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Напередодні 1025-річниці хрещення Руси-
України, яку українці відзначили 28 липня,  
Помісний Собор УПЦ КП,�дослідивши 
життя і мученицький подвиг першого 
київського князя-християнина Асколь-
да-Миколая, вирішив його канонізувати і 
приєднати до лику святих.

Помісний Собор ухвалив приєднати 
благовірного князя Аскольда, першо-
мученика Київського до лику святих для 
загального церковного шанування і за-
нести його ім’я у православний церковний 
календар; чесні його останки із причини 
давності літ від події мучеництва залиши-
ти на волю Божу; пам’ять благовірного 
князя Аскольда, святого першомученика 
Київського, відзначати в 2-гу неділю після 
П’ятидесятниці, у день Собору всіх святих.

Буде написано ікону для поклоніння 
відповідно до визначення Святого Сьомого 
Вселенського Собору та надрукувано житіє 
благовірного князя Аскольда і складено 
йому богослужіння, а до цього служба 
відправлятиметься за Загальною мінеєю.

Вирішено благословити будівництво 
храмів на честь благовірного князя Асколь-
да, святого першомученика Київського 
і  сповістити про його канонізацію 
Предстоятелів Помісних Православних 
Церков.

* * *
Як свідчить візантійська хроніка, 

18☻червня 860 року 360 лодій із 8-ма 
тисячами київських дружинників на бор-
ту несподівано з’явилися у Босфорській 
протоці та взяли в облогу «столицю світу»☻– 
Царгород. «У літо пішов Аскольд проти 
греків на конях і на кораблях, і було кораблів 
разом 360. І прийшли до Цісареграда, і греки 
замкнули Суд, а місто зачинили. І вийшов 
Аскольд на берег і повоював...»,☻– йдеться в 
найдавнішому вітчизняному історичному 
джерелі «Літопис Аскольда». Причи-
ною і приводом для походу стали утиски 
київських послів і купців у Царгороді, пору-
шення угоди «между Русью и грека» та напад 
на руських рибалок біля острова Березань і 
Білобережжя (Тендрівської коси).

Руси раптово зняли облогу міста після 
того, як візантійські священики винесли 
на оборонні мури одяг Божої Матері, змо-
чений у морі, тобто Царгород захистила 
від «варварів» Божа Мати. Проте біограф 
візантійського імператора записав у хроніці, 
що тому вдалося порозумітися з Аскольдом, 
натомість видавши його війську «одежі 
золоті, срібні і шовкові, а завівши з ним 
згоду і приязнь, намовив прийняти Хре-
щення».

Після укладання миру Аскольд і части-
на його дружинників дійсно прийняли в 
Царгороді християнство. Разом із ними на 
Русь відбув і єпископ, спеціально призна-
чений візантійським патріархом для князя 
і пастирської роботи в Києві.

Факт, що Аскольд був християнином, 
підтверджує «Велесова книга» і «Повість 
плинних літ». Вітчизняний літописець 
засвідчує, що після вбивства Аскольда на 
його могилі кияни збудували церкву святого 
Миколи. Могила і церква, які хоч і багато 
разів руйнувалися, збереглися до наших 
днів.
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КОЗАЦЬКА
Україна

Святі України

ПЕРШИЙ КНЯЗЬ –
ХРИСТИЯНИН

Князь київський Аскольд

17 серпня під егідою Українського 
Реєстрового Козацтва за участю наказного 
гетьмана УРК, маршала козацтва Олек-
сандра Карпенка, голови адміністрації 
Гетьмана УРК у Центральному регіоні 
України, отамана Черкаського обласного 
товариства УРК, генерал-лейтенанта 
УРК Бориса Марченка у Київській та 
Черкаській областях пройдуть заходи по 
увіковіченню пам’яті козака-бандуриста, 
героя визвольних змагань українського 
народу 1917–1921 років Антона Огійовича 
Митяя.

Інформаційним спонсором заходу 
виступила загальнонаціональна газета 
Українського Реєстрового Козацтва 
«Україна козацька»

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:

10.00–10.35 Село Медвин Богу-
славського району Київської області. 
Мітинг-реквієм, присвячений герою 
Української національної революції 
1917–1921 років, козаку-бандуристу 
Антону Митяю проводить сільський 
голова☻Медвина П. Листопад.

