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Поетичним рядком

СОНЯХ
Як важко починався липень…
Задуха передгрозова.
Завчасно пожовтіле листя
Роняли тихо дерева.
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НАС КЛИЧУТЬ

Коти на сонці грілись сонно,
У тінь хилилася трава,
Над криницями пересохлими
Котився степом срібний вар.
Усе мовчало…
А у соняха
Насіння зріло,
Як слова.

Юрій ДОЦЕНКО

ВРУЧЕННЯ
ВІДЗНАК
У... ЗОНІ

стор. 3

СЛАВА І ЗВИТЯГА

Відомому українському письменнику, історику Богдану Сушинському козацьку відзнаку вручають отамани
Галицького Ставропігійського козацтва Ярослав Кміть та Львівського обласного товариства УРК Василь Павлечко

Українське Реєстрове Козацтво
сьогодні не лише виступає ініціатором
багатьох державотворчих починань, а й
першим втілює їх у життя. У цьому ми
переконалися у Львові, куди прибули
на запрошення реєстровців Галиччини.
Для козацького товариства, науковців,
педагогів і шанувальників правдивої
історії України, козаки Львівщини
під орудою отамана Львівського
обласного товариства УРК Василя Павлечка спільно з побратимами Ставропігійського козацтва, яке
очолює Ярослав Кміть, провели наукову конференцію за участю знаного
історика, автора десятків історичних
романів, сотень наукових статей з
історії та сьогодення козацтва Богданом Сушинським, що відбулася у
читальні Львівської наукової обласної
бібліотеки.
Зокрема очільник реєстрових
козаків Львівщини Василь Павлечко
підняв питання про створення пантеону слави великих українців, який
свого часу ініціював Герой України
Борис Возницький.
«Відновлення Батурина розпочалося із того, що туди перевезли останки гетьмана України Івана Мазепи.

Відтоді колишня гетьманська столиця стала місцем паломництва тисяч
свідомих українців із усього світу.
Тому перше, що я зробив – ініціював
там створення Алеї гетьманів, де
на камені вибиті слова: «Діяння
гетьманів – велич і слава України».
Я не лише мрію про пантеон слави
наших героїв, а вже заклав перший
камінь у цю будову. Але чому держава неохоче йде на співпрацю,
то питання інше», - сказав Богдан
Сушинський.
Пан Богдан прокоментував небажання політиків прийняти Закон
«Про козацтво в Україні» (до речі,
для його ухвалення невистачило 3(!)
голосів народних депутатів – Авт.):
«Комітетом у справах козацтва при
Президентові Росії для поширення
на території СНД видається журнал
«Казаки». Там надруковане моє
інтерв’ю під назвою «Ідеолог козацького відродження». Я, ще будучи наказним гетьманом козацтва з
ідеології, разом із колегами піднімав
це питання. Щоб не було спекуляцій
з цього приводу скажу відповідально:
«І в Росії «Закону про козацтво»
немає. Він був проголосований у

Державній Думі, але Б. Єльцин його
не підписав. Та в росіян діє комітет у
справах козацтва при Президентові
Росії. Цікаво, що його очільником
обрали не представника, скажімо,
Кубанського чи Донського козацтва (бо не буде кубанський отаман
підчинятися донському чи навпаки – Б.С.), а справжнього бойового генерала, який займається не
з’ясуванням стосунків, а вирішенням
нагальних проблем козацьких товариств, оскільки, на відміну від
тих же отаманів, має доступ до
високопосадовців, у компетенції
яких вирішувати проблеми козаків».
Щодо закону про козацтво в Україні,
Богдан Іванович висловив думку, що
для його прийняття необхідно внести
зміни в Конституцію України. Адже
воно підпадає під ознаки воєнізованої
організації з одностроями, козацькими званнями, холодною зброєю
тощо. «Отже козацтво слід узаконити
як особливу соціальну групу людей, і
лише тоді закон може бути прийнятий. А наразі ніякі спроби провести
його через парламент не будуть мати
успіху», - зазначив пан Богдан.
(Закінчення на стор. 3)
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Офіційно

УРК і влада

НАКАЗ

№ 373/100
від «12» квітня 2013 р.
Про призначення на посаду

З метою створення умов для
ефективної роботи, впровадження творчих підходів для вирішення статутних
завдань та впорядкування діяльності
територіальних козацьких товариств
в Україні та за кордоном, керуючись
Статутом ВГО «Українське Реєстрове
Козацтво», рішенням Генерального штабу Українського Реєстрового Козацтва
та згідно подання Голови Адміністрації
Гетьмана УРК у східному регіоні України,
генерал-лейтенанта УРК Пісковацького
Юрія Георгійовича
НАКАЗУЮ:
1. Призначити отамана Харківської
обласної козацької організації ВГО
УРК, генерала армії УРК Посохова
Віктора Івановича на посаду Генерального інспектора ВГО УРК.
2. У зв’язку з призначенням на
посаду Генерального інспектора
ВГО УРК, генерала армії УРК Посохова
Віктора Івановича звільнити з посади
отамана Харківської обласної козацької
організації ВГО УРК.
3. Генеральному інспектору ВГО УРК,
генералу армії УРК Посохову Віктору
Івановичу розробити та подати на розгляд Гетьмана УРК план інспектування
організацій ВГО УРК в Україні та за
кордоном до 15 червня 2013 року.
4. Контроль за виконанням наказу
залишаю за собою.
ГЕТЬМАН УРК

А.І. ШЕВЧЕНКО

НАКАЗ

№ 373/122
від «30» травня 2013 р.
П р о п р и з н а ч ен н я н а п о с а д у т а
присвоєння козацького військового
звання
Керуючись Статутом ВГО «Українське
Реєстрове Козацтво», рішенням Генерального штабу Українського Реєстрового
Козацтва та на підставі подання Голови
Адміністрації Гетьмана УРК у Східному
регіоні України генерал-лейтенанта УРК
Пісковацького Юрія Георгійовича
НАКАЗУЮ:
1. Призначити першого заступника
отамана Харківської міської козацької
організації ВГО УРК, генерал-майора
УРК Федоряку Олександра Дмитровича
на посаду отамана Харківської обласної
козацької організації ВГО УРК.
2. У зв’язку з призначенням на посаду
отамана Харківської обласної козацької
організації ВГО УРК генерал-майора
УРК Федоряку Олександра Дмитровича
звільнити його з посади першого заступника отамана Харківської міської
козацької організації ВГО УРК.
3. Присвоїти отаману Харківської
обласної козацької організації ВГО УРК,
генерал-майору УРК Федоряці Олександру Дмитровичу чергове козацьке
військове звання генерал-лейтенант УРК.
4. Отаману Харківської обласної
козацької організації ВГО УРК, генерал-лейтенанту УРК Федоряці
Олександру Дмитровичу оновити
реєстри Харківської обласної козацької
організації ВГО УРК та подати їх до
Генерального штабу УРК до 25.06.2013
року, та розробити план роботи на друге
півріччя поточного року.
5. Контроль за виконанням наказу
покласти на начальника Генерального
штабу Українського Реєстрового Козацтва, маршала УРК Міхеєва Валерія
Анатолійовича.
ГЕТЬМАН УРК

А.І. ШЕВЧЕНКО

ДОБРИХ СПРАВ НЕ БРАКУЄ

Можна по-різному ставитися до сучасного українського
козацтва – громадського руху по відродженню честі,
доблесті, патріотизму, - рис, притаманних нашим славним попередникам – українським козакам. Проте, коли

мова йде про повернення до історичних витоків, примноження духовних і патріотичних традицій українського
козацтва, то реєстровці Київщини в авангарді цієї
шляхетної справи. Серед них – голова Васильківської
районної державної адміністрації, генерал-майор УРК
Володимир Сабадаш.
За вагомий внесок у поширення козацького руху в
Україні його призначено на посаду заступника наказного гетьмана УРК в Київській області та присвоєно
чергове козацьке військове звання генерал-лейтенант
Українського Реєстрового Козацтва.
Наказ Гетьмана УРК «Про призначення на посаду та
присвоєння чергового козацького звання» на розширеному засіданні районної наради за участю сільських і
селищних голів оголосив головний отаман Київського
обласного козацького товариства ВГО УРК, генералполковник УРК Віктор Книшев.
Із цією подією заступника наказного гетьмана УРК
Володимира Сабадаша привітав отаман Васильківського
міського товариства УРК, генерал-майор УРК
Сергій☻Сергієнко.
Людмила ЛЕЩЕНКО,
заступник головного отамана Київського обласного
товариства ВГО УРК, підполковник УРК

РЕЄСТРИ КОЗАЦЬКІ
Реєстр Житомирського обласного козацького товариства ВГО «Українське Реєстрове Козацтво»
(Закінчення. Початок в №№ 9-10)

ЖИТОМИРСЬКЕ МІСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
Вербилюк Юрій Федорович
отаман
Сидоров Костянтин Сергійович
хорунжий
Франчук Дар’я Сергіївна
берегиня
Котенко Галина Михайлівна
берегиня
Павленко Роман Михайлович
козак
Булуй Альона Сергіївна
берегиня
Хмарський Віктор Францович
козак
Ковальчук Юрій Володимирович
козак
Павленко Олександр Миколайович
підхорунжий
Моргун Сергій Петрович
козак
Климчук Максим Володимирович
козак
Олефір Тетяна Володимирівна
берегиня
Мар’янчик Юлія Павлівна
берегиня
Остапенко Олена Вікторівна
берегиня
Скорик Оксана Володимирівна
берегиня
Назаренко Іван Іванович
козак
Гангало Галина Вікторівна
берегиня
Заліщук Дарина Вікторівна
берегиня
Данильчук Сергій Борисович
підхорунжий
Нестерович Олександр Олександрович
козак
Оленич Жанна Миколаївна
берегиня
Мосійчук Леся Олександрівна
берегиня
Степанюк Леонід Васильович
козак
Петровський Дмитро Аркадійович
козак
Пащенко Володимир Ігорович
козак
Клімик Зоряна Василівна
берегиня
Плаксюк Любов Олександрівна
берегиня
ЛЮБАРСЬКЕ РАЙОННЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
Оніщенко Олександр Олександрович
козак

Мисечко Надія Анатоліївна
Балан Наталія Іванівна
Прокопчук Катерина Миколаївна
Свіргаївський Андрій Леонідович

берегиня
берегиня
берегиня
козак

ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
( Паволоцька реєстрова сотня імені полковника І. Поповича)
Гаврутенко Анатолій Васильович
в. о. отамана
Шевчук Віталій Васильович
козак
Бойков Максим Олександрович
козак
Тимощук Любов Олександрівна
берегиня
Дубицький Юрій Геннадійович
козак
Іванчук Олександр Васильович
козак
КОРОСТЕНСЬКЕ МІСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
Шарко Олександр Олександрович
в. о. отамана
Головач Людмила Валентинівна
берегиня
Демчук Валентин Валентинович
козак
Малий Роман Васильович
козак
Трик Артем Олексійович
козак
Вознюк Андрій Валентинович
козак
ОВРУЧСЬКЕ МІСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО УРК
(Овруцька реєстрова сотня імені полковника І.Голоти )
Предко Микола Васильович
в. о. отамана
Таскевич Іван Миколайович
підхорунжий
Редчиць Юлія Володимирівна
берегиня
Куліш Федір Михайлович
підхорунжий
Предко Степан Васильович
козак
Костюченко Олена Сергіївна
берегиня
Яцко Тетяна Анатоліївна
берегиня

НАКАЗ

Про переведення до діючого резерву

№ 373/49
від «06» березня 2013 р.

Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво» та рішенням Генерального штабу УРК
НАКАЗУЮ:
1. У зв’язку з порушенням Статуту ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» п. 3.12.1 (Козак або берегиня можуть
бути переведені до діючого резерву ВГО УРК з позбавленням отриманих раніше звань та посад, чи без позбавлення їх у випадку несплати членських внесків протягом трьох місяців) звільнити з посади та перевести до діючого
резерву начальника інформаційно-аналітичного відділу ВГО УРК у м.☻Кіровоград, генерал-полковника УРК
Нижника Валерія Володимировича.
2. У зв’язку з порушенням Присяги, яку Нижник Валерій Володимирович склав на вірність Українському
Реєстровому Козацтву, розжалувати генерал-полковника УРК Нижника Валерія Володимировича до звання☻–
козак Українського Реєстрового Козацтва.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу Українського Реєстрового Козацтва, маршала УРК Міхеєва Валерія Анатолійовича.
ГЕТЬМАН УРК

А.І. ШЕВЧЕНКО

Для праці плідної, роботи,
В ім’я держави і народу
			
М. Козаченко
Козацька конференція

Нас кличуть
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«Духовність має бути пріоритетом у всіх сферах життя», – із такими словами звернувся
Гетьман Українського Реєстрового Козацтва Анатолій Шевченко до засуджених, які відбувають
покарання у Донецькій виправній колонії № 124 м. Донецька, 22 червня, у День річниці початку
Великої Вітчизняної війни. Цей незвичайний захід став можливим завдяки взаємній ініціативі
духівника реєстрових козаків, священика УГКЦ отця Василя Пантелюка та адміністрації
виправного закладу, де начальником підполковник Внутрішньої служби Микола Поберій.

Духовність

слава і звитяга ЗНАЙТИ СВОЮ СТЕЖИНУ
(Закінчення.
Початок на стор.1)
Характеризуючи козацький рух в Українї сьогодні,
він наголосив на невтішній
динаміці зростання козацьких
організацій, яких нині в Україні
діє близько півсотні, а «лави»
багатьох налічують десятокпівтора чоловік. Досвідчений
фахівець застеріг очільників
козацьких товариств від
«зміцнення» лише за рахунок
кількості членів і порадив суворо
вибудовувати кожне козацтво
зокрема та в жодному разі не намагатися об’єднуватися в одну
структуру. Бо, на його думку,
таке об’єднання призведе до
появи третього, подібного.

учасникам конференції орден Гетьмана України Петра
Сагайдачного, як один із
спільних проектів двох товариств.
Від імені реєстрових і
ставропігійських козаків
орден Петра КонашевичаС а г а й д а ч н о г о за номером
один Богдану Сушинському
вручив генерал армії УРК
Василь Павлечко. «Віддаємо
Вам шану і подяку за вагомий внесок у відродження
феномену українського козацтва як націєтворчого
явища», — сказав очільник
реєстровців Львівщини,
вручаючи високу нагороду
землякові.

Участь у конференції брали реєстровці Львівщини Михайло
Секела, Тарас Чайківський, Віктор Панило (зліва праворуч)

«Об’єднання козацьких товариств у одне сьогодні в Україні
не можливе, проте реєстровцям
потрібно об’єднувати зусилля
в екологічній, ідеологічній,
економічній співпраці,
проводити спільні заходи,
створювати установи. Для
прикладу — створення
Козацько-лицарської академії
ч и заснування козацьких
премій — ті проекти, що зможуть
зіграти об’єднавчу роль», —
зазначив Б. Сушинський.
Занепокоєний історик зростанням і поширенням впливу проросійських козацьких
угрупувань в Україні, зокрема
в Криму, Очакові, Одесі,
Миколаєві, Кіровограді, що
мають фінансову підтримку
й беруть участь у відверто
антиукраїнських акціях. Саме
тому патріоти мають об’єднувати
зусилля, щоб протистояти силам,
які дискредитують українське
козацтво як явище. Він також
закликав у рамках громадських організацій створювати
комерційні структури, щоби
практичними діями показувати
українцям дієвість козацьких
організацій у сучасних умовах.
За приклад плідної співпраці
очільник Львівського обласного товариства УРК Василь Павлечко навів спільні
дії реєстровців Галичини зі
Ставропігійським козацтвом.
На підтвердження слів свого
побратима, отаман останнього
Ярослав Кміть презентував

У роботі конференції активну
участь узяли наказний отаман
Львівського обласного товариства УРК, генерал-лейтенант
УРК Михайло Кот, голова
ради старійшин ЛОКТ УРК,
генерал-майор УРК Михайло
Секела, отаман Львівського
міського товариства УРК,
генерал-майор УРК Тарас
Чайківський, отаман ПівнічноЗахідного міжрайонного
товариства УРК, генералмайор УРК Олег Попруженко, отаман Подністровського
міжрайонного товариства
УРК, генерал-майор УРК
Віктор Панило, начальник
інформаційного відділу ЛОКТ
УРК, полковник УРК Роман Колодій, представники
Ставропігійського козацтва,
вчені-історики, письменники, громадські діячі, педагоги
вишів та загальноосвітніх шкіл,
студенти.
Подібні заходи із залученням авторитетних людей, які переймаються не
лише історією, а вирішують
нагальні проблеми сучасного
козацтва в Україні, справжніх
патріотів і державотворців,
сприяють піднесенню авторитету козацьких громадських
організацій, зміцнюють їх роль
у розбудові демократичної
держави.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власкор «УК»
Фото автора

Делегація благодійників разом із керівництвом виправного
закладу

У християнстві, носіями і
ревними захисниками якого були і є українські козаки, серед богоугодних чеснот
завжди була благочинність,
допомога калікам і нужденним,
людям, які з тих чи інших причин позбавлені нормальних
умов життя. Серед останніх
і ті, хто знаходиться в місцях
позбавлення волі. Всі ми є
Божими дітьми і маємо потребу відчувати себе, попри
все, повноцінними людьми,
розвиватися духовно. Саме для
цього, за сприяння ДонецькоХарківскього екзархату УГКЦ,
на території колонії облаштовано капличку, де засуджені беруть участь у літургіях та інших
церковних обрядах. За словами
отця Василя, священики часто
приїздять до ув’язнених, проводять бесіди, церковні обряди,
привозять подарунки, зокрема
продукти та літературу.
Так сталося, що серед тих,
хто відбуває покарання, є й
учасники бойових дій, воїниінтернаціоналісти. Тому саме
22 травня, у трагічний день
початку Великої Вітчизняної
війни, керівництво колонії
разом із ветеранськими
організаціями Кіровського
району м.☻Донецька вирішили
провести зустріч засуджених
із представниками ветеранських об’єднань, громадських
організацій.

