська національна революція.
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Ясно ж без вияснювань – хто старший! Київ чи Москва...
О. Зайвий

Історія проти ідеології

(Закінчення. Початок у №№5-6)

ЯК МОСКОВИТИ 
КОЗАКАМИ ЛЯХІВ ЛЯКАЛИ

На польсько-московсь-
ких переговорах у квітні-
травні  1650 р.  в ідбулася 
змова двох держав проти 
козаків. Московський посол 
Г. Пушкін спеціально видав 
сувору таємницю про те, що 
Б. Хмельницький неодно-
разово звертався до царя з 
пропозицією воєнного союзу 
проти Речі Посполитої. «Та 
великий государ наш, не бажа-
ючи кровопролиття і пору-
шення вічного миру,.. геть-
мана Богдана Хмельницького 
під свою високу руку не 
взяв»,↔– гордо заявив посол. 
За це московити просили 
ляхів повернути частину захо-
плених у них земель та інші 
серйозні поступки. Як зухва-
ло вимагав посол Г. Пушкін, 
цар «чекає від вас у великих 
неправдах виправлення, а 
коли не виправитеся, то… за 
свою власну й за честь всієї 
Московської держави стояти 
буде». Це був ультиматум.

Вкотре зраджуючи Україну, 
одночасно московський посол 
погрожував Речі Посполитій 
саме українською козаць-
кою могутністю: «І до чер-
каського гетьмана Богдана 
Хмельницького, і до всьо-
го черкаського війська про 
ті великі неправди великий 
государ велить написати, і 
міських звань всілякі люди, і 
Запорізьке військо самі на вас 
повстануть».

Тобто, Москва, за своїм див-
ним звичаєм, вважала, що ріки 
пролитої крові, велетенські 
жертви й неймовірні зусилля, 
які принесли на вівтар своєї 
свободи українці, повинні 
чомусь належати її царю та 
московській деспотичній 
державі. Посол Г. Пушкін 
відкрито лякав і принижував 
гоноровитих ляхів: «Тепер ви 
самі бачите над собою пере-
могу і здолання, і повне розо-
рення від худих людей (про-
столюддя), від підданих своїх 
запорозьких черкас. Вони дер-
жаву вашу звоювали успішно, 
міст багато взяли і горді ваші 
пихи понищили,  будівлі 
ваші облупили [поруйнува-
ли], начальних ваших людей і 
гетьманів у полон взяли, і най-
краще ваше військо кварцяне 
побили. І коли б… государ наш 
велів би черкаському війську 
допомогу (нам) надати, то 
Короні Польській і Великому 
князівству Литовському бути 
б в остаточному розоренні й 
запустінні».

Добряче полякавши поляків 
козаками, завершив Г. Пушкін 
уже примирливо, схиляючи 
польських владоможців бути 
поступливішими в перегово-
рах, бо нібито «государ наш 
не хоче бачити, щоб Польща 
і Литва в остаточне розорення 
впали». На підтвердження своїх 
слів московські посли показа-
ли 9 листів Б.↔Хмельницького 
до царя з печатями Війська 
Запорозького. Підла зрада 
стала фактом.

І  раптом,  усього через 
декілька днів, московських 
послів нібито підмінили: з 
пихатих і вимогливих вони 
миттєво стали скромними і 
поступливими, вибачилися 
за свої надмірні вимоги та 
згоджувалися на будь-які 
польські пропозиції. Королю 
були вручені грамоти, які 
тільки-но надійшли від царя 
Олексія Михайловича, де 
той усю вину за загострен-
ня переговорів покладав на 
своїх послів, які нібито за 
власною ініціативою напо-
лягали на перегляді умов 
П о л я н і в с ь к о г о  м и р у  т а 
поверненні міст і земель, які 
відійшли за ним до Польщі. 
Що ж таке трапилося?

Різкий поворот москов-
ської дипломатії поясню-
вався страшною загрозою, 
яка нависла над Москвою. 
Гетьман Б. Хмельницький, 

ч у д о в о  в т а є м н и ч е н и й 
у хід московсько-польсь-
ких переговорів через свою 
законспіровану розвідку 
при королівському дворі, 
задіяв проти Романових свою 
таємну зброю, яку до сих пір 
завбачливо приберігав. У 
Москві закалатали в дзвони 
тривоги.

ТАЄМНА ЗБРОЯ ГЕТЬМАНА 
Стало  широко в ідомо, 

щ о  п р и  д в о р і  г е т ь м а н а 
Б.↔Хмельницького з’явився 
московський самозванець 
Л ж е - Ш у й с ь к и й ,  я к о г о 
утримували «з належними 
почестями й хотіли йому 
допомагати». Називав себе 
«вор»-самозванець сином 
колишнього московсько-
го царя Василія Івановича 
Шуйського й запечатував свої 

грамоти червоним воском. Це 
було тоді страшною крамо-
лою, бо ніхто, крім царя, не 
мав права цього робити.

У Кремля ще не відійшли 
зашпори від недавньої смути, 
від самозванців Лже-Дмитрія 
Першого і  Лже-Дмитрія 
Другого. Тут добре пам’ятали, 
що саме черкаси і запорожці, 
тобто українці, становили пере-
важну частину їхнього війська, 
яке розграбувало й понищило 
всю країну. Не забули й про 
немилосердних козаків геть-
мана Сагайдачного, які тоді 
звоювали «первопрестольну» 
столицю Москву та перетвори-
ли в пустелю півкраїни, нібито 
допомагаючи «істинному царе-
вичу Дмитрію».