11.00–11.15. Смт Лисянка Черкаської 
області. Покладання квітів до могили 
учасників Звенигородського селянсько-
козацького збройного повстання 1918 
року та їх ушанування на Алеї героїв. 

Відповідальний – радник отамана Чер-
каського обласного товариства УРК, 
полковник УРК Олександр Гаврилюк.

11.35. На межі Лисянського та Звени-
городського районів, на місці козацького 
табору вшанування героїв національно-
визвольних змагань українського на-
роду 1917–1921 років, виступ історика-
краєзнавця Михайла Лавреги.

12.00. Село Стара Буда Звенигород-
ського району. Громадянська панахида та 
освячення пам’ятного знака на могилі 
козака-бандуриста Антона Митяя. 
Ведучий – голова адміністрації Гетьмана 
УРК у Центральному регіоні, отаман 
Черкаського обласного козацького то-
вариства ВГО УРК Борис Марченко. 
Панахиду та освячення могили за участю 
церковного хору проведуть капелан Ли-
сянського полку Черкаського обласного 
товариства УРК о. Миколай (Бондарчук) 
і о. Миколай (Кравчук).

13.30. Село Бужанка Лисянського 
району. Церемонія посвяти в реєстрові 
козаки. Проводить генерал-лейтенант 
УРК Борис Марченко.

14.00. Козацький куліш.
14.30. Фестиваль «Козацькі зорі над 

Тікичем». Ведуча – заслужений працівник 
культури України Зоя Ружин. У програмі☻– 
виступи Олександра Карпенка, Тараса 

Силенка (м.☻Київ), Миколи Моцика і 
Римми Храмцової (м.☻Корсунь), Вален-
тини Войцехівської (смт☻Шевченкове), 
М. Вельбіцького (смт☻Лисянка), Юрія 
Панчишина (м.☻Черкаси); презентація 
акції «Козацький прапор навколо 
світу»; виставка робіт та майстер-клас 
гончаря, ст.☻лейтенанта УРК Костянтина 
Пустільника; конкурс на кращу виши-
ванку.

Почесні гості заходу: письменник, 
лауреат Народної Шевченківської премії, 
почесний козак Лисянського полку УРК 
Василь Шкляр;  головний диригент 
Донецького національного театру опери 
та балету ім. А. Солов’яненка, народний 
артист України Василь Василенко, заслу-
жений бандурист України Тарас Силенко; 
письменник, президент історичного 
клубу «Холодний яр» Роман Коваль; 
голова ВГО «Поступи жінок-мироносиць», 
член правління Національної ради жінок 
України, заслужений працівник культури, 
поетеса Зоя Ружин; поетеса Валентина 
Войцехівська; директор Богуславського 
районного державного музею Петро Гогуля.

Д е т а л ь н і ш е  п р о  М е д в и н с ь к у 
республіку та долю сліпого кобзаря 
Антона Митяя читайте на сторінках 
12–13.

У МЕДВИН НА СВЯТО – 

ЗАПРОШУЄМО РАДО!
Уродженець Медвина, нащадок отамана Медвинської республіки Миколи Василенка, головний диригент Донецького театру 

опери та балету ім. Анатолія Солов’яненка, народний артист України Василь Василенко щиро запрошує до рідного Медвина

Увага! Триває передплата на газету «Україна козацька» у всіх поштових відділеннях України.
 Не баріться і передплачуйте. Передплатний індекс «УК»: 08159

Передплатна ціна: на місяць – 4 грн 50 коп; на три місяці – 13 грн, 50 коп; до кінця року – 18 грн 00 коп.



Україна КОЗАЦЬКА2
№ 13-14 (203-204) липень  2013  р. 