Після молебню, який
відправив отець Василь,
присутніх наставляв зі Слова Божого отець Віталій, до
речі, також учасник бойових
дій у Афганістані: «Бог не
залишає своїх дітей ніколи, і

Заслужена нагорода знайшла свого власника

це є свідченням того, що Він
нас любить і чекає чогось
більшого, чистого, світлого.
Прийміть це від Господа як
Його дар і отримаєте від Нього
благословення».
«Завжди пам’ятаймо про
загиблих і турбуймося про
живих», - із таким закликом
до присутніх звернувся голова
Кіровського районного осередку «Українського союзу
ветеранів Афганістану» Петро

Гетьман Українського Реєстрового Козацтва Анатолій
Шевченко ділиться мудрим словом із ув’язненими

До ув’язнених звернулися начальник управління
пенітенціарної служби України
в Донецькій області, генералмайор Внутрішньої служби
Юрій Приходько та начальник
ДВК №☻124, підполковник ВС
Микола Поберій.

«Українського союзу ветеранів
Афганістану» були нагороджені
учасники бойових дій і локальних воєн Ігор Резников,
Костянтин Лазаренко та
Валерій Загребельний.
Ге т ь м а н Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва
Анатолій Шевченко як доктор богослов’я презентував
дві своїх книжки-монографії
«Христос» і «Бог». «У цих
книгах, де викладено науковий
погляд на Святе Письмо, ви
знайдете відповіді на багато
питань, що вас хвилюють.
Зокрема, чому ми так погано
живемо і що потрібно робити
для того, щоб життя стало кращим. А починати треба з себе,
запитуючи, чому це сталося
саме зі мною; із відтворення
свого духовного начала», - зазначив козацький Гетьман.

Шаповалов. Він же виконав
приємну місію – нагородив
учасників бойових дій, які при
виконанні свого військового
обов’язку проявили героїзм і
відвагу. Згідно указу Президента
України пам’ятними медалями та почесними грамотами

Він поінформував присутніх,
що в діяльності очолюваної
ним громадської організації
належне місце приділяється
сиротам, дітям із неблагополучних сімей. Реєстровці
співпрацюють з органами
реабілітації неповнолітніх
злочинців, неблагонадійних та
асоціальних громадян країни.
Анатолій Іванович запевнив,
що українські козаки в питаннях розвитку духовності й
патріотизму допомагатимуть
тим, хто перебуває у місцях
позбавлення волі. Він передав
до бібліотеки закладу книги
на богословську та козацьку
тематику, а також дворічну
підшивку газети «Україна
козацька».
Подібні зустрічі, на думку начальника відділення
соціально-психологічної
служби, лейтенанта
Внутрішньої служби Володимира Гуржи, мають велике
виховне значення. Живе
спілкування з цікавими
людьми примусить багатьох
зробити переоцінку своїх
духовних цінностей та допоможе знайти правильну
життєву стежину в майбутньому.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власкор «УК»
Фото автора
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То в запеклій борні, віковічній,страшній
З України кайдани упали
З повстанської пісні

Україна КОЗАЦЬКА

В осередках УРК
Пейзажі херсонських степів – рівні та неосяжні. Взимку тут дують страшенні
вітри, а влітку палить нестерпно сонце, вода – на вагу золота. Саме сюди
висилала Катерина II бунтівників із далекого села Турбаї, що на Полтавщині,
за участь у селянському повстанні проти царського свавілля. Наміри були
зрозумілими: виживуть або загинуть. Та не вдалося зламати свободолюбивий
дух 200 козацьких родин турбаївців, що стали засновниками степової Чаплинки.
Їх нащадки вже понад два століття роблять все для того, аби рідне селище стало
ще кращим і міцнішим.

ТУРБАЇВЦІ У СТЕПАХ

у секції вільної боротьби
ДЮСШ. Також проводять
урочисті заходи в навчальних
закладах району, Автономної
Республіки Крим, лекції з
історії України та козацтва,
надають допомогу ветеранам Великої Вітчизняної
війни, беруть участь у наукових конференціях та
семінарах із питань протидії
насильству у сім’ях, заходах, присвячених річницям
створення Кам’янської та
Олешківської Січей. До
Розмова з військовим комісаром району О. Сисоєвим того ж допомогли районному
Нині Чаплинка — районний центр
товариству «Ліги соціальних
Херсонської області та одна з перлин працівників» у проведенні семінару для
степу. Інша — відомий заповідник дівчат-лідерів Херсонської області за
Асканія-Нова, розташований на участю представників Корпусу Миру
території району. Саме у Чаплинці вете- США, сприяння акції «Розфарбуй своє
рани МВС та СБУ вирішили заснувати життя», підготовці матеріалів для газерайонне товариство ВГО «Українське ти «Молодіжка», відвідали військову
Реєстрове Козацтво», яке очолив частину в Севастополі. Постійно
отаман Сергій Радько і беззмінно керує висвітлюється діяльність козацького
ним із жовтня 2009 року.
осередку у ЗМІ тощо.
За цей час членами організації стаЗнаково, що до роботи долучаються
ли 23 козаки, берегиня та джура. Це молоді реєстровці. Зокрема, берегиня,
єдиний у Херсонській області козаць- лейтенант УРК Тетяна Івашковська
кий осередок, що має двох духівників, здійснює інформаційне забезпеченякі одночасно є і його членами. ня діяльності козацького товариства
Очільники реєстровців не ставлять за в мережі Інтернет, випускає газету
мету збільшувати чисельність особо- «Козаченьки», джура Петро Кошовий
вого складу за рахунок усіх бажаючих. допомагає проводити волонтерську
Перевага надається перевіреним кон- роботу соціального спрямування,
кретними справами людям, які добре козаки В. Слабінський, В. Котик,
розуміють ідею високої духовності та В. Гирський, О. Бондаренко, В. Копатріотизму, беруть активну участь стиря, В. Кулик сприяють державу заходах, спрямованих на відродження ним та громадським організаціям та
духовних, історичних та патріотичних установам у проведенні культурнотрадицій українського народу.
просвітницьких заходів.

Реєстровці Херсонщини – на парадному марші!

Чотири роки — термін невеликий, та за
цей час зроблено чимало добрих справ.
Навіть короткий їх перелік свідчить про
значний обсяг роботи козацького осередку:
охорона громадського порядку під час храмових свят, допомога місцевим відділкам
у забезпеченні правопорядку, організація
екскурсій та супровід дітей, схильних
до вчинення злочинів у Каховський
район до Корсунської школи соціальної
реабілітації. Козаки постійно відвідують,
матеріально допомагають та проводять
виховні заходи в Чаплинському районному центрі соціально-психологічної
реабілітації дітей. Співпрацюють і з
кримінально-виконавчою інспекцією з
питань ресоціалізації осіб, які умовно-достроково звільнені з місць позбавлення
волі, залучають молодь до занять спортом

Пам’яті тринадцяти
Історія і сучасніть

За активну участь у відродженні
духовності та патріотизму на
Херсонщині багато членів товариства нагороджені державними та
козацькими відзнаками, грамотами
головного отамана Херсонського обласного товариства УРК, Херсонської
облдержадміністрації та Чаплинської
районної ради.
Життєвим кредо кожного нашого
козака став вислів: «Не словом, а справою!». Тож, намагаємось жити так, щоб
слова не розходилися з ділом.
Володимир РЕНГАЧ,
начальник штабу Чаплинського
районного товариства УРК,
полковник УРК
Херсонська область

Одного звичайного червневого дня
до сільського кладовища в селі Тростянчику, що на Вінничині, під’їхала
біла «Нива». Із неї вийшли реєстровці
Тростянецького районного осередку
УРК: капітан УРК М. Пухальський,
старший лейтенант УРК С. Пелешок,
козаки В. Мурований і В. Куліш на чолі
зі своїм отаманом, полковником УРК
Миколою Прусом, які відгукнулися допомогти в дуже важливій справі. Незабаром сюди ж під’їхало ще два атобуси.
В одному з них привезли пам’ятний
Козацький хрест вагою близько 400
кілограмів і все необхідне для його
встановлення. З іншого вийшла вся
родина Олега Богдановича Западнюка,
в тому числі і його донька, четвертокласниця Роксолана.
Прізвище Западнюків нерозривно
пов’язане із цим чудовим куточком
подільського краю. Імена Гната та Віталія
Западнюків відомі на всю Україну.

односельчан, розстрілявши на тому ж
цвинтарі 12 чоловік… Гнат Петрович
Западнюк присвятив галицьким воякам пісню:
То не грім загримів,
То не бір зашумів,
Не столітні дуби затріщали.
То в завзятій борні,
Віковічній, страшній,
З України кайдани упали…
1979 року у Львові помер професор Гнат Западнюк. Перед смертю
він заповів своєму синові Віталію
опікуватись тією могилою, про
яку забули всі, та просив поховати
його в рідному селі Тростянчик.
Віталій Гнатович багато зробив, щоб
дослідити історичні події, що стосуються бою під селом у вересні 1919
року. 20 липня 1998 року відійшов на
вічний спочинок і Віталій Западнюк.
Перед самою смертю він зініціював
поїздку всієї родини на батьківщину

Освячення Козацького хреста у Тростянчику

Вони, патріоти своєї держави, сподвижники національного відродження,
зробили неоціненний внесок у розвиток
вітчизняної ветеринарії та медицини.
Нині прадідівські традиції продовжує
їхній правнук Олег Богданович Западнюк. Своїм сьогоднішнім помічникам
він розповів про події 94-річної давності.
Ліворуч від входу на кладовище
росте груша, піл якою спочивають 13
воїнів Армії УНР-УГА. За історичними
довідками, 3–4 вересня далекого 1919
року під селом Тростянчик зав’язалась
одна із найбільш жорстоких сутичок
визвольних змагань. 404-й полк батальйону Котовського контратакував
1-й курінь 1-го полку Українських
Січових Стрільців. 3-тя сотня 1-го куреня УСС затримала наступ котовців.
За переказами очевидців, на полі
бою залишились тринадцять воїнів
Армії УНР-УГА. Тамтешні селяни під
проводом Гната Западнюка підводою
відвезли їх до «Нового цвинтаря», що
за Лисою горою перед Дзвінною.
На грудях деяких воїнів були іменні
гільзи з вирізьбленими на них іменами.
Гнат Западнюк переписав ці імена до
поминальної книги парафії св. Івана
Богослова, а дані про загиблих залишив своєму другові — отаману
місцевого підпілля Яремі Заворітньому
(вбитому в Лук’янівській в’язниці
1932–1933☻р. р. і похованому на
Лук’янівському кладовищі).
Перед Другою світовою війною,
у розпал насильної колективізації, могилу було знищено. Місцеві священики УПЦ щороку правили поминальні
служби за убієнних «комсомольців».
Та дивно було чути у списку імен
слова «воїн…» Старожили згадували,
що за тих галичан потім покарали

до села Тростянчик, де і показав місце
поховання тринадцяти галичан та попросив онуків опікуватись могилою.
У 2002 році організацією
української молоді «Пласт» на
відновленій могилі воїнів Армії
УНР-УГА було встановлено березовий хрест. Минулого року українські
скаути ініціювали встановлення тут
пам’ятного знаку у рамках реалізації
благодійного проекту «Пантеон».
Проект передбачає вшановування пам’яті знаних та маловідомих
українців, які полягли у борні за
волю України. 15 червня на місці
поховання встановлено Козацький
хрест та пам’ятну плиту з написом:
«Воїнам Армії УНР та УГА, які захищали с. Тростянчик від окупантів
у 1919 році. Кіннота УСС, 3-тя Залізна
дивізія, 2-га Волинська дивізія».
А наступного дня благочинний
УПЦ КП о. Михайло Торбахевич
освятив пам’ятний знак. Люди, які
зібралися на цьому дійстві, були
щиро вражені високим патріотизмом,
любов’ю до рідної землі земляків —
родини Западнюків.
Пан Олег подякував усім, хто
допоміг йому через 94 роки виконати заповіт свого прадіда. А ще запропонував збудувати в центрі села
капличку, де б кожен, незважаючи на
віросповідання, міг зайти і помолитись, поставити свічку. Ця пропозиція
знайшла підтримку у присутніх.
Робота по встановленню поховань
доби УНР та відновленню історичної
пам’яті триває.
Надія МАКУХ,
журналіст
Вінниччина

Україно! Ти – моя молитва,
Ти – моя розпука вікова
			
В. Симоненко
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Козацька педагогіка

ШАНУЄМО ДОБРІ ТРАДИЦІЇ

Незабутня зустріч відбулася у загальноосвітній школі № 34 Жовтневого району міста
Кривого Рогу. На запрошення директора закладу Андрія Петровича Кольчиби, який завжди
переймається питаннями патріотичного виховання учнів, до школи завітали реєстрові козаки
Дніпропетровської області. Завуч із виховної роботи Ірина Авраменко представила шановних
гостей: заступника представника Гетьмана УРК у Дніпропетровській області, генерал-майора
УРК Анатолія Лісного, отамана Жовтневого районного товариства УРК Олександра Тішника,
отамана Софіївського районного осередку УРК Анатолія Качана, його заступника, старшого
лейтенанта Петра Даценка та Олексія Моня.

Із захопленням школярі
роздивлялися козацький прапор, однострої та нагороди
реєстровців, а також світлини
з чудової фотоекспозиції!
Багато цікавого почули учні
про славну історію, побут,
військову звитягу та традиції
українського козацтва. Гості
розповіли дітям про сучасних реєстровців, подорожі,
незабутні зустрічі, творчу і благодійну діяльність
козаків та берегинь. Із великою увагою діти слухали
розповіді про дослідницьку,
пошуково-краєзнавчу роботу
земляків-січеславців Дмитра
Яворницького та Дмитра
Федоренка!
Наші учні теж не залишилися
пасивними слухачами. Вони,
навзаєм, розповіли гостям про
те, як відроджують духовну
спадщину, плекають козацькі
традиції. Зокрема, з 2000 року
в рамках дитячого творчого
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Закінчився черговий навчальний рік у Володарській
загальноосвітній санаторній школі-інтернаті, що на
Київщині. На випускний бал, за доброю традицією, була
запрошена козацька сім’я Вознюків із друзями.
Напередодні козаки і берегині поспілкувалися з дітьми та
вчителями. Обговорювали минулий навчальний рік, ділились
проблемами та радощами, а також враженнями від минулих
візитів та подарунків.