І от знову над троном постає 
жахлива загроза «вора». Слід 
пояснити, що в ті часи в 
Московщині «вором» назива-
ли всякого, хто «вбивство чи 

яку крамолу на царя государя 
помислить». Отже, голов-
ним клопотом Москви стало 
поскоріше будь-якими засоба-
ми покінчити з самозванцем, 
не шкодуючи на це грошей і 
зусиль.

Російська розвідка миттєво 
з’ясувала, як «вор влигався 
(перетворився) в державного 
сина». «Окаянним вором» 
виявився дрібний писарчук 
Тімошка Акундінов з Вологди. 
До прибуття в Україну які 
тільки країни його не бачили: 
Польща, Туреччина, Молдавія, 
Р и м ,  Ш в е ц і я ,  А в с т р і я , 
Болгарія, Прусія, Данія та ін. 

Гетьман Богдан Хмель-
ницький чудово знав, як 
Московщина панічно боя-
лася самозванців. Отож і 
вирішив використати цей 
жах як вагомий аргумент 

для відірвання Москви від 
Польщі й перетворення її 
на свого воєнного союзни-
ка. Лже-Шуйський ставав 
дієвим засобом тиску на 
московський уряд.

М о с к о в с ь к і  п о с л и 
відправляли гетьману листи 
з  вимогою видати само-
званця. Він ці листи про-
сто проігнорував, навіть не 
відповідаючи на них. Декілька 
місяців посли домагалися 
зустрічі з гетьманом, та все без-
результатно. Коли, нарешті, 
у вересні 1650 р. їх допусти-
ли до вельможного геть-
мана, то він різко заявив: 
«Якщо государ, не жаліючи 
православної християнської 
віри, королівській неправді 
буде допомагати, то я віддамся 
в підданство турецькому царю 
і з турками й кримськими 
татарами буду йти війною на 
Московську державу». Тобто, 

коли Москва буде в союзі з 
Польщею, то гетьман цьо-
му протиставить ще більш 
могутній союз із Османською 
імперією та її васалами. Щодо 
самозванця, то гетьман дав 
зрозуміти, що все буде залежа-
ти від дій московського уряду.

Б. Хмельницький неодно-
разово тепло приймав само-
званця у себе в Суботові, 
забезпечивши йому надійну 
охорону з козаків. Справа в 
тому, що розвідка московитів, 
вичерпавши всі  легальні 
методи захоплення само-
званця, вирішила «многими 
людьми промишляти (діяти) 
і давати (платити) за нього 
багато, щоб його, Тімошку, 
хто вбив чи якоюсь отру-
тою отруїв». Та самозванець 
був під пильною опікою 
козацької контррозвідки, 

і йому жодна небезпека не 
загрожувала.

Декілька разів посли вели 
переговори з гетьманом про 
самозванця, та все безре-
зультатно. Так, цар 15 жовтня 
1650 р. через своїх послів 
просив гетьмана «від дур-
на (поганих справ) утриму-
вати козаків, які без твого 
відома хочуть з татарами 
йти на Московську державу 
війною», та видати йому 
якомога швидше самозванця 
Тімошку. Гетьман ухильно 
відповідав, що він і так уже 
два роки ледве стримує своїх 
козаків, які палко бажають 
разом із татарами «звоюва-
ти» Московщину. А щодо 
«мужичка Тімошки», то тут 
йому треба радитися зі своїми 
полковниками, а зараз це аж 
ніяк не на часі. Так і поїхали 
московські посли ні з чим.

Пізніше на настійні про-
х а н н я  м о с к о в и т і в  в и д а -
т и  с а м о з в а н ц я  в і д в е р т о 
відповів генеральний писар 
Іван Виговський: «Як ми 
просимо в государя допо-
моги, то він, бувало, обіцяє 
допомогти, а ні в чому не 
допомагає». Ще й серди-
то додав, що за всі біди й 
страждання українського 
народу московський цар 
буде сам відповідати перед 
Богом. 

А 8 листопада 1650 року на 
урочистому прийомі митро-
полита Корінфського Іосафа, 
митрополита Назаретського 
Гавриїла,  інших високих 
зарубіжних православних 
ієрархів  та  московських 
послів Б.  Хмельницький 
прямо заявив: «Ніхто мені 
стільки прикростей не спри-
чинив, як цар московський». 
Тут же пояснивши, що той 
солодко говорить, а нічого 
не робить, тож якщо цар 
знову йому не допоможе, то 
він об’єднається з турками 
і татарами і вщент розорить 
усі землі Московщини. У 
котрий уже раз гетьман ста-
вив Москві ультиматум: або 
союз із Україною, або неми-
нуча війна.

Шоком для московських 
послів стало повідомлення 
І.↔Виговського про те, що 
самозванця відпустили за 
кордон. Вони стали дорікати 
гетьману: «То ви не добре 
зробили, що за такого вора 
стали». Їхні слова повністю 
проігнорували, показавши 
цим свою повну незалежність 
від позиції Москви.

… Л ж е - Ш у й с ь к о г о 
вислідили аж наприкінці 
1 6 5 3  р о к у  в  Го л ш т и н і ї 
(Німеччина),  привезли в 
Москву й, за своїм диким 
звичаєм, публічно четверту-
вали на Красній площі.

Можна наводити ще безліч 
фактів, які свідчать про те, 
що відносини гетьмана з 
Москвою не були вже такими 
безхмарними, як це показує 
традиційна історіографія.