Р Е Є С Т Р И  К О З А Ц Ь К І
Захарченко Михайло Давидович командир 

Кіровського батальйону ОЧД УРК «Україна», майор УРК
Марковський Віктор Олексійович  начальник штабу,

майор УРК
Каменєв Володимир Вікторович   козак
Ковякіна Надія Миколаївна  берегиня
Коршунов Олександр Олександрович  козак
Безугла Галина Михайлівна  берегиня
Кутенко Сергій Олександрович  козак
Лебедєва Зоя Борисівна  берегиня
Лешкович Геннадій Зигмундович  козак
Мазурін Володимир Микитович  козак
Матвієнко Сергій Григорович  козак
Меркулов Олександр Васильович  козак
Михайличенко Сергій Анатолійович  козак
Московий Володимир Іванович  козак
Нянюхін Валентин Петрович  козак
Пацкань Віктор Павлович  козак
Розумний Володимир Іванович  козак
Фісун Віктор Євдокимович  козак
Цимаховський Сергій Дмитрович  козак
Чальцев Анатолій Геннадійович  козак
Черепенько Валентин Прокопович   козак
Савін Леонід Миколайович  козак
Зобков Олександр Віталійович козак
Туков Сергій Олександрович   козак
Кошовий Валентин Павлович  козак
Скулков Сергій Григорович  козак
Трегубов Віктор Олексійович  козак
Шакіров Баязит Шамілович  козак
Луцик Олександр Олексійович  начальник штабу

 Петровського районного товариства УРК, підполковник УРК
Костіна Раїса Дмитрівна  берегиня
Балитніков Микола Олександрович  козак
Білецький Юрій Іванович    козак  
Борисова Тетяна Олександрівна  берегиня
Вавенко Олександр Максимович  козак
Демиденко Анатолій Олександрович  козак
Єгорченков Михайло Іванович   козак
Колченко Іван Миколайович  козак
Кузнецов Анатолій Миколайович  козак
Куречко Олександр Дмитрович   козак
Кутепов Віталій Євгенович  козак
Маховиков Геннадій Дмитрович   козак
Попов Сергій Леонідович  козак
Проводкін Олександр Іванович  козак
Псел Володимир Іванович   козак
Усачов Олександр Дмитрович  козак
Яворський Сергій Григорович  козак
Федоров Євген Олександрович  козак
Мусько Володимир Олександрович  козак
Шевченко Олександр Миколайович  командир

Куйбишевського батальйону ОЧД УРК «Україна», полковник УРК
Пучка Геннадій Васильович  козак
Москаленко Оксана Леонідівна  берегиня
Федосов Володимир Анатолійович  козак
Сиротін Олександр Олександрович  козак
Федоров Сергій Миколайович  козак
Хилько Віктор Андрійович  начальник медичного відділу 

та спорту ОЧД УРК «Україна», підполковник УРК
Івженко Віталій Федорович   козак
Оганесян Гарик Робертович  козак
Грибанова Альона Леонідівна  берегиня
Никандрова Валентина Петрівна  берегиня
Агеєва Ірина Іванівна  берегиня
Потапчук Олександр Миколайович  козак
Бондар Юрій Леонідович   козак
Галіулін Руслан Фацианович  козак
Мухін Дмитро Олександрович  козак
Хитенко Оксана Анатоліївна  берегиня
Дмитрієнко Дмитро Сергійович  козак
Бахал Василь Григорович  командир Ворошиловського 

батальйону ОЧД УРК «Україна», майор УРК
Бєлова Людмила Михайлівна  берегиня
Васін Анатолій Іванович  козак
Корж Олександр Миколайович  козак
Нестеренко Олексій Миколайович  козак
Овчаренко Геннадій Вікторович  козак
Пекуш Алла Петрівна  берегиня, резерв
Трифонов Володимир Іванович  козак
Тижневий Микола Степанович  козак

Чернець Сергій Захарович  козак
Яценко Микола Никифорович  козак
Очеретяний Віктор Андрійович  козак
Верзилов Дмитро Олегович  начальник юридичного 

відділу ОЧД УРК «Україна», майор УРК
Стефанов Петро Петрович  начальник відділу пропаганди 

ОЧД УРК «Україна», полковник УРК
Кіт Василь Васильович  козак
Пархоменко Павло Федорович  козак
Грицак Богдан Іванович  козак
Солдатенко Денис Олександрович  козак
Дробишева Віра Олексіївна  берегиня
Ігнатенко Раїса Іванівна  берегиня
Гросов Олег Анатолійович  командир окремого 

батальйону ОЧД УРК «Україна», полковник УРК
Велков Олександр Андрійович  козак
Шевляков Ігор Миколайович  козак
Антонов Сергій Костянтинович  козак
Ушаков В’ячеслав Петрович  козак
Манько Григорій Денисович  козак
Манько Денис Григорович  козак
Мартинов Максим Володимирович  козак
Левченко Дмитро Володимирович  козак
Кучеренко Сергій Володимирович  козак
Єнч Микола Іванович  козак
Шавлак Андрій Васильович  козак
Бондарець Роман Борисович  козак
Нецветаєв Сергій Миколайович  командир Ленінського 