Благодійність УРК

Випускний бал
із козаками

До козачат звертається отаман Софіївського районного
осередку УРК Анатолій Качан (крайній ліворуч)

об’єднання «Сузір’я дитинства» у школі успішно діє загін
молодших школярів «Юні козачата». Тут постійно проводяться
захоплюючі свята: «Козацькому
роду нема переводу», «Тато,
мама і я — козацька сім’я»,
«Нащадки справжніх козаків»
та інші. Члени фольклорнолітературного гуртка «Лілея»

Генерал-майор УРК Анатолій Лісний розповідає школярам
про діяльність реєстровців Дніпропетровщини

у День українського козацтва,
що відзначається на Покрову,
змагалися у кращому виконанні
пісень та віршів.
«Взагалі, нас із козаками
пов’язує давня і надійна дружба. Разом проводили акцію
з благоустрою території та
озеленення скверу імені Суворова, пліч-о-пліч працювали,
висаджуючи молоді ялинки на
подвір’ї рідної школи. Які ж
вони тепер гарні та пишні!», —
розповідає директор ЗОШ
№ 34 Андрій Кульчиба.
Із відкритим серцем завітали
до нас гості-реєстровці
Криворіжжя — провідники
високої національної ідеї,
пропагандисти справжніх
козацьких традицій. На знак
подяки учні школи побажали їм натхнення й успіхів
у благородній місії.
Петро ДАЦЕНКО,
старший лейтенант УРК,
м. Кривий Ріг,
Дніпропетровщина

Ц ь о г о р і ч в и п ус к н и к і в
школи було чотирнадцять. Вони отримали від
родини реєстровців квіти
та подарунки, серед яких
наплічники, книги, ручки,
блокноти тощо. Випускники
та їх педагоги підготували
для гостей святковий
концерт. Пари граціозно
вальсували, гарно співали
дівчата, а підспівували їм усі
бажаючі. Під час святкового
частування вихованці розважали вчителів гуморесками
про шкільне життя.

підготованим прихожанами
київського Свято-Введенського чоловічого монастиря,
які є давніми друзями школи.
А козак Лисянського козацького полку УРК Андрій
Вознюк вразив присутніх
номерами із вогнем — жонглюванням та «вогняним
диханням». Випускники разом із учителями та гостями
ще довго танцювали, співали
та веселились.
«Ось і ще одна зграйка
дітей-пташенят випурхнула з гнізда в самостійне

Го с т і т а к о ж п р и г о т у вали кілька приємних
несподіванок. Справжнім
сюрпризом для всіх став шоколадний фонтан від сім’ї
Вознюків. Усі разом поливали
теплим шоколадом із фонтана привезені ягоди та фрукти,
роблячи собі смачні десерти.
Надвечірнє небо освітилося
святковим феєрверком,

життя, але тісна співпраця
козацької родини Вознюків
із Володарською школоюінтернатом продовжуватиметься й надалі», — запевняють реєстровці.

Разом зі школою

Наприкінці минулого року Летичівським районним
управлінням юстиції шляхом повідомлення про
заснування легалізовано Летичівський районний осередок
Всеукраїнської громадської організації «Українське
Реєстрове Козацтво»
О с н о в н о ю м е т о ю й о г о деякі створили вже власні
д і я л ь н о с т і є с п р и я н - сім’ї, а й досі, як не приня розбудові України як кро, зосталися джурами. Не
суверенної, самостійної, доросли до козаків. Пракнезалежної, демократичної тику тупцювання на місці
та правової держави з ко- необхідно подолати! Хочетьзацькою моделлю демократії, ся, щоб директори шкіл,
щ о г а р м о н і й н о п о є д н у є їхні заступники з виховної
вольності і свободи людини роботи, інші посадові осоз дисципліною та порядком би, причетні до виховання
у державі.
дітей, зібралися разом, обКерівництво Летичівского говорили гострі на часі пирайонного товариства УРК тання, поділилися досвідом
уже звернулося до педагогів роботи, внесли конкретні
шкіл району задля започатку- пропозиції з подальшого
вання плідної співпраці.
розвитку козацького руху
Із досвіду своєї роботи щодо на Летичівщині, виховання
відродження традиційного підростаючого покоління в
козацького виховання дітей дусі патріотизму й вірності
і підлітків маємо напрацю- національним традиціям.
вання прийняття їх у козацькі А щ е – с т в о р е н н я у м о в
джури. Виросли вони, по- для ефективної організації
вернулися зі служби в армії, виховної роботи серед дітей

і молоді, створення дитячих, юнацьких і молодіжних
о с е р е д к і в Ук р а ї н с ь к о г о
Реєстрового Козацтва.
Хочеться вірити, що такий почин не залишить ся без уваги. Це чудова
нагода обміну досвідом,
спілкування, облаштування літніх козацьких оздоровчих таборів на лоні
мальовничої природи. Адже
всі ми причетні до фізичного
і морального здоров’я юної
зміни, як майбутнього нації,
її особистого духовного зростання.
Переконаний, що спільними
зусиллями дітей, їхніх батьків,
педагогів, громадськості, ми
зможемо вписати яскраву
сторінку в літопис відродження
козацтва на теренах рідного
краю.
Іван ДЯДИК,
отаман Летичівського
районного товариства УРК,
Хмельниччина

Андрій ВОЗНЮК,
майор УРК,
Київщина
Фото автора

Тут за кожною згадкою – смерть,
Тут у кожній сльозині – безсмертя ...
Г. Лютий
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До 200-річя від дня народження Т.Г. Шевченка
Сьогодні, напередодні 200-ої річниці від дня народження
Тараса Григоровича Шевченка, хочеться якомога більше
знати про його життя, всі сторони його таланту.
Шанують Тараса й у нашому шахтарському краї. Хоча
так трапилося, що в м. Єнакієвому, на малій батьківщині
Президента України, ім’я Т.Г.Шевченка призабуто, соромно
сказати, навіть немає пам’ятника Кобзареві! Чи ми не сини
свого народу?!

ДОНЕЦЬКІ СХОДИ
ТАРАСОВОГО РОДУ

Галина Леонідівна Шимонко –
праправнучка Т. Г. Шевченка

Невже єнакіївська громада не
в змозі віддати гідну данину поваги і любові до національного
героя, увічнивши його
пам’ять у барельєфі чи бодай
у пам’ятному знаку. Так і
хочеться сказати словам и поета, «Ох, не однаково
мені!»...Тим паче, що в нашому
краї проросло родове Тарасове
коріння: у місті Вуглегірськ
мешкає його прапраонука
по старшому братові Микиті
Григоровичу Шевченку —
79-літня Галина Леонідівна
Шимонко (у дівоцтві — Шевченко).

На жаль, через стан її
здоров’я, нам не вдалося
зустрітися з пані Галиною.
Проте з телефонної розмови
переконалися, що це людина великої гідності, з неабияким почуттям гумору.
Ще далекого 1960 року після
закінчення Київського медичного інституту приїхала
вона в Хацепетівку (нині
Вуглегірськ), де й пропрацювала сорок два роки лікарем
у тамтешній лікарні № 6.
За родинним переказом, засновником роду, прапрадідом
Та р а с а Гр и г о р о в и ч а п о
батьківській лінії був запорозький козак Іван Швець.
Після смерті дружини Іван
покинув Січ і поїхав до себе
на займанщину в Моринці,
на Черкащину. Займанщиною, зимівниками в давнину називали помешкання
для зимового проживання
сімейних козаків. Свою дочку

Іван видав заміж за козака
Андрія Безрідного, вихідця
з козацького Низу, який із
невідомих причин прийшов
до Керелівки (нині — село
Шевченкове) із Запорозької
Січі. Пристав у прийми,
як кажуть у цих краях, до
Єфросинії Іванівни Шевчихи.
За тодішнім звичаєм він узяв
прізвище дружини.
Так у Керелівці з’явилася
сім’я Шевченків. Народили та
виховали трьох синів: Олексу,
Кіндрата та Івана.
Іван був найменшим
у родині, і йому залишилося
батьківське обійстя. Це саме
той дід Іван, який мав чи не
найбільший вплив на юну
душу Тараса.
По материнській лінії
відомими предками Т. Шевченка була сім’я батьків матері
Якима (сина опричника і галицького гайдамаки Івана
Бойка) і Параски Бойків, які
мешкали у сусідньому селі
Моринці. Народили вони троє
дітей: Катерину (матір Тараса),
Ганну та сина Павла. Жили
Бойки дещо заможніше від таких же сільських кріпаків, мали
просторішу хату, добрий садок,
худобу. Саме до материного
батька перебралися Григорій
з Катериною у Моринці від
керелівської нужди.

У Тараса Шевченка не було
дiтей. Але дітей мали брати — Микита і Йосип, а також
сестри — Катерина і Ярина,
від яких залишилися прямі
нащадки. У повісті «Княгиня» Шевченко згадав Микиту
в епізоді про залізні стовпи.
Микиті ще не виповнилося
й 15-ти років, як дід одружив
його з сусідською дівчиною.
Від цього шлюбу народилися
трійко дитинчат — Ірина,
Прокіп і Петро.
Саме Микитина праправнучка Галина і пов’язала
кровною ниточкою родинних
зв’язків Тараса Григоровича з
донецьким безкраїм степом.
Олександр МАМЧЕНКО,
член Національної спілки
краєзнавців України,
отаман Єнакіївської міської
організації «Чорнобильський
полк УРК»
Донеччина

До 80-ї річниці Голодомору в Україні

У чому завинили дітки?..

Уважно подивіться в очі цим двом діткам із села Богуславка Борівського району Харківської
області. Мені здається, що в їх страдницько-тужливому погляді не тільки недитяча зажура й
смуток, а й якесь благання та докір нам, сьогоднішнім. Вони дивляться у саму душу через вісім
минулих десятиліть, а ми до сих пір не можемо їм чесно відповісти, за що радянська влада їх
згубила такою жахливою й мученицькою смертю. Хоча відповідь ясна як Божий день☻– за те,
що вони були українцями!

Кожного року ми сяк-так
відзначаємо трагедію Голодомору. Хоча українцям треба не
відзначати, а робити висновки. Хто винний у Голодоморі?
Навіщо він був потрібний?
Чи зацікавлений хтось у його
повторі сьогодні? Як цього
уникнути? Ось питання, на які
ми повинні знайти відповіді.
Голодомор – це не просто голод і смерть, це спроба остаточного вирішення «українського

Усі вони були українцями. Це
у дев’ять разів більше, ніж загинуло в нашому районі за рік
найкровопролитнішої Другої
світової війни.
Найбільше постраждали діти.
Щоб не бути голослівним, наведу конкретні факти. За актами смертей, що зберігаються
в Харківському обласному
державному архіві, в с. Піски
Радьківські 1932 р. померло 101
чоловік (відомості не повні),

Через масовість смертей, коли
вимерлі з голоду сім’ї ще протягом декількох днів, а той
тижнів продовжували лежати у
своїй хаті не поховані, сільраді
було зручніше реєструвати
всіх одним днем. За спогадами
очевидців, дату смерті писали ту, коли загиблих вилами
скидали на гарбу й відвозили
в наспіх викопану братську
могилу чи вивалювали кудись
подалі в ярок.

Митько та Дуня Гармаші, яких комуністи убили голодом у 1932 році

питання». Українці можуть
протистояти цьому, тільки
озброївшись знанням історії
й механізмів Голодоморів.
Саме тому тема Голодомору є
ключовою сьогодні. Українець
тільки тоді втримається й
стане господарем своєї рідної
землі, коли зможе твердо сказати: «Я знаю Правду».
Унікальне фото зроблене
якраз напередодні Голодомору,
десь у 1930-1931 рр. Це малолітні
діти селянина-середняка Івана
Гармаша, рідні братик і сестричка, які жили на хуторі Нова
Олександрія (зараз це село Богуславка). З голоду тоді померла
й їхня старшенька сестричка
Віра та багато інших родичів.
Їх загибель, як і смерть тисяч
інших мешканців Борівщини
тих трагічних років, не
зафіксована в жодних документах. Однак пам’ять про
них до сьогодні бережуть рідні
та поодинокі односельці.
Мені вдалося віднайти
в архівних документах та
опублікувати у своїй книзі
«Борівщина в роки людомору» поіменні відомості про
більш ніж три тисячі загиблих від голоду на Борівщині.
Ці відомості далеко не повні.
За моїми найобережнішими
підрахунками, за рік Голодомору в Борівському районі
радянською владою виморено штучним голодом понад
дев’ять тисяч наших земляків.

з них 59 – діти до 13 років, у
тому числі 40 дітей до 2 років.
Наступного 1933 р. у цьому ж
селі вже померло 355 чоловік
(відомості не повні). Однак акти
смертей є лише на 130 осіб (інші
знищені). З них половина (63) –
це діти до 15 років.
У Пісках Радьківських, як і
по всій Борівщині, вимирали
цілими сім’ями:
20.05.33 р. – сестри Москот:
Ольга (14 років) і Раїса (10
років); брати Бурлачки : Федір
(5 років) і Микола (2 роки) померли в один день;
23.05.33 р. – троє дітей
Гуцалів: Катерина, Настя,
Олександр (3, 6 і 7 років);
20.06.33. р – брати й сестра
Семененки: Михайло (1 рік),
Митро (9 років), Варька (22
роки);
01.07.33 р. – малолітні брати
і сестри Божинови: Іван (1
рік), Федір (4 роки), Митро
(5 років), Надежка (6 років),
Полька (9 років);
08.07.33 р. – малолітні брати
й сестра Ришкіни: Микола (1
рік), Палажка (6 років), Іван (8
років), Олександр (12 років),
Федір (15 років). Імена вказані
так, як вони подаються в тогочасних документах.
Щодня в 1933 р. у Пісках
реєструвалося безліч смертей:
4 липня – 18, 14 липня☻– 24
смерті тощо. Очевидно, що
всі в родині не вмирали в один
день, а протягом якогось часу.

У с. Радьківка загинуло за
актами (відомості не повні): в
1932 р. – 56 осіб, із них 43 діти;
у 1933 р. – 258 осіб, із них 113
дітей віком до 15 років. Майже
половина померлих дітей – це
діти до двох років (42).
За далеко не повними й
фрагментарними архівними
відомостями 1933-го р. померло
дітей до 15 років: Підлиманська
сільрада☻– 105 осіб, Чернещанська сільрада☻– 51 особа, Шейківська сільрада –☻42
особи, Борівська сільрада☻–
142 особи, с. Гороховатка☻– 88☻, с.Загризове↔–☻112,
с.☻Калинове☻–☻181, с.↔Лозова – 75
осіб тощо.
Коли уважно проаналізувати
архівні відомості актів смертей,
то побачимо, що переважно серед загиблих від голоду
малолітні діти. З осені 1932
по осінь 1933 р. на Борівщині
комуністична влада свідомо
виморила голодом майже чотири тисячі дітей. За що? У чому
їхня вина? Хто за це відповість?
Та к , д о р о с л і у к р а ї н ц і
Борівщини в 20-30- х рр. минулого століття люто ненавиділи
радянську владу й активно
проти неї боролися. Це й було
однією з причин геноциду. Але
ж дітей за що катували голодною смертю?
Лесь ІСАЇВ,
історик,
Харківщина

Якщо ви піднеслися на крилах щастя,
люди вам будуть заздрити –
все рівно будьте щасливі
			
Мати Тереза
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Україна КОЗАЦЬКА

Релігія та духовність

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ

(Продовження.
Початок у № № 5–10)
ГЛАВА 1

КТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК?
Человеческое тело, в свою
очередь, тоже заволновалось,
потому что считает себя главной системой человека. Поэтому оно спросило у сознания:
Сознание, а ты знаешь, кто
ты? И откуда ты? И для чего ты
находишься во мне? И кто тебя
поселил в мое тело?
Сознание подумало и ответило:
Я когда-то знало, кто я, откуда я, но когда меня поместили
в физическое тело, для меня
эта информация, которую
я имело от начала Вселенной,
стала недоступной, вся она
сейчас полностью заблокирована в нервной системе, которая формирует подсознание.
— А почему ты, сознание,
в таком случае утверждаешь,
что без тебя я уже не человек,
а животное, и почему пытаешься управлять моим телом,
если не можешь уверенно ответить на вопрос, кто ты?
Сознание растерялось, что
не знает ответа на такой простой, на первый взгляд, вопрос. Поскольку оно является
нематериальным существом,
то обладает возможностью
покидать человеческое тело
и мгновенно перемещаться
в пространстве. Для того чтобы
ответить на поставленный вопрос, сознание в свою очередь
решило обратиться за помощью к нашей планете — Земле:
— Земля, я знаю, что ты —
живое существо, скажи мне,
кто я, сознание, и кто есть
человек, и откуда он появился
на Земле? Почему ты, Земля,
позволила человеку, который
родился после тебя, использовать свой потенциал и ресурсы
для его жизни?
Земля ответила:
— Я не знаю, кто ты, откуда
ты и для чего ты. Когда я, Земля, появилась в материальном
Мире и стала живой, ты уже
было, ты как сознание уже
существовало. Что касается
второго твоего вопроса — я позволила людям пользоваться
моими богатствами потому,
что так решил Господь. Я советую тебе обратиться к Солнцу,
поскольку оно было создано
раньше меня, Земли. Ты, сознание, уже существовало,
когда я получила внешний
облик и стала естественным
спутником Солнца.
И сознание обратилось
к Солнцу с таким вопросом:
— Солнце, ты поддерживаешь жизнь в пространстве,
в частности в своей Солнечной
системе, скажи мне, пожалуйста: кто я? откуда я? и для
чего я существую как сознание
и как человек?
Солнце ответило:
— Сознание, я не знаю, кто
ты, откуда ты и для чего ты, потому что, когда я родилось, ты
уже существовало за пределами моей Солнечной системы.
Я выполняю задачу Господа,
и через меня Он поддерживает