Лесь ІСАЇВ,
історик, 

Харківщина

Гетьман Хмельницький і Московія

Запорозькі посли в Московії. Автор В. Шендель (2007 рік)
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І Байда стріляє в султана, підвішений за ребро.
      В. Симоненко

Козацькими шляхами

«А попід горою яром-долиною...»
(Закінчення. 
Початок в №№ 3-6 )
Від кожного з п’яти козаць-

ких полків вимагали тисячу 
чоловік із старшиною; кож-
ному козаку потрібно було 
дати амуніцію і по два надійні 
коні, провіант на п’ять місяців 
із хурами і погоничами… Усе 
це селяни повинні були вида-
вати під страхом тяжкої кари 
або навіть смерті. Козаків 
почали відправляти вже не 
тільки на війни, але й навіть 

на земляні роботи, як простих 
працівників: відновлювати 
Кизикерменську фортецю, а з 
1719 року почали висилати на 
будівництво Ладозького кана-
лу між Волгою і Доном, осушу-
вати болота при будівництві 
Санкт-Петербурга. З кожного 
із семи дворів брали по одно-
му працівнику. В Петербурзі 
їм видавали дуже злиденний 
провіант, який повинні були 
сплатити їхні земляки. Люди 
гинули від суворого клімату, 
хвороб та незручностей, а хто 
залишився вдома, страждав 
від поборів.

У  1 7 3 1  р о ц і  п о ч а л о с я 
будівництво Української 
лінії. На кількасот верст у 
степу потрібно було вико-
пати широкий рів, насипати 
височенний вал, зводити 
фортеці, копати колодязі, 
гатити гати,  прокладати 
широкі  дороги і  будува-
ти мости для військ. Для 
будівництва поставлялося 
з десяти дворів по одному 
працівникові… Це був най-
важчий оброк для козацтва. 
Заможні давали хабар, убогі  
покидали будинки і бігли 
світ за очі від цієї каторги.

При Петрові  Великому 
служба козаків зробилася 
занадто суворою. Влітку, 
коли починалися жнива, 
косовиця, потрібно було йти 
на військові збори. Усе це 

віддаляло козака-господаря і 
землероба від його господар-
ства, з якого він жив, утриму-
вав своє сімейство.

Ти м  ч а с о м  ч а с т и н и 
російських військ, що пере-
бували на постої, творили 
свавілля, особливо в сільській 
місцевості, прикриваючись 
відповідальністю слуг Божих і 
Государя: «Молодички і дівки, 
кури і гуси, нам належить по 
праву воїна і по наказу їхнього 
благородія».

Для порівняння: при наступі 
шведських військ Карла XII, 
солдати не грабували насе-
лення, вони сплачували за 
постій, їжу, фураж, за коней. 
Тому не дивно, що місцеві 
жителі ставилися до них при-
хильно. Під час відступу (після 
Полтавської битви) кілька 
шведських воїнів померло 
від ран поблизу Багачки. 
Багачанці поховали їх в одній 
могилі на Північній горі.

Розклад трупів загиблих, що 
валялися повсюди, викликав 
епідемію чуми (мор). Селяни 
зносили мертві тіла до купи, 
обкладали соломою чи хми-
зом, поливали мастилами і 
дьогтем і спалювали. Крім цьо-
го лиха на плечі виснаженого 
народу звалилося ще одне↔– 
нашестя сарани, яка поїдала 
всю рослинність. Усе це несло 
руїну, хвороби, смерть. У цей 
страшний час (1710 р.) коза-
ки, односельці відновили 
спалену татарами 1696 року 
церкву Різдва Богородиці для 
скорішого подолання всіх 
напастей. 

БУНТИ ПРОТИ ВЛАДИ
Бунтували не  т ільки в 

Україні. Росія також була 
о х о п л е н а  н а р о д н и м и 
повстаннями. Бахмутський 
отаман розсилав «Чарівні 
листи» (рос. –Прелестные 
письма): «Отамани, молодці, 

огрядні мисливці, вільні від 
усяких чинів люди, злодії 
і  р о з б і й н и к и .  Х т о  х о ч е 
з  п о х і д н и м  в і й с ь к о в и м 
о т а м а н о м  К і н д р а т о м 
Афанасійовичем Булавіним 
погуляти по чистому полю, 
красно походити, солод-
ко попити та  поїсти,  на 
добрих конях поїздити, то 
приїжджайте в терни, верши-
ни самарські. А зі мною сили 
донських козаків – сім тисяч, 
запорожців – шість тисяч, 
Білої орди – 5 тисяч». Такі 
заклики лунали при кожному 
народному повстанні.

За посередництвом гетьмана 
Івана Мазепи кошовий отаман 
Кость Гордієнко із запорозь-
кими козаками перейшов на 
бік шведів, уклавши з Карлом 
XII договір, за яким король 
зобов’язувався не припиняти 
війну з Росією до тих пір, поки 
Україна не стане незалежною 
від влади Петра I. Дізнавшись 
про перехід запорожців на бік 
шведів, государ звелів зруйну-
вати Запорозьку Січ.

При реформах Катерини 
«підданих і козаків зрівняли 
в  п о л о ж е н н і  ( с т а т ус і ) , 
який діяв по всій Росі ї . 
Влітку 1775 року за нака-
зом російської цариці оста-
точно знищена Запорозька 
Січ. Так закінчилася історія 
козацької сотні в Багачці, 
козацтва в Україні. Про цю 
«милість» Катерини, дивля-
чись на пам’ятник Петру I, 
споруджений царицею, Тарас 
Шевченко сказав: 

«Це той Первий,
  що розпинав
Нашу Україну, 
А Вторая доконала 
Вдову сиротину».
І справді, цариця докона-

ла і Гетьманщину, і Слобо-
жанщину, і Запорожжя.

П і с л я  у г о д и  Ук р а ї н и 
з  Московією (1654 р .)  у 
московітів виникли думки, 
що українці – етнографічна 
група росіян. Кілька століть 
такий погляд свідомо куль-
тивувався, поки не доросло 
до поняття «молодшого бра-
та». Красномовно сказав про 
це Делямар (1869 р.): «Історія 
не повинна забувати, що 
до Петра I той народ, який 
ми називаємо рутенами, ми 
називали російським, або 
русинами, і його земля зва-
лася Руссю і Рутенією, а той 
народ, який ми нині звемо 
руським, називався москови-
нами, а їх земля Московією. 
В кінці минулого століття 
всі у Франції і Європі добре 
вміли відрізняти Русь від 
Московії».