жизнь в Солнечной системе.
Я советую тебе переадресовать
свой вопрос нашей Галактике,
у которой информации намного больше, потому что она
состоит из многих миллиардов
звезд, подобных мне, Солнцу.
Возможно, она даст тебе ответ
на этот вопрос.
Сознание обратилось к Галактике, в границах которой
расположена Солнечная система и в частности Земля:
— Галактика, скажи, кто я,
сознание, откуда я и для чего
существую, и кто есть человек?
Галактика ответила:
— У меня есть интересующая тебя информация, я получила ее от Господа уже давно,
но вся она находится в моем
гравитационном центре, который земные люди называют
«черной дырой». У нее очень
большая масса, и в ней хранится много разной информации
и знаний. Все знания о Вселенной и материальных веществах,
в частности информацию о сознании человека и Вселенной,
она крепко держит у себя, и ни
одна элементарная частица,
даже та, которая не имеет массы покоя, и ни один фотон не
может оторваться от нее. А для
того чтобы получить большие
объемы информации, анализ
которых позволит ответить на
твой вопрос, нужны триллионы таких фотонов или других
материальных элементарных
частиц. Поэтому у меня нет
возможности передать тебе
ответ на твой вопрос. Советую
тебе обратиться к безграничному Космосу (упорядоченной
Вселенной), к которому принадлежат миллиарды галактик, подобных мне, частью
которого ты, сознание, также
являешься.
Сознание обратилось к безграничному Космосу:
— Космос, скажи, кто я, сознание? Откуда я и для чего я?
Космос ответил:
— Поскольку ты являешься
моей составной частью, а я —
конкретным проявлением
Господа, я знаю, кто ты, откуда
ты и для чего ты, но ответ на
твой вопрос содержится в человеке, а конкретно — в его
Душе, спроси само у нее.
Сознание растерялось из-за
того, что само, имея достаточный уровень интеллекта, информации и знаний, не смогло
этого понять, но, несмотря на
это, обратилось к своей Душе:
— Душа, скажи, кто я? Откуда я и для чего я?
Душа произнесла:
— Ответ на вопрос «кто ты?»
очень прост. Ты — творение
и дитя Бога!
— А откуда я?
— Ты от Бога!
— А для чего я существую?
— Ты существуешь в этом
материальном теле для того,
чтобы выполнять задачи Бога
в материальном Мире, используя свои творческие способности. То есть для того, чтобы становиться подобной Господу. Ты
же помнишь, что ты создано по
образу Бога, а подобие Его ты
должно будешь сформировать

в процессе своей эволюции.
Смыслом твоей жизни является духовное совершенство,
которое приближает человека
к своему Создателю. После
выполнения всех земных задач ты получишь обновленное
тело, обновленную жизнь
и другие задачи. П о э т о м у
ты должно в полной мере
выполнить программу своего земного пребывания,
а следовательно, выполнить
поставленные перед тобой
земные задачи.

что, обладая достаточным
уровнем интеллекта и любви
вкупе с благоприятными условиями, я не смог определить
запланированный Им путь
в моей жизни. А также не
смогу я ответить Богу и себе,
кто есть я, человек. Поэтому
я продолжаю поиски.
И я уже как человек и как
личность решил воспользоваться своим правом обратиться за помощью непосредственно к самому Богу, сначала как
к Господу, а потом, если Он

— Я не знаю, какая на меня
возложена земная задача и как
мне понять волю Бога и Его намерения относительно меня.
Что мне необходимо сделать,
чтобы понять, кто я есть?
Таким образом, сознание
и тело в поисках истины пришли к гармонии и объединились
в целостную личность.
Душа ответила:
— Ты — человек, ты — творение Господа, ты — Его дитя,
Он тебя любит, и ты сам, если
пожелаешь, сможешь непосредственно обратиться за
помощью к Нему Самому.
Господь предоставил человеку
такую возможность — обращаться к Нему без всяких
посредников.
Мои поиски истины продолжаются уже длительное
время. И если я не получу ответы на возникающие у меня
вопросы и не пойму смысл
своего существования, то мою
жизнь на этой голубой планете можно считать напрасной,
а может, и вредоносной. Я,
в таком случае, не исполню
волю моего Создателя. Когда-нибудь Он спросит меня
об этом, и мне будет стыдно,

позволит, я обращусь к Нему
как к своему Отцу. Я обратился
к Нему с волшебным словом,
перед которым, как было подчеркнуто ранее, Он не сможет
устоять, чтобы не простить
человека, и которое открывает
дверь к Нему. Это слово, которое идет из самой глубины
сердца, слово смирения и любви — прости. В молитве я попросил у Господа прощения за
свои сознательные и несознательные нехорошие поступки,
а также поблагодарил за жизнь
и любовь, которыми Он со
мной поделился.
Он меня простил и принял как Своего сына, который блуждает по собственной
жизни. Как Он ранее обещал
всем людям, если кто-нибудь
к Нему обратится за прощением и помощью, то Он простит
и обязательно поможет найти
этому человеку свой собственный путь в жизни.
— Господь, я уже знаю, кто
я, то есть я знаю, что я — Твое
дитя, для чего я существую
и откуда я. Но я не чувствую
Тебя в своем сердце, поэтому
до сих пор не знаю, кто Ты
и чего Ты от меня ждешь,

какую задачу я должен выполнить на этой Земле и как мне
жить. Для чего Ты меня создал
и поселил в человеческом
теле? Возможно, основная
миссия моей жизни находится за пределами нынешнего
моего существования в человеческом теле. В таком случае
я не понимаю, зачем Ты создал
жизнь на Земле? Что я должен
сделать, чтобы услышать Твой
голос, почувствовать Твою
любовь? Прошу Тебя, любым
понятным для меня способом
дать мне ответ и раскрыть
конкретные задачи, которые я должен выполнять. Но
уже много лет Ты молчишь.
Вероятно, Ты говоришь и,
возможно, даже кричишь,
но я не слышу Твоего голоса.
Наверное, причина того, что
я Тебя не слышу, не в Тебе,
а во мне самом. Что я должен
делать? Но ты снова и снова
молчишь… и не отвечаешь.
Господь, я не знаю, почему Ты
мне не отвечаешь, но позволь
мне продолжать мои поиски.
Я буду использовать все свои
возможности: настойчивость,
веру, любовь, ум, разум, интеллект и чувства. Мне нужен ответ
о смысле моего существования
в материальном мире. Я уже
знаю, кто я такой, поэтому
сейчас я прошу откровения от
Тебя. Господь, прошу открыть
мне информацию о Тебе, как
уже Ты открывал различную
информацию и знания многим
людям в течение тысяч лет существования жизни на Земле.
«… Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие
восхищают его…» (Мф. 11, 12).
Через какое-то время моя
настойчивость дала положительные результаты: во время
поисков Господь начал открывать мне информацию о Себе.
Господь, я уже понял, почему
Ты мне так долго не отвечал.
Потому что между нами была
стена — грех. По законам
Вселенной Ты не можешь
общаться с грешным человеком. «Но беззакония ваши
произвели разделение между
вами и Богом вашим, и грехи
ваши отвращают лице [Его]
от вас, чтобы не слышать»
(Ис. 59, 2). Я уже знаю, что
человек должен сделать, чтобы
уничтожить эту стену. Я знаю,
что наша жизнь и все события
в мире начинаются с веры
и покаяния. Я верую, поэтому
обращаюсь к Тебе с покорным
сердцем и просьбой о прощении за все свои плохие мысли
и поступки не как фарисей,
который во время молитвы
в храме сказал: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков,
как прочие люди, грабители,
обидчики, прелюбодеи, или
как этот мытарь: пощусь два
раза в неделю, даю десятую
часть из всего, что приобретаю» (Лк.☻18, 11–12).
(Далі буде.)
Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я
Малюнок «Бог є Всесвіт».
Автор Валентин Голубєв

А молоді захоплено і вперто
Стають до наших лав
Л. Даценко

№ 11-12 (201-202) червень 2013 р.

8
Репортаж у номер

У «Росинкових» козацьких загонах

У лісовому мальовничому куточку поблизу села Заболки «заховався» дитячий
оздоровчий табір «Росинка», що був створений десять років тому рішенням
Жовківської районної ради та райдержадміністрації.
Це та природньо-чиста місцина, де груди наповнюються живильним ароматом
соснового лісу, а душу огортає аура добра і спокою. Із першого ознайомлення з
закладом поринаєш у казковий світ дитинства: довкола лунають життєрадісні голоси
дітей, які під опікою досвідчених педагогів активно й корисно проводять тут своє
дозвілля.

Зміну-2013 відкриває директор ДОТ «Росинка», полковник
Українського Реєстрового Козацтва Лука Павлюк

Одразу кидається ув
очі те, що всі в таборі —
адміністрація, вихователі,
технічні працівники —
відмінно знають свою роботу.
Все тут ретельно сплановано,
а тому табір працює як чітко
відкоригований годинниковий
механізм. Ознайомившись із
завданнями, поставленими перед собою педагогічним колективом, приходиш до висновку,
що вивірені роками плідної
роботи закони «Росинки» допомагають відпочиваючим не
лише оздоровитися, а й поринути у цікавий світ історії краю,
проявити й розвинути творчі
здібності, перевірити свої сили
у змагах, мандрівках.
Заклад має свої родзинки,
що вирізняють його серед
інших оздоровчих дитячих
таборів. Зокрема, дітки проживають тут у домівках, які
називають колибами, а кожен день розпочинається зі
спільної молитви до Бога.
Варто зазначити, що робота педагогів спрямована
на виховання дітей у дусі
національних традицій.
І все це завдяки талановитому організатору, директорові
оздоровчого табору «Росинка», полковнику Українського
Реєстрового Козацтва Луці

Петровичу Павлюку, який
очолює заклад із часу його заснування.
«Протягом літа у нас
оздоровлюється близько тисячі
діток Жовківського району
та Львова, — розповідає пан

До послуг відпочиваючих
півсотні будиночків-колиб,
простора їдальня на 200 місць,
волейбольний, гандбольний
та футбольний майданчики,
зручна сцена, звукова апаратура. Та найголовніший
наш скарб — досвідчений,
перевірений часом персонал
закладу. Саме дякуючи його
фаховості, ми ставимо завдання
за короткий термін максимально зміцнити здоров’я дітей.
Пропагуємо здоровий спосіб
життя, забезпечуємо приємний
і корисний відпочинок,
розвиваємо творчі здібності
дітей, проводимо цікаві заняття з фізичної культури,
природоохоронної, краєзнавчої
діяльності, створюємо умови для добровільного вибору
видів діяльності та організації
дозвілля, виходячи з інтересів
малечі».

Ось у таких симпатичних колибах мешкають росинчани

собу життя, інтелектуальних
знань. У День української
слави на маленьких росинчан чекають козацькі забави.
Конкурси із краєзнавства,
патріотичної пісні проводять у День національної
свідомості.

у краї велотуристів, як Павло
Савчук. Улюбленими, особливо
для хлопчиків, стали заняття з
Бойового Гопака, які проводить
майстер єдиноборств, майор
Українського Реєстрового Козацтва Богдан Голуб. У захваті
дітки від спортивних змагів під

Ми – козацького роду!

Діток першої зміни освячує отець Богдан

Лука. — Заклад утримується
за рахунок районного бюдж е т у. П л а т а з а п у т і в к у
символічна — 100 гривень за
22 дні перебування в таборі.
Діти-сироти, позбавлені
батьківської опіки, із малозабезпечених сімей, а також
призери районних та обласних олімпіад оздоровлюються
у нас безкоштовно.

І варто відзначити, що
в «Росинці» ніколи нудьгувати. Ще до заїзду дітей
педагоги на чолі зі старшим вихователем Оленою
Гнатівною Козак підготували
план заходів на кожен день
табірного життя.
Тут традиційно проводяться
тематичні Дні культури, туриста, виховання здорового спо-

Сьогодні важко зацікавити
дітей якоюсь справою. Проте
Луці Петровичу вдається це
робити завдяки залученню до
роботи відданих своїй справі
професіоналів, справжніх
патріотів. У «Росинці» оздоровлення поєднують із
патріотичним вихованням,
вивченням історії краю.

керівництвом фізрука Андрія
Миколайовича Тростинського,
який, до речі, є одним із небагатьох чоловіків-вчителів початкових класів. Художня частина
табору в надійних руках музичного керівника Ірини Петрівни
Сайко. «Ці люди — золотий
фонд ДОТ «Росинка»,— говорить Лука Петрович.

Відпочивати у «Росинці» приємно, цікаво і корисно

Над дитячим оздоровчим табором «Росинка» лунає Державний Гімн України
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Одна із родзинок закладу —
велотуризм. Дітей, які приїздять
на зміну, заохочують брати з
дому велосипеди, «безколісні»
отримують «ровери» з табірної
бази. Двоколісними залізними
кіньми росинчани здійснюють
веломандрівки історичними
місцями Жовківщини під
пильним наглядом керівника
велогуртка, майстра спорту В’ячеслава Прохоровича
Тимофєєва. До велотурів,
участь у яких бере і директор
табору, залучають таких знаних

Мені випала нагода завітати
на відкриття першої зміни
2013 року! На центральному
майдані в очікуванні вишикувалися адміністрація табору та поважні гості — козаки
Львівського обласного товариства Українського Реєстрового
Козацтва. Прозвучав козацький
марш, і командири загонів у футболках із логотипом «Росинки»
вивели колони. Вже за мить
майдан замайорів прапорами,
наповнився сотнями посмішок
дітей, одягнених у вишиванки.

Я – вічний, нетлінний, я – дух патріота.
Я – сила звитяжна земних бунтарів
Г. Грибанов
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РАДИЛОСЯ ТОВАРИСТВО
Учасників велопробігу, який очолює Павло Савчук (ліворуч),
зустрічають у Куликові Лука Павлюк і Олег Попруженко

Усі загони по черзі виголосили девізи, і командир
табору Христина Коваль
доповіла старшому вихователю Олені Козак про готовність
до відкриття зміни. Щемна
мить — виконання державного
гімну України! «Запануєм і ми,
браття, у своїй сторонці!», —
щиро лилося з вуст не лише
діток, а й їхніх батьків,
вихователів, поважних гостей.
Зі словами Божого благословення до присутніх звернувся отець Богдан. «Для
багатьох із вас відпочинок
у таборі — це перший досвід
самостійного життя без опіки
батьків. Тому бажаю провести
час так, щоб позитивні емоції
від відпочинку залишилися
на все життя», — сказав панотець. Усі разом зі священиком
промовили слова молитви,
а потім до присутніх звернувся директор «Росинки» Лука
Павлюк. Він привітав дітей
із відкриттям зміни, розповів
про нюанси нинішнього оздоровчого сезону. Зокрема,

отаманів Олега Попруженка
та Петра Хлища активно діють
козацькі осередки у селах
Кам’яна Гора, Новокам’янка,
Гійче, Дев’ятир, Забір’я. Отаман пообіцяв допомогу з
боку реєстровців і висловив
надію на те, що найдостойніші
вихованці «Росинки» невдовзі
поповнять лави козацького
товариства.
За значний внесок у розвиток
козацького руху в Україні і виховання юні в дусі патріотизму
Василь Павлечко нагородив
директора ДОТ «Росинка»,
полковника УРК Луку Павлюка
ювілейною медаллю «20 років
незалежності України». Колегивихователі, козаки й особливо
дітки щиро привітали свого
керманича з нагородою.
До присутніх звернувся також головний редактор газети
«Україна козацька» Антін Бобир, який закликав маленьких галичан пишатися своєю
країною і особистими вчинками примножувати славу великого українського народу. Від

На базі ДОТ «Росинка» за
участю генеральної старшини
Львівського обласного козацького товариства ВГО УРК,
отаманів і козаків ПівнічноЗахідного та Придністровського
міжрайонних товариств УРК
відбулася козацька рада.
Очільник реєстровців
Львівщини Василь Павлечко підвів підсумки роботи
обласної організації за перше
півріччя 2013 року. Зокрема,
він відзначив роботу, проведену
козаками Північно-Західного
міжрайонного товариства
УРК, та висловив подяку їх
отаманові, генерал-майору
УРК Олегу Попруженку, нагородивши його відзнакою
Львівського обласного товариства УРК і Галицького
Ставропігійського козацтва
орденом Гетьмана України
Петра Сагайдачного. Вітаючи
із заслуженою відзнакою, пан
Василь наголосив, що завдяки мудрості цього керманича під знамена реєстрового
товариства стають кращі
люди Жовківщини, творці
сьогоднішньої слави рідного
краю і українського козацтва.
Накази про нагородження та
присвоєння чергових козацьких
звань оприлюднив наказний
отаман Львівського обласного
товариства УРК Михайло Кот.
Так, за значний внесок у розвиток козацького руху в краї,
поширення ідей духовності й
патріотизму чергове звання «генерал-майор УРК» присвоєно
радникові отамана Львівського
обласного товариства УРК
Петрові Хлищу.
Чергове звання «полковник
УРК» отримали: радник отамана ЛОКТ УРК Олександр Вербило, радник отамана ЛОКТ
УРК Андрій Умрихін, котрий є

Василь Павлечко і Михайло Кот вручають Олегові
Попруженку орден Гетьмана України Петра Сагайдачного

Звання «підполковник
УРК» присвоєно командиру
Новокам’янського загону
УРК Ярославу Ребцю та командиру Кам’яногірського
загону УРК Миколі Пилипцю, людині, яка за словами
його побратимів, творить
і словом, і ділом, і піснею.
Пан Микола — батько десятьох дітей, успішний фермер.
Якраз напередодні ради, він
став переможцем конкурсу «Кращий фермер району». Погони «підполковника
УРК» вручені коменданту
Жовківського загону УРК
О с т а п о в і Го л і н ц і . З в а н ня «майор УРК» присвоєно
хорунжому Жовківського
районного товариства УРК
Романові Мрочку та козакові
Крехівського козацького осередку УРК Богдану Голубу —
знаному майстру Бойового
Гопака. Попри молодий вік,
він уже підготував когорту талановитих учнів, які досягли
значних успіхів на спортивній
арені.

отамана Львівського обласного товариства УРК Василя
Павлечка нагороджено орденом «Співдружність. УкраїнаЯпонія».
Свої думки з приводу діяльності обласного товариства висловили голова ради ветеранів ЛОКТ
УРК Михайло Секела,
отаман Подністровського
міжрайонного товариства
УРК Віктор Панило, отаман
Львівського міського товариства УРК Тарас Чайківський,
професор Володимир Гаюк.
Останній, зокрема, наголосив, що діяльність українських
реєстровців підтверджує
глибину і міць козацького
коріння українців.
На раді новий інформаційний сайт grim.ua (Галицька
регіональна інформаційна
мережа) презентувала речниця голови адміністрації
Гетьмана УРК у Західному
регіоні України Володимира
Кожана Ірина Маланчук. За
її словами, на сайті будуть

Символічна збірна команда «Росинки» з волейболу

у зв’язку з матеріальними
труднощами, перша зміна
відкрилася з деяким
запізненням. «Проте наразі
інфраструктура повністю готова, і педколектив докладе
всіх зусиль, щоб школярі з
задоволенням і користю провели час у таборі, — відзначив
директор «Росинки». — Але
оскільки ми ще маємо багато зробити для покращення умов, то сподіваємося на
реальну допомогу козаків
Львівського обласного товариства Українського Реєстрового
Козацтва».
Від імені Гетьмана УРК
Анатолія Шевченка, голови адміністрації Гетьмана УРК у Західному регіоні
України Володимира Кожана і
присутніх на заході реєстровців
Львівщини учасників свята
привітав отаман Львівського
обласного товариства УРК
Василь Павлечко. Він наголосив на тому, що козацький рух в Україні активно
шириться. І саме їхня мала
батьківщина — Жовківщина —
в авангарді цього процесу.
Тут під орудою досвідчених
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колективу редакції він подарував росинчанам ікону Святого
Праведного Петра Калнишевського, а також передав
до їхньої бібліотеки дворічну
підшивку газети «Україна козацька», монографії доктора
богослов’я Анатолія Шевченка «Христос» і «Бог» та
бестселер Василя Шкляра
«Залишенець».
Після лінійки святкове
дійство перемістилося на
центральну сцену «Росинки», де маленькі росинчани
радували батьків, гостей і
нових друзів своїми талантами — співали, танцювали,
декламували вірші. Свято
вдалося на славу. Тож хочеться висловити щиру подяку
колективу ДОТ «Росинка» і
особисто його директору за
те, що з безмежною любов’ю
і відповідальністю вкладають
свої сили в оздоровлення і
патріотичне виховання маленьких українців, а отже —
в майбутнє України.
Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»
Фото автора

Учасники козацької ради з прапором Жовківського районного товариства УРК на території
дитячого оздоровчого табору «Росинка»

гордістю не лише реєстрового
товариства, а й усієї України.
Пан Андрій у Жовківському
районі опікується дитячоюнацьким спортом, і є одним із
лідерів авіамоделізму Європи
та світу. Зовсім нещодавно він
став переможцем етапу Кубка
світу з авіамодельного спорту
(у розряді «повітряні бої»), що
проходив у Німеччині.

Звання «капітан УРК»
присвоєно козаку Новокам’янського загону УРК Івану
Підчеху, козаку Жовківського
районного товариства УРК
Юрієві Галкіну присвоєно
звання «лейтенант УРК».
Згідно рішення генерального штабу ВГО УРК, за
вагомий внесок у розвиток
міжнародного співробітництва

висвітлюватися галицькі новини, у тому числі й заходи, що проводитимуться під
егідою реєстровців Галичини.
Саврадим СОНЬКО,
писар Лисянського
полку УРК
Куликів-Жовква,
Львівщина

Ти – весь у слові, як у сповиткові,
З колиски до калини при горбі…
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Мова про мову

НАБУТОК СЬОГОДЕННЯ ЧИ ТЯГЛІСТЬ ТРАДИЦІЇ
«ПРОЗА» МОВНОГО ПИТАННЯ

Про мовні проблеми в Україні написано багато. Але це не може схарактеризувати якість дописувань, тому
що, по-перше, в одних публікаціях
відчутним постає біль і страждання душі
дописувача за рідну українську мову, її
стан і статус у сучасному суспільстві
зі спробою пошуку моделі вирішення
питання належного посилення її
навантаження в усіх сферах життя — від
адміністративно-управлінського вияву
до повсякденного вжитку; по-друге,
в інших усвідомленим є бажання автора
проаналізувати мовну ситуацію України
і скваліфікувати моделі розвитку — від
найоптимістичніших (тези про посилення української мови в усіх сферах
життя) до найпесимістичніших (думки
про повне знецінення української мови
в суспільному розвитку та її витіснення
на повну периферію; адже ще один
з апологетів «збільшовиченої» ери
стверджував, що в людському поступі
виживуть найсильніші мови); по-третє,
ще в інших — повне заперечення
необхідності вольового вирішення мовних питань, і розв’язання його тільки
демократичним шляхом, хоча шляхи
цього демократичного вирішення
остаточно не простежувано.
Виявлені три групи публікацій
аж ніякою мірою не охоплюють
увесь спектр сучасних міркувань
різноманітних авторів про мовні
питання, адже тут не враховано і
численні звернення високоавторитетних фахівців, творчих спілок про
необхідність збереження мовного
багатства України. Якщо поглянути
на часову мапу мовних публікацій,
то їхній безперечний кількісний
сплеск відбувся в період прийняття
Закону «Про засади державної мовної
політики» та його упровадження в дію
через серію «парадно показових» сесій
місцевих рад — від сільських до міських
та обласних рад (звичайно, авторам
закону прагнулося «всенародного
схвалення», та не вийшло, тільки низка областей миттєво й «організовано»
відрапортувала про повне схвалення,
хоча і такий парад є вельми показовим),
а згодом і підписання Президентом
України. Звичайно, були ословеснені
«застереження» про обов’язкове прийняття Державної програми підтримки
української мови…, що повторено
і в травні Гарантом з нагоди Свята
слов’янської писемності. Інколи
навіть виголошували «мрію» про
окремий закон щодо державної мови…
Нічого, крім сумнозвісного документа
Ківалова-Колісніченка, на сьогодні
немає…
Можливо, з тих напрацювань, що
стали наслідком роботи двох Комісій під
головуванням екс-президента України
Леоніда Кравчука та віце-прем’єрміністра Ніни Богатирьової й буде щось
відібрано та в обкраяному вигляді запропоновано до виконання. Наразі ж навіть
підготовки чогось подібного не відчутно.
Чому? Та, власне, тому що триває вивчення потрібності видозміни закону та
вияв здобуття такими заходами симпатій
серед народу, забезпечення належного резонансу. А тим часом повністю
винаціоналізовано та видержавнено
Перший національний канал України,
на якому до певного часу домінував
українськомовний продукт (це дало
підстави багатьом для звинувачування
його в хуторянстві), котрий тепер також
продукує більшість програм мовами
національних меншин, тобто мовою
однієї національно-регіональної меншини — російськомовної; імпортовану

кінопродукцію тепер тільки супроводжувано мовно-державними субтитрами;
різноманітними шляхами упроваджувано тезу про елітність та елітарність
російськомовного (регіональномовного) спілкування, адже бізнес
прагне тільки цього, а респонденти
зазвичай послуговуються російською;
в інтернетовому павутинні не відбулося
українськомовного прориву ані з програмним забезпеченням, ані з новітніми
комп’ютерними технологіями, тобто продовжено глобальну практику
повного російськомовного забезпечення комп’ютерного програмування;
сфера української книги, періодики,
засобів масової інформації звузилась
до катастрофічного вияву, особливо
в областях України з регіональним статусом російської мови, де хоча б показово, для закону дотримувались мовної

максимум зусиль, аби в них на повну
силу запрацювала українська філологія,
а водночас і білоруська. Приємно було
почути, що україністика не тільки
відбулась у цьому виші, але й належно
утверджується: наявна магістратура,
виконуються кандидатські дисертації
(здобуття доктора філософії, за їхньою
термінологією). Білорусистика, на
жаль, не відбулась. Подібна ситуація
з б і л о р ус и с т и к о ю т р а п и л а с ь і
в Краківському університеті. За моєю
інформацією, це стосується й низки
інших польських університетів. Тут,
безперечно, вина Білоруської держави та її керівництва, завдяки якому
протягом останніх двадцяти років
відбулась повна нівеляція статусу
білоруської мови у власному просторі,
хоча формально вона залишається державною, але такий статус має та мова,

Іван Огієнко – український вчений-мовознавець

толерантності, а сама регіональна
мова поступово заступає всі функції
державної, активізуючи відцентрові
внутрішньодержавні тенденції.
Підтвердження цьому легко віднайти
у відмові суду вести засідання
українською мовою в одному з судів
Донеччини; оголошення на транспорті
виконуються зазвичай регіональною
російською, що легко простежити
на прикладі громадського транспорту Донецька та інших міст області;
реклама повсюдно набуває статусу
регіональномовної; відео — та музична
продукція на усіх видах транспорту
(автокомпанії «Гюнсел», «Шериф»,
«Автосвіт» та ін.; потяги ICT за маршрутами «Донецьк — Київ» та ін.) і под.

РІЧ НЕ ТІЛЬКИ У МОВІ…
Пригадався випадок, що трапився
днями під час перебігу авторитетної
міжнародної конференції «Людина.
Комп’ютер. Комунікація», що
відбувалася в Національному
університеті «Львівська політехніка»
(28–30 травня 2013 року), і в якій
брали участь лінгвісти, етнолінгвісти,
л і н г в о к у л ьт у р о л о г и т а ф а х і в ц і
комп’ютерних технологій, тому
що все це відбувалось в Інституті
комп’ютерних наук. На конференцію
прибули науковці з усієї України,
а також із Польщі, Росії, Чехії, Молдови
та ін. Для мене було дещо несподіваним
дізнатись, що відомі дослідники з
Люблінського університету імені Марії
Кюрі-Склодовської (Польща) доклали

що «підперта каральним апаратом
усієї держави» (І. Бодуен де Куртене;
дослідник вживав термін не мова,
а діалект), а в Білорусі підперта якраз
російська мова як державна. Якою
мірою та наскільки сильнішими стали
горизонти самої Білорусі загалом та
білоруської мови, літератури, культури
зокрема внаслідок цього.
У цілому будь-який форум, особливо ж науковий якраз і цікавий такими
несподіваними зустрічами, особистими
знайомствами, обміном думками, часто
вкрай суперечливими міркуваннями.
Водночас виникли й питання мовних толерантності, співжиття,
конфліктів та багато інших. Цікавою
була думка авторитетного філологарусиста з Казанського університету,
яка розповідала про мовну ситуацію
в сучасному Татарстані з його двома
державними мовами — російською
і татарською. З певним внутрішнім
дискомфортом вона торкнулася тези
про обов’язкове вивчення татарської
мови, адже, як стверджує сучасний
мер Казані: «Ви живете на цій землі і
просто зобов’язані знати її». Кажучи
про те, що геніальний мовознавець і
талановитий організатор та основоположник однієї з найавторитетніших
шкіл російської лінгвістики Іван
Бодуен де Куртене обґрунтував і пропагував тезу про рівність усіх мов (звідси
випливає — й народів рівність), відома
професор, поза усяким сумнівом,
внутрішньо дотримувалась думки,
що обов’язковою є тільки російська.

На це ж спрямований також Указ
Президента Росії про добровільне
вивчення всіх національних мов,
упроваджений у дію з 1 січня 2013 року.
Щоправда, татарська мова в цьому
разі захищена статусом державної на
своїй території. Висновкова думка
професорки апелювала до мовної
«гармонії» в колишньому Радянському
Союзі, де всі були рівні, і ніхто не мав
ніяких привілеїв. У той час очевидним привілеєм була повна радянізація
усіх республік із особливою формою
їхнього зросійщення (І. Лосєв).
Справді й так: тільки вивчення
української мови було добровільним,
а вивчення російської — обов’язковим,
адже всі управлінські структури, судочинство, армійський та каральнорепресивний апарати, освіта й наука
та багато іншого провадились лише
російською.
Ініціаторам відомого закону та
його «ухвалювальникам» хотілося б,
напевне, статус добровільного вивчення запровадити щодо державної
мови. Звичайно, у своїх міркуваннях
вони постійно апелюють до думки
виборців, яким, мовляв, вони ніяк
не можуть зрадити. У цьому є певна
доля істини, але аж ніяк не зовсім
повна і вичерпна. Певна електоральна
частина і під час постання України
як окремої суверенної Держави, й
сьогодні не вірить у її самодостатність,
а українців вважає звичайнісінькою
вигадкою. Ця частка, що нікуди не
зникла (за одними підрахунками вона
становить близько двадцяти відсотків,
за іншими — трохи більша), завжди
сповідувала ідею посилення навантаження російської мови.
Виформовуватися ж ідея другої
державної почала в період другого обрання Президентом України
Леоніда Кучми, згодом і в обранні на
цю посаду Віктора Ющенка (як це не
парадоксально), остаточно ж утвердилась у відповідних засадничих принципах Партії регіонів. Своєї обіцянки
нинішній Президент України Віктор
Янукович у цьому питанні дотримався.
Не слід забувати, що значна частина росіян і в самій Росії, і в Україні
у відповідних управлінських кабінетах,
і з-поміж звичайних трударів вважають винними в розпаді колишньої
радянської імперії саме українців. Тому
панславістська теза про об’єднання
слов’ян, принаймні колишнього
Радянського Союзу, має опертям
народ України, який постане одним
із визначальних чинників завершення першого етапу створення
конфедерації держав під проводом
однієї держави та з обов’язковим знанням лише однієї мови. І річ не стільки
у мові, як у тих об’єднавчих чинниках,
що опрацьовуються в надрах єдиного
центру.