П о з б а в л е н н я  к о з а к і в 
козацтва і привілеїв перетво-
рило їх на селян і кріпаків, 
робочу силу для збагачення за 
рахунок війн козацької стар-
шини, яка прирівнювалася 
д о  р о с і й с ь к и х  д в о р я н . 
Мимоволі згадуються сло-
ва французького історика 
Вольтера про нашу Україну: 
«Погане управління згубило 
тут те добро, яке природа 
намагалася дати людям». І 
тепер важко не погодитися 
з цим.

ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА 
1812 РОКУ

Росія згадала про козаків, 
яким підготувала роль гар-
матного м’яса. Тільки на 
Полтавщині було створено 9 
козацьких полків загальною 
кількістю 6 тисяч чоловік, 
які брали участь у бойових 
д іях  і  походах  спільно з 
донськими козаками. Вони 
із честю і гідністю викона-
ли свій обов’язок. Серед 
них – козаки Багацької, 
Остап’євської, Устивицької, 
Білоцерківської  сотень… 
в  о с т а н н є  й ш л и  д о  б о ю 
під славними козацькими 
прапорами, просоченими 
порохом і  кров’ю наших 
предків. 

М а л и н о в и й  п р а п о р 
Багацької сотні із хрестом 
зберігався в церкві Різдва 
Пресвятої  Богородиці.  У 
1 9 2 1  р о ц і  з а б р а л и  й о г о 
більшовики в Полтаву разом 
із золотим іконостасом та 
іншими коштовностями. А 
в 1937 році кати духовності 
осквернили і  зруйнували 
святий храм.

У  Б а г а ч ц і  н а в і т ь  н а 
сьогоднішній день багато 
сімей із козацькими коре-
нями: Данько, Осовські, 
Сердюки, Гайдачі, Куліші, 
Черкаси,  Верби,  Дзюби, 
Довгалі, Погребні, Матвії, 
Борщенки, Різники, Кущі, 
К о с и н с ь к і ,  Я к и м е н к и , 
К о м а р і ,  Г і р к і ,  Б а л ю к и , 
Коржі,  Чуби,  Проскури, 
Гниди, Діденки, Котелевці, 
Бути, Морози, Кандибки, 
К р у т ь к и ,  Л у г і в с ь к і , 
Сопільники, Бутяги, Лозові, 
Козуби, Заслінки, Лукаші… 
Немов прийшли брати-коза-
ки записатися до реєстру, щоб 
вирушити в похід.

ОСІДЛАНІ КОНІ КОГО 
ПОВЕЗУТЬ?

«У темному гаю, в зеленій діброві:
На припоні коні отаву скубуть.
Осідлані коні, вороні готові,
Куди-то поїдуть? Кого повезуть?...»
Цю пісню співав кобзар 

Федір Кушнерик (1875 - 1941), 
який мав чудовий природний 
голос і майстерно виконував 
народні пісні, думи. Відомий 
кобзар з  Миргородщини 
М. Кравченко подарував у 
1909 році Кушнерику кобзу і 
побажав грати й не випуска-
ти її з рук. З того часу Федір 
Данилович не розлучався з 
інструментом і піснею все своє 
нелегке життя.

У  Б а г а ч к у  1 9 4 0  р о к у 
приїжджав Павло Тичина. 
Тоді відомий поет зазначив, що 
«Кушнерик в історію народної 
творчості ввійшов через широ-
ко розкриті двері, через які 
передаються нам найкращі 
традиції і почуття минуло-
го». З нагоди 75-річчя з дня 
народження Ф. Кушнерика у 
1950 році його рідне містечко 
відвідали М.↔Рильський, 
А.↔Малишко, М. Стельмах.

Усе тихіше й тихіше зву-
чить козацька пісня: «Козаки 
йдуть…».

Ми повертаємося в день 
сьогоднішній і прощаємося 
з Багачкою –  козацьким 
містечком «на семи пагорбах 
і чотирнадцяти урочищах», 
містечком заплав, заток, озер 
і давнього Псла, у смарагдовій 
оздобі дібров і березових гаїв, 
тополь і в’язів, із гострогла-
вими верхівками воскреслого 
козацького храму...

Олександр МАМЧЕНКО, 
підполковник УРК,

Велика Багачка - Єнакієве
Фото автора

Камінь козацької доби у Великій Багачці 

Пам’ятник кобзареві Федору Кушнерику – співцю козацтва 



Україна КОЗАЦЬКА14
№ 7-8 (197-198) квітень  2013  р. 

14
Мені життя вернуло тебе, 
Щоб розум мій забув, та серце не забуло

В. Сосюра

Можна, якоюсь мірою, вибачити 
заокеанським укладачам названо-
го видання. Але ж тут, в Україні, 
скільки помилок! У навчальній  книзі 
Юлії Солод «Українська література: 
Конспект лекцій» (Київ, вид-во 
«Козак», 1996 р.),  затвердженій 
Радою підготовчих курсів Київського 
університету ім.  Т.Г.Шевченка, 
зазначено: «6 січня 1898 року в 
селищі Третя Рота (зараз Лисичанськ 
на Луганщині) в родині невдахи-
шахтаря народився Володимир 
Миколайович Сосюра». Неточність 
очевидна навіть учневі чи студентові, 
бо загальновідомо,  що В. Сосюра 
народився на станції Дебальцеве 
Донецької області. У цій же книзі 
ще один ляпсус↔– у Сосюри було 
юнацьке кохання «до Констанції 
Рудзянської,  з  якою він позна-
йомився в Бахмачі під час служ-
би в комендантській сотні в роки 
громадянської війни». Є таке місто 
Бахмач у Чернігівській області,  а 
Констанція мешкала в місті Бахмут 
(сучасний Артемівськ).