ПРОБЛЕМИ МИНУЛОГО
Сучасні мовні колізії спричинені
тривалою історією. Вирішальну
роль зіграли постійні репресії проти
української мови, а згодом сповідувана
теза про те, що «так історично склалося». Водночас вагомим поставало
також те, що тільки російська мова
в межах колишньої Росії (до 1917 року)
та Радянського Союзу відкривала
шлях до кар’єрного зростання. Навіть
українські майстри художнього слова, які всієї душею і серцем служили
рідному народу, поклали життя за
нього, крім гонінь, нічого іншого не
мали. Треба було мати високої сили
дух, бути вірним традиціям, щоб
не зламатися. Питання ж мовного

І вже коли ти похитнувсь у слові,
Вважай, що похитнувся у собі
Б. Олійник
співжиття студіювалися давно, особливо ж
знаковими вони виступали в період можливого
формування власної держави. Адже і в гетьманаті
Павла Скоропадського, і в Центральній Раді
вирішальною для України бачили об’єднавчу силу
та потенціал української мови. Одним із відомих
політиків тих часів був Іван Огієнко — міністр
освіти Української Народної Республіки, згодом
міністр віросповідань, перший ректор Кам’янецьПодільського державного університету.
Чи не найвагомішими є студіювання мовних
питань І. Огієнка у межах Наукового товариства
імені Шевченка, де він проаналізував рідномовні
обов’язки («Наука про рідномовні обов’язки»
(1936)) з наголошенням: «Мова — це наша
національна ознака, в мові наша культура, ступінь
нашої свідомості. Мова — це форма нашого життя, життя культурного і національного, це форма
національного організування. Мова — душа
і цінність кожної національності, її святощі і
найцінніший скарб… І доки живе мова — житиме
й народ як національність… Не стане мови, не
стане національності». Концепція рідномовних
обов’язків прямо співвідноситься з функційним
навантаженням мови в суспільстві та окреслює
особливості поширення мови в суспільстві,
співіснування мов. Загалом І. Огієнко схарактеризував ті принципи, поза якими народ як
національність не може зберегти себе, тому що
«Уявлення про духовну зрілість окремої особи,
як і про зрілість всього народу можна скласти
передусім за культурою його літературної мови»
і далі «Кожний свідомий громадянин повинен
практично знати свою соборну літературну мову
й вимову та свій соборний правопис, а також
знати й виконувати рідномовні обов’язки свого
народу». За активного розвитку білінгвізму особливо знаковими постають рідномовні обов’язки
з їхніми десятьма мовними заповідями, які
повинні сповідуватися кожним патріотично
налаштованим до своєї держави громадянином. Не менше уваги приділив Іван Огієнко
проблемам української мови в інших працях («Складання української мови» (1938)).
Прямо І. Огієнко не говорить про питання
двомовності, водночас у висвітленні питання статусу рідної мови та її провідної ролі у формуванні
нації та державності останньої відчутним є вплив
поширення тенденцій двомовності в Україні.
Цікаво, що в цей час досить гострою була
дискусія М. Грушевського з І. Линниченком, професором Новоросійського університету в м.☻Одесі.
Для останнього цілком природнім постає
видозміна мовної орієнтації тих земель, народи
яких «перестали бути об’єктом державної історії».
Полемізуючи з М. Грушевським, І. Линниченко
дотримується думки, що потрібно вивчати історію
держави, а не народності, «яка самостійного державного значення ніколи не мала».
М. Грушевський стоїть на тих засадах, що
«Елементи великоросійської мови випирають
елементи українські, незвичайно збіднюють
українську мову, і нарешті, діло доходить
навіть до повної утрати почуття мови» («Про
українську мову й українську справу» (1907)).
За нерозвинутого білінгвізму М. Грушевський
вважав повністю неправильним викладання
предметів шкільного циклу нерідною мовою.
Не менш важливою є теза про те, що народ
піднімається, маючи школу своєю мовою:
«Галичани … піднялися й просвітилися через
те, що мали освіту на рідній мові — і школу,
і книжку, а холмські українці і під руською
(російською — А.З.) державою підупали без
сього» («Про українську мову і українську
школу»). Професор І. Линниченко допускав
функційне навантаження української (можливо,
й інших мов національних меншин) в освіті,
але тільки в початковій, усі інші освітянські
та наукові простори повинні бути виключно
російськомовними. У цих та низці інших думок
легко упізнаються сучасні реалії, зболені проблеми сьогодення, тому що програма повноцінного
й адекватного навантаження української мови
як державної не опрацьована, не віднайдено
моделі належного задоволення потреб забезпечення українськомовним словом усіх регіонів
України заради збереження державної цілісності
та адекватної самоідентифікації кожного її
громадянина.
(Закінчення у наступному номері)
Анатолій ЗАГНІТКО,
член Національної спілки письменників України,
член-кореспондент Національної
академії наук України
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Закон вічності з червоного рядка

Взявши до рук будь-яку нову книгу, найперше вчитуєшся в назву, бо тільки вона одразу ж зримо проявляє і
мотивацію виконаної автором роботи, і порив його душі (якщо такий взагалі мав місце бути), і логічну підоснову, і
ліричну канву… Чого гріха таїти, інколи невдала назва спиняє, гасить наснагу до прочитання, але вдала дуже рідко
обманює в чеканні... «Переступний вік» Юрія Доценка.
Одразу ж і згадались «єретичні думки» Богдана-Ігоря Антонича: «…Чи справді в мистецтві існує розвиток і поступ?»
Схоже, для пана Юрія така дилема є поза законом: якщо існує поняття «переступ», то поняття «поступ» і «розвиток»☻–
просто побутова нормальність, така собі філософська аксіома.

Уже й перший вірш збірки
утверджує читача у цій думці: …
Відчуваю серцем/ Передзимовий,/
Переступний рік./ Переступити б/
Через нього,/ Не промочивши/ Ніг
в калюжі,/ Не застудивши/ В серці
слово,/ Не запродавши Бісу душу,/
Не втративши/ За рогом друга,/
Не опустивши/ В землю рідних…/ Із
вірою, / Що світла смуга/ За темною/ Таки надійде.

Що закотилось у колишнє,/ А в тім,
що замерзає вірш мій/ У сьогодення
самоті,/ А в тім, що сталою стає/
щодалі крига безнадії… І тоді: І
я пишу, немов у вічність,/ Короткий
вірш біографічний,/ В якому — лиш
один рядок:/ «Ішов… спіткнувсь… об
власний крок…»
Ця самота… Кому вона з
поетів невідома? Ця самота — це
те найбільше зло, яке багатьох

Поети-земляки Леонід Талалай та Юрій Доценко на останньому
письменницькому з’їзді у м. Києві. Жовтень 2011 року

Погодьтеся, останні рядки
надихають на очікування чогось
справжнього, світлого — того
простого житейського щастя
(а може, й вселенського дива?),
котре дає надію, а не вибиває
залишкову твердь із-під ніг, як
то чинить прозаїчне сьогодення.
Більшість же людей залюблюються у свої страждання (часто
мнимі або мізерні в порівнянні зі
стражданнями ближніх і дальніх
«людей малих»). От і вихлюпуються
в Поезію чорнотні бездни…
Тут же одразу відчувається, що
автором поставлена мета наближення у нашу дійсність джерел
добра, надії і любові: Напевне,
варто далі жить,/ Коли почути
здатен:/ «Старий, себе побережи,/
Іще не вечір, брате»./ Ураз подумаєш
про те,/ Що світ ще не збайдужів…
Що ж, світ поета до болю знайомий кожному українцеві. У ньому
відсутні «авангардні гротески»,
«боги-із-машин», «люди-невидимки», «залізні хижі дерева», «розхристана до порно любов» — усі оті
обов’язкові складові «сучукрліта».
Світ поета винесено з дитинства, і донесено крізь непевність
та буремність не розхлюпаним,
первозданним: Останнім часом,/
Коли мені важко,/ Я згадую луки
–/ Високі травою,/ Глибокі криницею… Або: Дощі далекого дитинства –/ Весело-райдужні співці!../
А ми ховаємось під тином, / Немов
промоклі горобці…
Світ цей, незалежно від прожитого
віку, нікому не треба пояснювати. Та
те й на краще. Колись Ліна Костенко
писала: «… Необхідність пояснювати — вже одне це сковує уяву…»
Гірко і боляче за інше — за те, що
і в цей протуберанцевий, осяйний
світ мрійника і романтика, схоже,
уже так нерідко навідуються і біль,
і пітьма, і журба, і самота. І тоді:
Комусь на жарт,/ Собі — на страх/
Утримати перо не можу вже…/
І, певне, зовсім річ не в тім,/

збиває з путі істинної, а багатьох і
вбиває. Вона — вселенська блокада, яку ніяк не вдається прорвати
українському митцеві. Звідси — наш
голод експеременталізму, душевне
самоїдство, страх нерозуміння,
комплекс неповноцінності щодо
поразок, якийсь «штрафбатівський»
надсадний боротьбизм.
Проглядається все те і
в Ю. Доценка, зокрема у віршах:
«Коли зведусь на повен зріст»,
«Калина України», «Божий дар»…
Проте не хочу загострювати на
тому увагу, бо й тут, на відміну
від багатьох інших митців, Юрій,
фахово виписавши анамнез, всетаки завжди намагається подати й рецепти лікування наших
суспільних хвороб. А ще дорожче
інше — не втрачена поетом віра
у краще, достойне майбутнє і для
себе, і для нас, і для всієї України,
і для всього людства: …☻Але весна
не за горами! –/ І приспану пробудять пам’ять/ Надія, віра і любов./
Прибуде день — і скресне крига,/
Проб’ються ручаї з-під снігу,/ І
захвилюється Дніпро./ І оживе
при нім калина,/ Що зберегла своє
коріння –/ Всім лютим недругам
на зло!
І тут, щодо вищесказаного,
пригадується знову Л. Костенко:
«… В умовах заблокованої культури
Геній створює значно менше, ніж
міг би. Основні сили йдуть на тяжку
і, сказав би Чижевський, «прокопницьку» працю. Він часто робить не
те, що хотів би, а те, що на даному
етапі потрібно його народові…»
Як давно це сказано, і як злободенно звучить!
Зримо видно по цій книжці, що і
вродженій ліричності Ю. Доценка
застує невтішність, анормальність
сьогодення. Але не кружляють
у його небі «чорні ворони», і
не топчуть його твердь «смертохристи». Над усім, як образ
Богоматері, постає надія — муза і
грація бійців та лірників. Зрештою,

читаючи, бачимо і відчуваємо, що
ці дві духовні величини красиво
об’єднуються у сутності поета: …
Допоки/ Останній манкурт/ Не
спочине у Бозі,/ І в герці з невірою/
Вистачить/ Гарту і слів,/ Ми будем
боротись,/ Ми будемо жить,/ Щоб
боротись…
Так, видно, що болить поетові.
Але тут і вибору немає: або — «не
поет», або — «не болить».
Впадає в око «датськість» багатьох віршів у цій книжці. Впадає
в око, але… не студить душу, бо й
тут автор віднаходить такі ліричні
тропи та сюжетні лінії, які не
дозволяють версифікації пересилити поезію.
Те ж саме хочу сказати і відносно
«посвят», яких у книжці чимало.
Здебільшого, наштовхнувшись
на «засилля» таких віршів, якось
насторожуєшся, а прочитавши,
часто приходиш до невтішних
висновків стосовно сердечної
чесності автора. Тут же, читаючи
прості, добрі твори, радієш тому,
що «як багато ще нас» — тих, які
«родом з однієї хати». І, справді,
хіба ми не достойні Красного
Слова, та ще й з червоного рядка?! І як пророчо звучить: …☻Хай
наша українська хата/ За мірками
неомагната –/ Маленька й зовсім
небагата,/ Але завжди в ній стане
місця/ Для Доброї Надії й Мислі…
Приємно, звичайно, й те, що
посвята ця призначена неждано аз
многогрішен.
Але, почасти від того, а почасти
тому, що вже й боюсь звинувачень
«у хвалебності та заангажованості
сучасної української критики»,
тепер, дорогі читачі, зоставлю
розбір прекрасної любовної та
інтимної лірики, чомусь ніби
прихованої автором аж у кінцевому
розділі «Відлуння далекої юні»
вам на самостійне осягнення та на
досягнення душевного катарсису —
моменту співзвуччя.
Хотілось би тільки нагадати
поетові, що ранувато іще нам жити
відлуннями і спогадами, та побажати не приховувати юнь душі аж
надто «дальньо».
Час віщий. Вік переступний.
А чого прагнеться?
А прагнеться, видимо, Юрієві
Доценку епохи віри і любові.
Шукаєш аналогій — пригадується
битий-перебитий, ранений-переранений, обманений людьми, зневажений світом сталкер із книги
братів Вайнерів «Пікнік на узбіччі
дороги», який, діставшись до Золотої
Кулі Здійснення Заповітних Бажань,
усе-таки кричить: «Щастя! Щастя
всім безкоштовно, і хай ніхто не піде
ображеним!»
По-іншому і бути не могло,
бо Юрій Доценко — поет світла.
Недарма ж пропонує нам свій
закон вічності: «Світло, як легенда,
не піддається тлінню».
І від того таки хочеться сяяти
і світити «до днів останніх денця», як говорив колись нащадок запорожців, поет Володимир
Маяковський.
Олег ГОНЧАРЕНКО,
поет, член НСПУ
Запоріжжя

Харко листи розсилає,
На Кубань-річку засилає
З козацької пісні
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Від чорноморців до кубанців
Українці у світі

220 років тому на Кубань прибула перша партія українських
переселенців. Як колишні запорожці спочатку стали чорноморцями,
а потім — кубанськими козаками? Чому колонізовані ними землі не
були приєднані до України, розповідає історик із Донецька, кубанець
за походженням, Дмитро Білий.

Перша партія переселенців
прибула на Кубань 220 років
тому: 25 серпня 1792 року до
півострова Тамань причалив
десант із козацької веслової
флотилії –п’ять десятків
суден із понад трьома тисячами людей. Обминувши
Крим, вони прибули до
берегів Кубані. Вів козацьку ескадру полковник Сава
Білий. Три інших колони
рухалися з Придністров’я
суходолом. Одну з них вів
отаман Захарій Чепіга. Це
була епічна картина — на
Ку б а н ь п е р е с е л я л и с я 1 8
тисяч людей: похідні церкви, вантажі, народжувалися
дорогою діти, їх хрестили,
хтось помирав. Усе було
організовано дуже ретельно. Перший, головний, етап
переселення закінчився за
два роки — 1794-го.
Однією з умов вступу до
Чо рн омор ськ ого війська
було одруження. Хоча вже

договірних правах. Козакам
заборонили обирати кошових отаманів — їх мали
затверджувати в Санкт–
Петербурзі. Але, якби
не було притоку наступних колон переселенців
з України, ті, перші, там
би й вимерли, бо що таке
18 тисяч? Бійців із них —
зо п’ять тисяч. Необхідно
було обживатися в нових
кліматичних умовах.
Ук р а ї н ц і р о з с е л я л и с я
вздовж річки Кубань, утворюючи курені, що скоріше
нагадували фортеці, оточені
валами, з гарматами. Та й
над самою Кубанню спорудили оборонну лінію з форпостами й вишками. Сам
Катеринодар☻– нинішній
Краснодар — був заснований як Нова Січ. І будували
його по типу Запорозької
Січі — із куренями, провели
ралом борозну, звели церкву. Де була та перша вулиця
вздовж борозни — там зараз
вулиця Красна. Але вже
не можна було будувати за
принципом єдиного центруфортеці. І назву Нова Січ
російська адміністрація не
дозволила, термін «запорожець» був офіційно забор о н е н и й . Ку р е н і р о з к и д а л и т е р и т о р і є ю Ку б а н і .
Їхні назви, за найменуваннями колишніх запорозьких, — це зараз назви станиць: Канівська, Уманська,

«Переселення запорозьких козаків на Кубань». Художник Геннадій Квашура
нинішнього Придністров’я — Головатий з бандурою почав більшість запорожців мали
Слободзею, Кам’янку й інші казати промову: дякував за родини, кістяк ще залишався
поселення. Вони мали там в і д р о д ж е н н я к о з а ц ь к о г о «холостяцький». Був створежити, відновити свої паланки війська, натякнув на його ний проект інтеграції козацьй розбудовувати структуру, бо теперішнє нужденне станови- кого війська до мілітарної
повернутися над Дніпро вже ще, і що варто б йому виділити с т р у к т у р и Р о с і й с ь к о ї
не могли — колишні січові землі на Тамані — півострові імперії. Щоб були одружені
землі розподілили між собою на правобережній Кубані. т а в о л о д і л и з е м л я м и н а

Полтавська, Ведмедівська,
Новодерев’янківська тощо.
До 1842 року вони звалися
«куренями», пізніше «слободами», а опісля російський
уряд запровадив уніфіковану
назву для всіх козацьких
поселень — «станиці».

Про автора
Дмитро БІЛИЙ, доктор історичних наук. Народився
в місті Макіївка. На Донбас батьки переїхали з
Кубані. Закінчив історичний факультет Донецького
державного університету. З 1989-го до 1997-го працював там викладачем. Від 1997 року – викладач
історії в Донецькому юридичному інституті. 2010–
го захистив дисертацію «Українці Кубані в 1792–
1921 роках. Еволюція соціальних ідентичностей».
Автор романів «Басаврюк XX», «Заложна душа»,
«Чорне крило», «Козацький Оберіг», «Шлях Срібного
Яструба».
ПЕРЕДІСТОРІЯ
ПЕРЕСЕЛЕННЯ
Після ліквідації Запорозької
Січі декілька козацьких старшин — Антон Головатий,
Захарій Чепіга і Сава Білий
дочекалися моменту, коли
князь Григорій Потьомкін
додав собі до титулу слово
«гетьман». Він сам — один із
учасників руйнування Січі.
Але це вже був час перед
наступним поділом Речі
Посполитої, і виникла потреба показати Правобережній
Україні: мовляв, у нас козацтво відроджується.
З іншого боку, Потьомкін
володів величезною причорноморською територією — так
званою «Новоросією», і йому
було потрібно на когось там
опиратися. Старшини колишнього Війська Запорозького
звернулися до Потьомкіна
з петицією: запропонували створити з запорожців
«охочекомонні» — добровільні
команди, які стали б його
опорою. Навзамін він мав
повернути їм колишні права
та вольності. Поступово ці
команди набирали силу.
А далі почалася Російськотурецька війна 1787–1792
років. Її ареною, окрім
З а х і д н о г о К а в к а з у, б у л о
Придунав’я: Росія здобувала
рештки нинішньої Південної
Ук р а ї н и . П о т р і б н а б у л а
кавалерія, якої росіяни не
мали, легка кавалерія, пластуни–розвідники, люди,
що добре знали місцевість.
Почали набирати колишніх

запорожців. Їх у ту війну
оформили як Чорноморське
козацьке військо. Воно отримало, а точніше добилося, від
цариці Катерини II клейноди,
і з ними офіційний статус.
Це не вона так вирішила,
вони самі їх добилися. Після
війни їм надали територію

російські вельможі. Але по
війні виникло декілька проблем: Придністров’я виявилося затісне, та й не було певності,
що ці землі в козаків не заберуть. І найголовніше — помер
Григорій Потьомкін, їхній
покровитель. Козаки обрали
кошовим Захарія Чепігу й,
за висловом історика Федора
Щербини, вирішили «шукати
собі земель у Петербурзі».
На той час брат Потьомкіна
був намісником Кавказу,
який Росія отримала після
ліквідації Кримського ханства. На лівому березі річки
Кубань жили черкеси, або
адиги, як вони себе називали. А правий треба було
освоювати. От чорноморці
й зацікавилися правами
на правобережну Кубань,
щоб можна було розпочати її колонізацію. Спершу
вивідали все про ту територію.
Відправили козацьку наукову експедицію на чолі з
осавулом Мокієм Гуликом,
ретельно обстежили край
і подали чорноморській
старшині докладний статистичний звіт про його
ґрунти, клімат, якість води,
рослини, тварини тощо.
Козацькі
отамани, очолювані Антоном
Головатим, у березні 1792
року прибули до Петербурга
й за великі хабарі добилися аудієнції в імператриці
Катерини ІІ. Перед нею

А потім заспівав пісню про
покійного царициного фаворита Григорія Потьомкіна:
«Встань, Грицьку, промов за
нас слово». Катерина розчулилася, виписала грамоту, якою
передавала Чорноморському
козацькому війську «Тамань
з околицями» — 28 тисяч
квадратних верст! І почали
чорноморці готуватися до
переселення.

НА НОВИХ ЗЕМЛЯХ

Давайте ж знов послухаєм Тараса –
Ми є, допоки чуємо його!
Н. Матюх
Після 1794 року було
ще кілька великих хвиль
української колонізації
Північного Кавказу: як
стихійне переселення окремих родин і відчайдухів,
що тікали від кріпацтва,
так і організовані владою
у 1809–1811 роках, 1821–
1822 роках, 1848–го, коли з
України переселилися 100
тисяч осіб. Головним чином із
Полтавської та Чернігівської
губерній і Слобожанщини.
І це були саме козаки — за
метриками до кінця ХІХ
століття «малоросійськими
козаками» числилися майже
мільйон осіб.
Отже, переселялися
в Чорноморію — так спочатку українські поселенці
називали Кубань — особи
з козацького стану, хоча
чимало і звичайних селян
прибувало. Але з другої
половини 1860-х уряд заборонив переводити селян,
які діставалися на Кубань,
у козаки. Хвилі колонізації й
далі йшли, але новоприбулі
не входили до козацьких
станичних громад, а ставали
вже «іногородніми», «городовиками». Це — українці,
селяни, які не могли ставати козаками і оселятися у станицях. За різними
даними, не менш ніж 200
тисяч українців опинилися
на Кубані впродовж ХІХ —
початку ХХ століття.

СТОСУНКИ З ГОРЦЯМИ
Стосунки козаків з адигами
спочатку були хороші. Бо
будувалися на взаємовигідних
умовах. Черкесці мали ліс,
а чорноморці – сіль. Тож
торгівля між ними точилася
дуже жвава.
Хоча були і взаємні набіги.
Адже ці звичаї притаманні
як козакам, так і горцям.
Треба відзначити, що «адиге
хабзе» — закони, за якими
жили адиги, — забороняли під час нападу, наприклад, спалювати житло чи
посіви. Тобто існувала певна
культура, якої дотримувались і запорожці, — так, ми
б’ємося, але це не тотальна
війна. Коли генерал Олексій
Єрмолов став намісником
на Кавказі й 1816 року оголосив економічну блокаду регіону, де жили горці,
саме українська Чорноморія
відмовилася підтримати цю
облогу черкесів.
Спротив адигів «приборкував» Кавказький
к о р п ус р о с і й с ь к о ї а р м і ї .
Війна тривала понад 60
років. Росія утримувала на
Кавказі більше 500 тисяч
солдатів. Чорноморці теж
брали участь у боях, але
їхня кількість була незначною. Та й вели вони переважно оборонну війну —
проти набігів адигів. Потім
підрахували, що солдатів та
офіцерів Кавказького корпусу загинуло близько 77 тисяч,
а козаків — близько 20 тисяч.
Якщо називати українців
винними у вигнанні адигів,
то так само в цьому можна звинуватити й поляків.
Бо до Кавказького корпусу
на службу, як покарання,
відправляли поляків після
їхніх повстань 1831–го та
1863–го років. І вони становили там більшість.

НАЦІОНАЛЬНА
САМОСВІДОМІСТЬ
Ще на початку ХХ століття
український композитор
Олександр Кошиць збирав на
прохання наказного отамана Кубанського козацького
війська Якова Малами народні
козацькі пісні чорноморців.
За його розповідями, всі
старі козаки розповідали про
Кубань як про «нашу Україну».
Тобто, вони не вважали себе
виселеними з України, для
них Кубань була її частиною. Отаман Яків Кухаренко
писав на заслання Тарасові
Шевченку: «Приїжджай
на нашу Чорноморську
Україну». Таке було уявлення.
Зберігалася й українська мова,
бо свідчила про належність
до стану: я — козак, отже розмовляю козацькою мовою. Це
був дуже сильний стимул. І не
тільки для збереження мови,
а й культури загалом.
Кавказький намісник у 1844–
1856 роках граф Михайло
Воронцов писав у Петербург,
що козаки–чорноморці вважають себе окремою нацією,
ненавидять москалів–кацапів,
треба їх розбавити великоруським елементом — лінійними,
нащадками донських і гребенських козаків, серед яких
українців було відсотків 15–20.
Під час створення 1860–го☻р.
Ку б а н с ь к о г о к о з а ц ь к о г о
війська — доти воно називалося Чорноморським —
українських козаків об’єднали
з лінійними.

БУРЕМНІ РОКИ
У 1920–х роках кубанці
хотіли або створити українську
автономію у складі Росії, або
приєднатися до України. Адже
перепис 1926 року засвідчив,
щ о н а Ку б а н і б і л ь ш і с т ь
становлять саме українці.
Взагалі, згідно з цим переписом, у Північнокавказькому
краї українців було три
мільйони 106 тисяч. Скажімо,
у Кубанській окрузі вони
становили 62,2 відсотка
населення, а в її колишній
«чорноморській частині» —
близько 80 відсотків.
Тодішній народний комісар
Радянської України Микола
Скрипник спеціально їздив
до Москви, вів перемовини
п р о п р и є д н а н н я Ку б а н і .
Після 1925 року він добився
початку «коренізації», а по
суті — українізації, у регіоні.
Стихійна «українізація»
в чорноморських станицях розпочалася ще 1918
року — за рішеннями громад школи переводили на
українську мову навчання.
До 1925–го влада це сильно
гальмувала, а потім дозволили «українізацію». На
Кубані відкрили близько
тисячі українських шкіл, 16
українських педагогічних
технікумів, українські
газети, радіомовлення.
Українською вели офіційну
документацію, друкували книжки. Нинішній
Краснодарський університет,
наприклад, — це колишній
Північнокавказький
український педагогічний
інститут імені Скрипника.
Але територіальні зміни
робити боялися. По-перше,
у Москві усвідомлювали,
що тогочасна Кубань, як і
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«материкова» Україна, —
центр антибільшовицького
руху. Були тисячі повстанців
і агітаторів проти радянської
влади. Ясно, що приєднання
Кубані до УРСР лише посилило б цей рух. По-друге, це
було б досягненням націоналкомуністів в Україні, чого
Сталін не міг допустити.
І, по–третє, приєднання
Кубані або навіть створення української автономії на
Північному Кавказі, закривало Росії вихід до Чорного
моря.

КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ,
ГОЛОДОМОР...
На Кубані, особливо в її
«чорноморській» частині,
вимерли від 25 до 30
відсотків населення, а в деяких поселеннях — і до 60–70
відсотків. Деякі ж станиці,
як, наприклад, Уманську
та Полтавську, у повному
складі виселили до Сибіру
за «петлюрівські» настрої.
Паралельно пішла тотальна
русифікація. Усі українські
книжки реквізували,
українські навчальні заклади позакривали, викладачів
репресували. Кубанський
український педагогічний
інститут, наприклад, одного дня оточили солдати й
усіх викладачів та студентів
заарештували й відправили
в табори.
Коли ж у 1932–1933 роках
проводили паспортизацію,
на Кубані всіх українців
записали росіянами. Тоді
ніхто вже навіть не питав
про національність. Якщо
за переписом 1926–го
на Північному Кавказі
українців було понад три
мільйони, то під час перепису 1947 року їх нарахували
близько 100 тисяч. І то —
тільки тих, які переїхали з
України. Автохтонне населення українцями вже не
визнавали. Навіть змінювали
прізвища при переписі.
У мене є родичі, які мали
прізвище Гас. Коли їм видавали паспорт, то записали
Полєновими.

МАЄМО
СВОЮ ІСТОРІЮ
Нині на Кубані гостро стоїть
проблема самовизначення,
національної ідентичності.
Ось я виростав у станиці й із
вісімнадцяти-дев’ятнадцяти
років уже цілком свідомо
ідентифікував себе кубанським козаком. Не росіянином,
не українцем, а кубанцем. Лише потім, вивчаючи історію рідного краю,
усвідомив, що це спільний
етнос з українцями. Там
розмовляють «балачкою» —
місцевою говіркою, вона☻–
українська. Водночас,
офіційна мова — російська.
Люди знають, що їхні предки
з України. Ця регіональна
ідентичність є. Ми ніби
й росіяни, але водночас і
відрізняємось суттєво, маємо
іншу історію, культуру, мову,
традиції. Ототожнювати себе
з людиною в косоворотці
і з балалайкою кубанці не
хочуть.
Дмитро БІЛИЙ,
історик, письменник
Кубань-Донеччина
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Шляхи до єднання

ЄДНАЄ

СІВЕРСЬКИЙ
ДОНЕЦЬ
Чи не вперше в історії незалежної України представники
майже двох десятків козацьких організацій Слобожанщини,
Запоріжжя, Луганщини, Київщини зібралися разом на
Козацькій горі, що у Зміївському районі Харківської області,
щоби знайти шляхи порозуміння між собою. Активну участь у
цьому заході взяли представники УРК Харківщини.
Сучасні козаки вшанували пам’ять своїх славних
пращурів, які далекого 1788
року, тобто 225 років тому,
віддали перевагу героїчній
смерті над принизливим полоном, увійшовши навічно у
народну пам’ять, у безсмертя.
Місця тут мальовничі,
оповиті історичним ореолом. У цьому я переконався
нещодавно, перебуваючи на

начальник
штабу
Харківського обласного
товариства УРК, генералмайор УРК Валерій Рубан
окреслив чітко і лаконічно:
«Щоби забути старі образи,
вирішили об’єднувати свої
зусилля «знизу», поки «верхи» не в змозі домовитися».
Слід наголосити, що проведенню масового заходу на Козацькій горі

Реєстровці Слобожанщини на чолі з Юрієм Пісковацьким та
Валерієм Рубаном вшановують своїх пращурів на Козацькій горі

Зміївщині у складі творчої
делегації українських
письменників. Козацька
гора, що велично височіє
над крутою прірвою сивого Сіверського Дінця – то
справжня історична і природна перлина Зміївського
району, всієї Слобожанщини.
За переказами, до 1788 року
тут знаходився козацький
монастир, де доживали віку у
молитвах постарілі запорозькі
вояки. Добровільно підпасти
під владу цариці Катерини
І І , ї ї ф а в о р и т а Гр и г о р і я
Потьомкіна вони не бажали. Однієї ночі вибралися
підземним ходом із монастиря
на крутий берег річки і кинулися в її темні води. Відтоді
круча над Дінцем стала називатися в народі Козацькою
горою. Залишки ж цегляного храму в селі Короповому
нагадують про ті часи і нині.
Сьогодні ця історична місцина
охороняється державою.
Саме тут і відбувся захід
козаків Лівобережної України.
Мету його проведення голова
комітету зі справ козацьких
і ветеранських організацій
і військово-патріотичного
в и х о в а н н я Гр о м а д с ь к о ї
ради при Харківській
облдержадміністрації,

всебічно сприяла дирекція
Національного природного
парку «Гомольшанські ліси»,
на території якого розташована ця історична пам’ятка.
Як повідомив директор парку, який носить справжнє
козацьке прізвище, Іван
Северин, невдовзі тут планують відкрити музей просто
неба – козацьке поселення початку ХVІІІ століття з
хатами і вітряками, цегельнею, гончарнею, пасікою,
де сучасні козаки будуть
проводити свої свята, майстер-класи, спортивні змаги,
фольклорні фестивалі, наукові
конференції, інші заходи
національно-патріотичного
спрямування.
Отож саме від легендарної
Козацької гори на Зміївщині
сучасні козаки України прагнуть започаткувати рух до
порозуміння і об’єднання
зусиль в ім’я омріяної віками,
виборюваної їхніми славними пращурами незалежної,
самостійної Батьківщини.
І як тут не згадати слова
Т.☻Шевченка: «Обнімітеся,
брати мої, прошу вас, благаю!..»
Богдан ТАРАСІВ,
власкор УК
Харків-Донеччина

Гордині духу кланяюсь до ніг,
Стократно вбитій і стократ воскреслій
Г. Могильницька
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Ти м о ф і й А р х и п о в и ч
Компанієць народився 10
червня (липня?) 1897 року
в хліборобській родині
в селі Єлисаветградка
Єлисаветградської волості
Єлисаветградського повіту
Херсонської губернії. Напевно,
саме тут закінчив однокласну
земську школу.
Світлина Тимофія не збереглася, але знаємо, що він був
блондин високого зросту. До
війська його взяли 1915 року.
Служив у 34-й артилерійській
бригаді. Дослужився, як
тоді казали, до «фервекера»
(фельдфебеля). Воював на
Румунському фронті до 1918
року, демобілізувавшись,
помандрував додому. Але
через розбурхану війною і
революцією Україну не так легко було добратися рідної оселі.
На Поділлі Тиміш потрапив у загін Якова Шепеля.
Повоювавши трохи на
Літинщині, попрошкував далі
на схід. І таки дістався рідного
порога. Однак «совєтська»
влада була і тут. Тож довелося
знову братися за зброю.
Воював у складі
Чорноліського полку Пилипа
Хмари, побував у загонах
Дениса Гупала і Ларіона
Завгороднього. Взяв участь
у Знам’янському повстанні,
що почалося 1 вересня 1920
р о к у. 2 1 в е р е с н я т о г о ж
року повернувся додому
провідати рідних та вдягнутися. Потім подався до Хмари.
У Чорноліському полку пробув місяць, тут йому не сподобалось, і він перейшов до
Кібця-Бондаренка, який формував загін у районі Хирівки
і Веселого Кута. Спочатку
їх було 35 чоловік, але після
успішного нальоту на ескадрон 15-го кавалерійського
п о л к у, щ о с т о я в у с е л і
Знам’янка, партизанський
загін збільшився, зокрема і
за рахунок червоноармійців,
які приєдналися до Кібця.
Того дня козаки захопили 75
коней і 85 сідел. Наступного
дня отаман уже мав під своєю
командою 120 кавалеристів. Із
такою силою спокійно заїхав
у Красноліску та забрав 150
пудів «продразвйорстки».
Побував Тиміш і в 1-й
Олександрійській дивізії
Костя Блакитного (у полку
Штиля, в команді розвідників).
Разом зі степовиками біля
Користівки зупинив три ешелони, на одному з яких були
автомобілі, мотоциклетки й
велосипеди, на другому —
сіль і нафта, третій виявився
пасажирським. Брав участь
у нальоті на П’ятихатки, а біля
с. Петрове зійшовся у січі
з червоними. Тоді вдалося
відбити дві гірських гармати
(одна з них мортира) і 400
снарядів. Ворог відступив на
Кривий Ріг.
Біля Компаніївки
Єлисаветградського повіту
Тиміш став на герць із курсантами, у цьому переможному бою
в полі полягло і кілька козаків…
Коли повстання пішло на
спад і отамани вирішили пробиватися до західного кордону, з ними подався шукати
щастя і Тиміш. Проте грудневий рейд завершився невдачею. Доїхали лише до річки
Синюхи. Район кишів ворожими військами, тож мусили
вертатися назад.