Дехто стверджує, що вірші «Марія», 
«Так ніхто не кохав» В. Сосюра при-
святив дружині Марії Гаврилівні, 
хоча вони були написані за декілька 
років до знайомства з цією жінкою 
і ніякого стосунку до майбутньої 
дружини не мають. Треба тільки 
уважно подивитися на дати напи-
сання творів.

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ 
ЗМІНИТИ НЕ МОЖНА

О д н и м  і з  т а к и х 
непорозумінь, з яким я 
особисто зустрічався, є 
знайомство Володимира 
С о с ю р и  з  М а р і є ю 
Гаврилівною Даниловою, 
м а й б у т н ь о ю  д р у г о ю 
дружиною поета. Один 
із знаних краєзнавців-
сучасників завзято дово-
див мені, що Володимир 
Сосюра познайомився з 
Марією у Слов’янську – та 
я, мешканець цього міста,  
хоча й радий був би схопи-
тися за це повідомлення, 
але знаю, що це не так. 
Інший мій знайомий, 
колега по педуніверситету, 
стверджував, що Сосюра 
вперше зустрів Марію в 
Харкові.

І подібні хибні дані роз-
повсюджуються, на жаль, 
серед читачів, особли-
во серед молоді, яка на 
сьогодні й так небагато знає 
про талановитого поета. А 
треба лиш уважно читати   
твори В.↔Сосюри, спога-
ди Марії, критичні статті 
відомих сосюрознавців, 
таких як Сергій Гальченко, 
Володимир Моренець, 

Юрій Бурляй, спогади молодшого 
поетового сина Володимира та деяких 
інших неупереджених дослідників 
творчості В.М.Сосюри. Отож, постала 
необхідність пояснити і цей факт із 
життя В.  Сосюри. 

ІЗ ХАРКОВА – НА ДОНБАС
Йшла весна 1931 року. Володимира 

Сосюру направляють у місячне твор-
че відрядження на Донеччину «для 
літпраці з початківцями». На цей час 
33-річний поет жив одинаком – з 
першою дружиною Вірою він роз-
лучився,  й вона з двома дітьми, як 
і поет, теж мешкала в Харкові, але в 
іншому помешканні. Володимир іноді 
провідував синів – восьмирічного 
Олега та шестилітнього Миколу. 
Перед довготривалим відрядженням 
на донецьку землю він зайшов до 
Віри і  запитав: «Если я встречу 
человека, которого полюблю на всю 
жизнь, ты разрешишь мне женить-
ся?». І мертво відповіли губи люди-
ни, про яку я писав вірш «Так ніхто 
не кохав»: «Разрешу». (Цитую з 
автобіографічного роману В.Сосюри 
«Третя Рота»). 

Треба сказати про те, що на почат-
ку 30-х років минулого століття в 
Донбасі активно відбувався процес 
індустріалізації. Романтика праці 
шахтарів, металургів, будівників, 
залізничників приваблювала молодь 

з близьких та далеких окраїн. Кузню 
робітничих кадрів часто відвідували 
бригади письменників,  актори, 
співаки, танцюристи. У складі пись-
менницьких бригад поет В. Сосюра 
буває на будівництвах, у нарядних шахт 
та заводів. 

У цей час із Києва в Донбас приїздить 
вокально-інструментальна капела 
«Вік», організована молодим дириген-
том Іваном Чижським. У складі цієї 
мистецької групи була й двадцятирічна 
випускниця балетної школи Марія 
Данилова. З її спогадів дізнаємося, що 
молодий «театральний колектив муж-
ньо і дружньо відмірював кілометри від 
шахти до шахти пішки, і не було ніяких 
нарікань на наше мандрівне життя. 
Співали під акомпанемент піаніно, 
а коли його не було, то наш спів 
супроводжував який-небудь інший 
інструмент. О шостій годині ранку, в 
ламповій, де шахтарі заряджають свої 
лампи перед спуском у шахту і запа-
саються необхідним знаряддям, ми 
співали їм бадьорих інтернаціональних 
пісень… Увечері в клубах чи палацах 
культури зустрічалися з широким 
колом слухачів, з їхніми родинами. 
Після концерту розташовувалися на 
ночівлю у населення, якщо не було 
відповідного приміщення». 

ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО
Згадує Марія й про те, як їхній 

колектив наприкінці 1930 року пере-
бував у Слов’янську, де виступав перед 
відпочиваючими місцевих санаторіїв. 
А весною прийшло розпорядження – 
виїхати до Сталіно, де й продовжити 
свої виступи. 9 березня 1931 року у 
драмтеатрі, розташованому на Першій 
лінії, проходив концерт до дня народ-
ження Т.Г.Шевченка: виступали читці, 
поети, вокалісти, хор.

Знову звернемося до спогадів Марії: 
«В той пам’ятний і незвичайний вечір я 
й зустрілася з Володимиром Сосюрою. 
Його поява була несподіваною. 
Одягнувши святкове українське 
вбрання, я вийшла з кімнати і рап-
том помітила наче вирізьбленого на 
дерев’яній стіні, в задумі, нерухомого 
мужчину років тридцяти. Чорнявий 
красень побачив мене пізніше, я вже 
встигла його роздивитись… Кинувся до 
мене: «Дівчино, чи є у вас закурити?».↔– 
«Чудна манера знайомитись»,↔– май-
нуло в думці. Пройшла, наче це мене 
не стосувалося, не відповідаючи».