Чи в поході, чи пізніше
Компанієць захворів на тяжку форму пневмонії. Два з
половиною місяці лікувався
в Чутянському лісництві.
Видужавши, подався шукати
товаришів. Зустрів Дениса
Гупала. Одразу домовилися разом роздобути коней.

їм підійшла піхота. Ми
відступили вглиб лісу, залишивши їм дві тачанки.
Загубили й командира Хмару,
про якого не можу сказати,
вбитий він чи ні, я бачив
лише, що кінь під ним вбитий, а Хмара зіскочив і побіг
у болото.

червоною піхотою. Скочили
на коней. Пробитися пощастило без втрат.
Дійшли до Графського лісу,
де на нас знову почали наступати. Але ми зайняли вигідні
позиції і рушничним та кулеметним вогнем відбили цей
наступ.

Герої національно-визвольних змагань

ТИМІШ КОМПАНІЄЦЬ,
ад’ютант отамана

ЛАРІОНА ЗАВГОРОДНЬОГО

Невдовзі червона кулеметна команда, що охороняла
станцію Знам’янка, вже шукала своїх коней…
У травні 1921 року Тиміш
у складі загону Миколи
Бондарука вирушив
у Черкаський повіт. Ось
розповідь Компанійця про
той невдалий рейд: «Разом із

Урешті вибралися з лісу,
з а ї х а л и в с . Д у б і в к у, д е
дістали провіант для себе і
коней. Повернулися до лісу.
Переночували. Попасли
коней. Пішли напувати їх до
лісного колодязя. Тут на нас
знову наскочили червоні. Але
дякуючи кулеметнику, який
був напоготові, відразу було

Дочекавшись вечора,
благополучно дісталися до
Холодного Яру. Відпочивали
два дні. Потім поїхали в Чуту,
де зустрілися зі своєю піхотою
під командуванням (Максима)
Терещенка. Тут відбулася
сварка між Терещенком,
який був начальником штабу, і Миколою Бондаруком.

Реєстрові козаки Черкащини (другий праворуч – отаман Черкаського обласного товариства
УРК Борис Марченко) вшановують пам’ять героїв Холодного Яру в лісі поблизу Мотронинського
монастиря. Квітень 2013 року.

загоном Миколи Бондарука
заїхали в Черкаський ліс.
Нас почав переслідувати
кавалерійський полк. Перший
бій був під лісом. Атаку червоних відбили. Поїхали лісом
до Вовчої гаті, щоб заховатися
в надійному місці. Почали
швидко переходити місцину,
де було невигідно приймати
бій. Але не встигли — в наші
ряди врізався кавполк, зарубав трьох поранених козаків,
кулеметника та трьох коней
у тачанці. Ми відступили і
нарешті дійшли місця, де
можна було приймати бій.
Через якийсь час ми перейшли в контратаку і вбили командира ескадрону.
Червоноармійці розгубились, зіскочили з коней та
кинулись у болото. Нам
лишили восьмеро коней.
Інші — на конях — кинулись урозтіч. Та на поміч

зрізано кілька атакуючих.
Інші втекли. Не бажаючи
потрапити в оточення, ми
розділилися на дві групи і
розійшлися. Сутички тривали
до вечора.
Як стемніло, розбилися
ще на менші групи і вирушили різними шляхами на
Холодний Яр. Але оскільки
у багатьох козаків коні були
страшенно потомлені, їх прийшлося залишити. Вже пішки
добиралися до Холодного
Яру, а хтось — до Чорного
лісу.
15 чоловік на чолі з
Бондаруком поїхали
в Холодний Яр через
с. Стефанівку, я — з ними.
Убрід перейшли Тясмин.
Здолавши річку, зупинились
у маленькому ліску погодувати тих коней, що лишилися.
Не встигли як слід погодувати — побачили, що оточені

Бондарук убив Терещенка.
Бачачи таке, я з деякими
іншими козаками залишили
Бондарука».
Разом із братами Гупалами
та ще кількома козаками
Тиміш приєднався до загону
Назара Стодолі. Охороняв і
отамана Завгороднього, який
майже все літо 1921 року
лікувався у Чуті і Чорному
лісі після тяжкого поранення
в ногу.
Коли стало відомо, що
червоні спалили хату
Дениса, вирішили зробити
засідку на загін «бе-бе» («па
барьбє с бандітізмом»), який
це скоїв. Але – не вдалося,
партизанів завчасно виявили. Змушені були втікати.
У тому бою (5 жовтня
1921☻р.) Компанійця поранили. Лікувався в землянці
аж до 10 квітня наступного
року.

З 1922-го під впливом
жорстокого терору з боку
окупантів селяни почали
змінювати своє ставлення
до партизанів на негативне.
Кожен хотів жити, а за зв’язки
з лісовиками москалі могли й
убити.
Щоб зайвий раз не наражати людей на репресії, лісовики
намагалися у села по харчі
не заїжджати. Нападали на
економії, де брали все, що
потрібно. Так пограбували економію Саблинського
цукрового заводу, де колись
перебував штаб отамана Андрія Гулого-Гуленка.
Зупиняли поїзди, роздягали
військових, а самі вдягалися. Зокрема, так вчинили
між станціями Цибулеве та
Фундукліївка.
Якось зробили наліт на
Чорноліське лісництво, де
Тиміш убив китайця, у якого
забрав коня з сідлом. Та й інші
козаки роздобули у лісництві
чотириногих друзів.
Потім здійснили наліт на
с. Дмитрівку, де в той час
стояв штаб 25-го червоного кавалерійського полку.
Москалі відбилися, довелося хлопцям тікати. Але вже
невдовзі вони реабілітувалися,
побивши красносільську
міліцію…
П о л о н и л и Ти м о ш а
у Звенигородці разом із отаманом Ларіоном Завгороднім
29 вересня 1922 року. При
арешті чекісти вилучили у Компанійця браунінг
№ 10165, револьвер «Наган»
№ 100260, гранату «лимонку», російський карабін,
кавалерійську шашку, годинник «Сута» та гаманці.
Н а д о п и т а х Ти м і ш ч и
внаслідок наївності, чи
внаслідок катувань виказав козаків загону Дениса
Гупала: Кирила Грищенка з
Єлисаветградки, Мартина
Дорошка з с. Миколаївка,
Івана Гупала, Стефана Гупала,
Івана Гречаного, Федора
Момси з Єлисаветградки,
Юхима Щербини з Шамівки,
О в д і я Тр и х м а н е н к а з
Цибулевого, Василя Шерепу
і Федора Шерепу з Орлової
Балки, Гриця Довженка, Івана
Голуба, Никифора Голого,
Івана Сіроклина, а також
завгоспа Чорноліського полку
Миколу Шуліку. Якщо вважати, що настала осінь 1922 року,
а відтак багатьох повстанців
уже не було в живих, то, може,
Компанієць назвав прізвища
вбитих товаришів…
2 лютого 1923 року
Надзвичайна сесія Київського
губернського трибуналу постановила розстріляти Тимоша
Компанійця разом із його
товаришами.
9 лютого він востаннє
піднявся на боротьбу з
катами. Під час повстання у Лук’янівській в’язниці
Тиміш і загинув. У списку
загиблих його прізвище значиться під № 25.
Так закінчив своє життя
безпартійний козак Тиміш
із повстанського села
Єлисаветградки, яке багатьох
своїх синів і дочок поклало на
вівтар Вітчизни.
Роман КОВАЛЬ,
історик
м. Київ
Фото Антона Бобиря

Не треба слів!
Хай буде тільки діло!
		
О. Теліга
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Козацька галерея

Літописець козаччини із Прикарпаття

Ярослав Пстрак. Автопортрет
Сьогодні на Прикарпатті
діє потужний осередок
Українського Реєстрового
Козацтва. Завдяки його
активній діяльності
реалізовано чимало
патріотичних, культурологічних проектів, серед іншого
встановлено пам’ятні дошки
гетьману Івану Мазепі, полковнику Семену Височану,
ведеться робота над створенням меморіального знаку
Богданові Хмельницькому,
Івану Виговському тощо.
На Прикарпатті здавна глибоко шанується тема козацтва,
його вольності та звитяги, що
має відгук у численних творах
образотворчого мистецтва
художників краю.

Пропонуємо читачам
«України козацької» серію
матеріалів на тему козацтва
в образотворчому мистецтві
Прикарпаття. А розпочнемо її з творчої спадщини
відомого західноукраїнського
художника Ярослава Пстрака
(1878–1916).
Народився майбутній
художник у містечку Гвіздець
на Станіславщині. Перші уроки мистецтва Ярослав отримав від батька, скульптора і
вчителя малювання Валеріана
Крицінського.
Любов до козацької
романтики, прищеплена польським художником
Брандтом, у Я. Пстрака
прослідковується ще з часів
навчання в Мюнхенській
академії мистецтв. На межі
ХІХ та ХХ ст. українські митці
все частіше наверталися до
теми козацької вольності.
Зображаючи сміливих і
вільних козаків, художники
оспівували свій волелюбний народ і його героїчну
історію. Знайомство з творами відомих українських
митців М. Самокиша,
С. Васильківського,
М. Івасюка, Ф. Красицького
та інших спонукало Ярослава
Пстрака до написання серії
історичних картин про часи
козаччини в Україні.
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Спорт в УРК

Перемога «гладіаторів»

Нещодавно у Сімферополі під патронатом Українського Реєстрового Козацтва відбувся турнір з карате
серед юних спортсменів віком від 5 до 16 років. У змаганнях взяли участь близько півсотні дітей із шести
спортивних клубів столиці Криму. Всі вони входять до складу «Української федерації Дзендокан карате»,
президентом якої є полковник УРК Дмитро Камазін.

Відкриття турніру, що проходив у спортивному залі
клубу «Гладіатор-2», прикрашали державний прапор та козацька символіка.
З вітальним словом до
учасників змагань звернувся
головний отаман Кримської
організації ВГО УРК, генерал-полковник УРК Микола
Сисоєв, який передав юним
борцям побажання успіхів
у турнірі від Гетьмана☻УРК
А н а т о л і я Ш е в ч е н к а та

наказного гетьмана УРК
в АР Крим, маршала УРК
Анатолія Франчука. Очільник
реєстровців наголосив, що змагання мають стати для молоді
справжнім уроком мужності,
духовності, патріотизму, що
в подальшому буде сприяти
їхній спортивній славі, подоланню перешкод на життєвому
шляху до своєї мети.
Від УРК отаман реєстровців
Криму подарував юним
«гладіаторам» книгу-посібник

(044) 383-61-71

«Козацький рукопашний бій», одним із авторів
якої є спадкоємний офіцер,
козак В. Бондаренко, який
має бути взірцем для молодих звитяжців, майбутніх
захисників Вітчизни.
Спортивна частина заходу
розпочалась із демонстрації
прийомів карате парами, що
їх презентували представники
клубів — «Сакура», «Хоббі-клас»,
«Самурай», «Профі», «Банзай»,
«БУДО». Потім розпочалися

Учасники турніру з карате серед спортивних клубів Сімферополя

Тел.

запеклі «лицарські» бої, під час
яких, одягнувшись у шоломи
та інші обладунки, спортсмени попарно від кожної
групи різних шкіл билися до
остаточної перемоги.
За підсумками турніру
перше місце посіли
господарі — борці зі спортивного клубу «Гладіатор-2»
(керівник Д. Камазін).
Серед переможців — Віктор
Зубарчук (7☻років), Даниїл
Савченко (8☻років), Максим
Сорочкін (8♀років), Імран
Меметов (10☻років), Олексій
Іванченко (13☻років), Дмитро
Церна (16☻років) та інші.
Головний отаман Кримської
організації УРК Микола
Сисоєв подякував усім учасникам змагань, вручивши найкращим заслужені нагороди,
серед яких були, звичайно ж,
і козацькі! Він побажав юним
звитяжцям набратися за літо
фізичних і духовних сил, зокрема на навчально-тренувальній
базі «Запорозька Січ», що на
Хортиці, а також подальших
успіхів у спорті, житті.
До речі, цієї весни
сімферопольська команда
«гладіаторів» у складі дев’яти
спортсменів під керівництвом
досвідченого тренера, полковника УРК Дмитра Камазіна
посіла перше місце на
чемпіонаті України з карате, здобувши 31 медаль і
перехідний кубок.
Владислав ГОЛІКОВ,
начальник штабу Кримської
організації ВГО УРК,
генерал-майор УРК,
м. Сімферополь

(062) 213-01-98
(094) 912-71-98
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Я малюю тебе і співаю тебе,
Сивочуба, далека, козаччино!
О. Загребля
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Літописець козаччини із Прикарпаття

(Початок на стор. 15)
У творчому доробку художника живописні полотна та графічні твори на козацьку тематику, серед
них картини «Козак веде полоненого яничара»,
«Козак- литаврист», «Козацький двір», «Козак»,
«Запорожець» (на коні, грає на бандурі), «Гетьман
благословляє січовика» , «Портрет Б. Хмельницького» тощо. Окремі композиції були надруковані на
поштівках у Коломийському видавництві та широко
розповсюджувалися на теренах Прикарпаття.

У творі «Козак – литаврист» Я. Пстрак зображує
на передньому плані козака, який б’є у литаври,
закликаючи побратимів на раду. Поруч із литавристом стоїть козацький старшина, неподалік – гурти
козаків, що збираються на раду.

Вражають психологізмом зображення сцени
вбивства Тарасом молодшого сина Андрія за зраду
Батьківщині і туги батька-козака за Остапом, замордованим польською шляхтою. Художнику вдалося
розкрити складний емоційний стан головного героя
повісті Гоголя.

Шкільний товариш Я. Пстрака Лев Кульчицький
1939 року подарував коломийському музею картину «Козак веде полоненого яничара». На полотні,
у техніці олійного малярства, зображено козака на
коні, який пильно вдивляється у степову далечінь, у
колоритному козацькому одязі з усіма відповідними
обладунками та обов’язковим атрибутом – люль-

кою. Поряд приречено крокує похнюплений турок
із зав’язаними назад руками. Цікаво потрактовано
й пейзаж. У цій роботі художнику сповна вдалося
емоційно розкрити патріотичну тему визвольної
боротьби українського народу.

Ілюстрації Ярослава Пстрака до повісті Миколи
Гоголя «Тарас Бульба» мають виразний станковий
характер. Вони переростають у самостійні твори,
оскільки виконані не в класичних ілюстративних
техніках, а олійною фарбою на полотні.

Ілюстрування повісті художник розпочинає зі
сцени зустрічі Тараса з синами, які повернулися з
київської бурси. «Ну, давай на кулаки», – говорить
Бульба, засукавши рукави. Він готовий поміряти силу
старшого сина Остапа і переконатися, чи годиться
той у запорозькі козаки.
Хвилює поетичним романтизмом козацької
вольності ілюстрація, в якій художник зобразив
Тараса Бульбу з синами, коли вони їдуть степами на
Запорозьку Січ.

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

З особливим драматизмом проілюстровано момент
схоплення Тараса шляхтичами. У центрі композиції –
богатирська постать козака, оточеного ворогами, які
руками і зубами вп’ялися в тіло хороброго воїна. За
допомогою складного динамічного рисунка художник точно і глибоко розкрив зміст цієї драматичної
сцени.
Протягом своєї творчої діяльності Ярослав
Пстрак залишався вірним принципам академічного
реалістичного мистецтва, не піддався впливам
модних на той час формалістичних художніх течій
і напрямків. Його твори на козацьку тематику є
скромним, але самобутнім внеском у скарбницю
українського образотворчого мистецтва.

Володимир ЛУКАНЬ,
художник, мистецтвознавець
м. Івано-Франківськ
Читайте нас на сайті: www.kozatstvo.org.ua.