Повертаючись після виконання 
свого номера, Марія знову побачила 
того чорнявого чоловіка, але тепер у 
колі місцевих поетів, які «частенько 
«гостювали» у нас за кулісами, зали-
цяючись до наших капелянок». Між 
літераторами точилася жвава роз-
мова. Дівчина намагалася пробігти 
непоміченою, але її вгледів директор 
театрального тресту, зупинив та запро-
сив до гурту. Чомусь звертаючись 
саме до Володимира Сосюри, він 

представив йому Марію. «Без усякої 
манірності поет простягнув мені 
руку,↔– я щось під носа собі буркну-
ла,↔– і ніжна, по-жіночому красива 
рука потиснула мою…».

СИНІ ОЧІ МАРІЇ
Яким запам’ятався тоді Володимир 

Сосюра молодій акторці? Його 
зовнішність, поетове ім’я, «твори 
якого вивчала в школі», не могли 
стертися з пам’яті. Вона згадувала: 
«Золотий вогник смаглявого обличчя. 
Мрійні, задумані, сонячного кольору 
великі очі, м’який карий зір… Смуги 
втоми під очима. Чорні хвилі волосся… 
Пригадалась «Червона зима», немов 
викарбувана кривавим багнетом… 
Я вражено дивилась на поета і не 
вірила, що він ось тут, і що він такий… 
Невеличка пауза була порушена його 
ніжним голосом: «А які у вас очі, 
Маріє?». Я зніяковіла, але відповіла: 
«Кажуть люди, що сині».

І з того часу Сосюра закохався у  
сині Маріїні очі. Тої ночі, після пер-
шого знайомства, поет не міг заснути, 
постійно курив, був емоційно збуд-
женим. Щось «невідоме вкралося» у 
життя й Марії, «порушило спокій, було 
сумно і радісно від цього» - відчувала, 
щось незвичне трапилося в її житті. 

Другого дня вони прогулювалися 
містом, на третій день Сосюра запропо-
нував Марії стати його дружиною. Вона 
ходила на творчі вечори поета, особли-
во згадувалася поїздка до Макіївки, 
зустрічі з робітниками в інших містах↔– 
це була «сосюринська» доба: поета 
любили, завжди тепло зустрічали й 
просили читати вірші ще й ще.

Ту т  ж е ,  в  С т а л і н о ,  в о н и 
зареєстрували свій шлюб: «В 1931 
році, 18 квітня, я стала дружиною 
поета Володимира Сосюри. Коли 
виводила нове прізвище, тремтіли 
пальці. На щастя чи на горе?»

БУЛА ЙОГО ЩАСТЯМ І ГОРЕМ
Квітень-травень 1931 року моло-

де подружжя мешкало в обласно-
му центрі Донбасу. Їх запросив до 
себе пожити товариш Сосюри по 
школі червоних старшин, а на тоді 
працівник сталінського обкому партії 
Сергій Чапигін. «Двокімнатна кварти-
ра була обладнана по-холостяцькому. В 
одній кімнаті стояло ліжко, на якому 
відпочивав сам господар, у другій – 
великий стіл, що був запропонований 
нам замість ліжка. На ранок після тако-
го «розкішного» відпочинку ми ходили 
мов покалічені», - це знову зі спогадів 
Марії про перші дні сімейного життя.

К р а щ и м и  у м о в и  с т а л и  т о д і , 
коли перебралися до готелю. Але 
відрядження Володимира Сосюри 
закінчувалося, і в кінці травня чота 
виїхала до Харкова, де у будинку 
«Слово», у трьохкімнатній квартирі 
№57 проживав поет. Правда, на день 
приїзду в одній з кімнат гостювала 
мати Сосюри, Антоніна Дмитрівна, 
з дітьми та онуками – дев’ять душ; в 
іншій – товариш з дружиною, под-
ружжя Ігнатович, які «тимчасово» 
прожили там вісім років. І третя – 
скромна поетова кімната, де стояли 
канапа замість ліжка, письмовий 
стіл, два крісла, рояль. Отак розпо-
чалося життя Марії з відомим поетом 
Володимиром Сосюрою.

  Марія стала для Володимира 
Сосюри його щастям і горем. Були 
в поета хвилини палкого кохання   
й моменти великого розчарування   
(навіть офіційно розлучився з Марією, 
коли вона знаходилася в тюрмі, й 
деякий час  жив з іншою жінкою. Але 
коли дружина повернулася, Сосюра 
знову з нею одружився: отже  Марія 
Гаврилівна офіційно є другою й… 
четвертою дружиною поета. 

Валерій РОМАНЬКО, 
член НСПУ,

м. Слов’янськ

Друга … й остання дружина
Володимира Сосюри

До 115-річчя від дня народження В. Сосюри

Яких тільки прикрих неточностей не зустрінеш стосовно життя, а часто й творчого доробку нашого 
відомого земляка, уродженця міста Дебальцеве Володимира Сосюри. І не тільки в Інтернеті, а й у солідних 
друкованих виданнях, де стоять прізвища не лише авторів статей чи книг, а й  рецензентів, редакторів, 
відповідальних за випуск. Дивує таке вільне трактування фактів, дат народження та смерті, помилкових 
імен, географічних назв, присвят окремих Сосюриних творів тощо. 

Ось декілька таких «неточностей». В «Енциклопедії українознавства» (Париж-Нью-Йорк, 1976 р.)  читаємо: 
«Сосюра Людмила (1934), кіноакторка різноманітних амплуа, дочка  (підкреслення наше –↔В.Р.) Володимира 
Сосюри…». Насправді ж, у поета В. Сосюри було три сини: Олег, Микола, Володимир; акторка ж Людмила↔– 
це дружина молодшого сина Володимира, у якого двоє дітей: донька Ірина та син Світозар.

Володимир Сосюра із дружиною Марією
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Нехай зігріє нашу душу
Палітра козацького духу    
   В. Ластівка

Митці України

Він не належить до любителів 
хизуватися в козацьких мунди-
рах із погонами та лампасами. 
Хоч його внесок у популяризацію 
козаччини справді значний. 
Так само важко переоцінити 
його творчий підхід і до зобра-
ження інших історичних епох 
та періодів. Приміром, якби 
існувало звання «Почесний скіф 
колишнього Дикого Поля»,  то 
художник по праву мав би отри-
мати посвідчення № 1. До речі,  
усі картини відомого майстра 
починалися зі звичайнісіньких 
малюнків в учнівських зоши-
тах. Отож наша розмова з 
народним художником України 
Володимиром Шенделем роз-
почалася саме із спогадів про 
дитинство.

У ЛИСТАХ БАТЬКОВІ НА ФРОНТ 
МАЛЮВАВ ТАНКИ

– Володимире Степановичу, 
в дитинстві Ви мріяли ста-
ти, мабуть, як і більшість 
хлопчаків «на посьолку», шах-
тарем? Чи вже тоді бачили 
себе художником?

– Зважаючи на те, що я 
народився і виріс у Донецьку, 
у шахті попрацювати довелося. 
Хоча насправді ще з дитинства 
дуже любив малювати і не 
уявляв, що колись доведеться 
займатися чимось іншим.

– Значить, найулюбленішим 
у школі  був для Вас урок 
малювання?

– Найбільше  мені подо-
балися уроки історії. Я на цих 
уроках подумки мандрував у 
минуле. Вчителька розповідала 
про якусь історичну подію, а я 
відразу вмикав уяву. Починав 
мріяти і фантазувати про 
тодішні події, і все це вираз-
но бачив перед собою. А ось 
решта уроків були для мене 
ніби уроками... малювання. Бо 
я всі зошити з усіх предметів 
розмальовував від початку й 
до кінця. Батьки, звичайно, 
гнівалися, і мені не раз дово-
дилося переписувати домашні 
завдання, які я доповнював 
своїми ілюстраціями.

– А що найчастіше малювали?
– Та все, що малюють діти в 

цьому віці. Дуже любив кари-
катури на конкретні сюжети. 
Ось, приміром, трапилася 
якась кумедна пригода на 
шахті чи в селищі, я відразу 
її на папері зображував. Коли 
мій малюнок гуляв  шкільними 

партами, сміялись усі, а я тоді 
ще охочіше брався за олівець 
чи ручку. Зрештою, батьки↔– 
тато працював у шахті, а мама 
вчителькою – підтримали мій 
потяг до малювання. Вже у 
старших класах мені давав 
уроки шахтний художник, і я 
готувався вступати до одного з 
художніх училищ. Щоправда, 
з першого разу це не вдалося, 
тож навчався в технічному 
училищі.

– Отже, після його закінчення 
Вам, мабуть, і довелося скуш-
тувати «шахтарського хліба»?

– У шахту я потрапив уже 
після служби в армії. Якийсь час 
працював прохідником. Що й 
казати, робота неймовірно важ-
ка. Вантажили вручну гірничу 
породу у вагонетки, і до кінця 
зміни я ледь лопату в руках 
тримав. Особливо в перші дні. 
Пам’ятаю, піднялися на-гора, 
мені від шахти додому йти кілька 
кілометрів, а здалося, плен-
тався півночі. Мати зустріла: 
«Синку, сідай поїж». Яке там! 
Відразу спати вклався, рук і 
ніг не відчуваючи. Мати знову 
будить. «Не хочу я їсти», – кажу. 

«Та ні - вставай, уже на роботу 
пора...» А потім, як кажуть, 
втягнувся, звик і вже знахо-
див час і на малювання, і на 
підготовку до вступу в художнє 
училище.

«ТАК, СКІФИ – МИ»
– Пройшовши «робітничі 

університети», Ви таки потра-
пили до навчального закладу, 
який мав допомогти стати 
художником. 

– Я навчався в Семеновському 
промислово-художньому 
училищі в Горьківській області. 
А там готували майстрів роз-
пису ложок, ваз тощо. Думаю 
собі: оце влип! Адже хіба я 
про таке мріяв? Та поступо-
во призвичаївся і намагався 
навчитися всього, що згодиться 
в майбутньому. Диплом захи-
стив на відмінно і наважився 
вступити до Ленінградського 
інституту живопису, скульп-
тури та архітектури. Оті шість 
років стали найкращою моєю 
школою і  найцікавішим 
п е р і о д о м  ж и т т я .  Те м о ю 
дипломної роботи я обрав 
«Донбас дореволюційний» і, 
підготувавши 11 листів, захи-
стився на «відмінно». У вигляді 
заохочення Художня академія 

СРСР навіть уклала зі мною 
договір на серію робіт на шах-
тарську тематику.

–  П і с л я  с е р і ї  « Д о н б а с 
дореволюційний» Ви, схоже, 
всерйоз віддали належне історії, 
яку полюбили ще в школі. А чому 
для чергового екскурсу в сиву 
минувшину краю обрали саме 
той період, коли місцевими 
степами кочували скіфи?

– До історії я справді небай-
дужий. Приміром, підготував 
багато робіт на тему Великої 
Вітчизняної війни. Дуже гарно 
відгукнулася про одну з моїх 
робіт Тетяна Яблонська, і було 
приємно почути таку оцінку від 
визнаної майстрині живопису.

А стосовно скіфів, то я 
про цей період нашої історії 
багато розмірковував ще 
змалку. Поза шкільними уро-
ками ще більше намагався 
«зазирнути» в минуле, ман-
друючи  нашими степами. 
Частенько ходив до курганів,  
блукав балками й берегами 
річок, роздивлявся залишки 
скіфських чи половецьких 
баб, які дожили до наших 
днів,  і  намагався уявити 
картини минулого. Під час 
мандрів степом, куди мене 
немов магнітом тягнуло, я 
ніби почув поклик цієї землі. 
І  вже відтоді не залишав 
намірів зробити на цю тему 
солідну серію робіт.

– Перед тим як почати 
втілювати задумане в життя 
і розкрити тему в графічному 
виконанні, Вам, мабуть, дове-
лося пройти серйозну «теоре-
тичну підготовку»?

– Безумовно, поперед-
ньо я прочитав силу-силен-
ну художньої  й наукової 
літератури. Вивчив праці 
і с т о р и к і в ,  д о с л і д ж е н н я 
археологів, побував у багатьох 
музеях, де є експозиції на дану 
тему. Завдяки цьому більше 
дізнався про побут, звички й 

мистецтво славного давнього 
народу. Найбільше вражен-
ня на мене справили праці 
«батька історії» Геродота. 
Саме тоді я вже загорівся 
по-справжньому і спершу 
зробив п’ять  чи шість робіт. А 
потім прорвало – серія на тему 
різноманітних епізодів життя-
буття скіфів складається з 45 
робіт. Над ними я працював 15 
років. Виставка «Так, скіфи↔– 
ми» відбулася в Донецьку й 
інших містах. Приємно, що 
побачив світ і  однойменний 
альбом, який має попит серед 
шанувальників мистецтва та 
історії.

(Продовження на стор. 16)

Поклик землі козацької 

Народний художник України Володимир Шендель

Володимир Шендель. «Козацька миска». 2008 рік
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Не треба зайвих слів,
Говорять – кольори!

Г. Тишкевич

Митці України

Володимир ШЕНДЕЛЬ народився 22 червня 1936 року в Донецьку. Працює 
в галузі станкової та книжкової графіки у різноманітних техніках – офорт, 
ліногравюра, літографія, акварель, живопис. Член Спілки художників України 
з 1973 року. Автор персональних виставок в Україні, Німеччині, Польщі, Італії 
та Іспанії. Його твори зберігаються в музеях України й Росії, а також у багатьох 
приватних колекціях в Україні та за кордоном. Лауреат престижних творчих 
конкурсів. Народний художник України.

(Початок на стор.15)
– Коли у Вас з’явився задум 

звернутися до теми запорозь-
кого козацтва?

– Я не раз бував у місті 
Запоріжжі, куди ми, художни-
ки, здебільшого приїжджали, 
працюючи над промисловою 
тематикою. Якось нас повез-
ли на Хортицю, і відвідини 
цього легендарного острова 
справили на мене незабутнє 
враження. Запрацювала уява, 
і тоді й побачив і пороги, що 
тут ревли, коли ще не збуду-
вали Дніпрогесу, і «чайки», на 
яких звідси козаки вирушали 
аж до турецьких берегів, і 
Січ на Хортиці, і, звичай-
но, самих козаків, без яких 
важко уявити нашу історію. 
Та й  на території Донеччи-
ни свого часу розташовува-
лася Кальміуська паланка 
запорожців, і тут досі є чи-
мало  козацьких сіл... Знову 
засів за літературу. Найбільше 
мені став у пригоді трьох-
томник Дмитра Яворниць-
кого «Історія запорозьких 
козаків». Опісля її прочитан-
ня тепер відразу бачу огріхи, 
що трапляються в авторів, які 
намагаються по-своєму трак-
тувати той період історії. До 
слова, працював я над цією 
темою з величезним задо-
воленням. До серії «Лицарі 
Січі Запорозької» увійшли 
70 робіт, і виставка свого 
часу відбулася в Запоріжжі й 
Донецьку.

– Мабуть, очільники місце-
вих козацьких осередків у чергу 
ставали, аби стати спонсо-
рами виставки «Лицарі Січі 
Запорозької» в інших містах чи 
допомогти випустити альбом?

– Аби ж то! Козаків із гене-
ральськими погонами в нас 
справді чимало, але відчутної 
допомоги від них я так і не 
дочекався. Хоча сподівався 
відкрити цю виставку ще й у 
Києві. На жаль, складається 
враження, що багатьом су-
часним козакам, даруйте, 
«до лампочки» оте минуле, 
завдяки якому вони сьогодні 
намагаються формувати 
власний імідж.

– Володимире Степановичу, 
над чим зараз працюєте? Який 
і чий поклик дав поштовх для 
чергових робіт?

– Поклик нашої давньої 
з е м л і  м е н і  п е р і о д и ч н о 
вчувається й досі. Вкотре по-
бував у заповіднику «Кам’яні 
могили», де, за однією з 
версій, відбулася сумновідома 
битва на Калці. Я облазив 
усі тутешні скелі і взявся 
підготувати триптих під поки 
що робочою назвою «Битва 
на Калці». Наступного року 
планую розташувати його на 
своїй ювілейній виставці.

Павло КУЩЕНКО, 
письменник

Вернісаж авторських робіт 
Володимира Шенделя

ПОКЛИК ЗЕМЛІ КОЗАЦЬКОЇ 
Про автора

Дорога на Січ. 2006 рік Сіверський Донець - козацька річка. 2008 рік

Чумацький шлях. 2006 рік

Невдалий похід. 
Степ, підпалений кримчаками. 2009 рік

Славна річка Конка. 2008 рік

Реквієм по Січі Запорозькій. 2009 рік

«Лицарі Січі Запорозької» 