батальйону ОЧД УРК «Україна», полковник УРК
Лисицин Олег Олегович  козак
Лятавський Володимир Андрійович  козак
Рождорожнюк Павло Андрійович  козак
Уткін Геннадій Олександрович  козак
Семижатко Павло Васильович  козак
Нецветаев Данило Андрійович  козак
Тимошин Анатолій Олексійович  козак
Нестеренко Олександр Вікторович  козак
Білоконь Едуард Олександрович  козак
Ломакін Вадим Володимирович  козак
П’ятаков Володимир Анатолійович  козак
Левтеров Віталій Опанасович  командир 

Будьонівського батальйону ОЧД УРК «Україна», полковник УРК
Цапко Анатолій Іванович  козак
Ігнатьєв Анатолій Федорович  козак
Ісаєв Іван Павлович  козак
Клименко Сергій Пантелійович  козак
Кулаковський Валерій Володимирович  козак
Лепека Олександр Михайлович   козак
Морозов Олександр Анатолійович  козак
Петрунько Анатолій Іванович  козак
Потужний Сергій Володимирович  козак
Рижков Володимир Миколайович  козак
Усов Олександр Володимирович  козак
Істомін Віктор Олегович  козак
Кудінов Юрій Петрович  козак
Ніколаєнко Валерій Михайлович  козак
Чувашев Віктор Анатолійович  козак
Шевцов Володимир Федорович  командир
 Пролетарського батальйону ОЧД УРК «Україна», майор УРК
Пікалов Віталій Федорович  командир 
Калінінського батальйону ОЧД УРК «Україна», майор УРК

Гірченко Валерій Іванович  козак
Волков Олег Робертович  козак
Дичковський Станіслав Михайлович  козак
Лапшин Віктор Олексійович  козак
Сильченко Юрій Дмитрович  козак
Кондрашов Михайло Євгенович  козак
Кобзарев Андрій Вікторович  козак
Срібний В’ячеслав Леонідович  командир 
Київського батальйону ОЧД УРК «Україна», майор УРК

Бойко Валерій Сергійович  козак
Велігонов Володимир Григорович  козак
Аврамов Лазар Миколайович  козак
Демешко Олександр Миколайович  козак
Довбня Микола Григорович  козак
Камінер Олександр Йосипович  козак
Керов Віталій Анатолійович  козак
Ларін Дмитро Анатолійович  козак
Макарчук Віктор Семенович  козак
Малишенко Володимир Андрійович  козак
Мацалак Яків Якович  козак

Мурмилов Юрій Валентинович  козак
Павленко Олександр Григорович  голова суду козачої 

честі ОЧД УРК «Україна», майор УРК
Поляков Анатолій Васильович  козак
Пугаченко Петро Ілліч  козак
Чичкань Юрій Павлович  козак
Фесюк Олександр Вікторович  козак
Яремчук Олександр Іванович  козак
Лактіонов Микола Васильович  командир 
Макіївського полку ОЧД УРК «Україна», підполковник УРК

Борисенко Сергій Іванович  козак
Головацький Микола Васильович  козак
Грибанов Анатолій Іванович  козак
Дубина Володимир Миколайович  козак
Лавренов Віктор Максимович  козак
Мальцев Анатолій Олексійович  козак
Молокін Анатолій Петрович  козак
Нетреба Юрій Павлович  козак
Синюгін Віктор Володимирович  козак
Синюгіна Наталія Львівна  берегиня
Тазединов Олександр Володимирович  козак
Терешонок Володимир Олександрович  козак
Трифонов Григорій Опанасович  козак
Храбан Олег Віталійович  козак
Черноп’ятко Євген Дмитрович  козак
Чмир Олександр Миколайович  козак
Чернуха Віталій Григорович  козак
Мамченко Олександр Іванович  командир 

Єнакіївського полку ОЧД УРК «Україна», полковник УРК
Алексейчук Олександр Миколайович  козак
Берест Володимир Васильович  козак
Богатирьов Михайло Володимирович  козак
Бондаренко Віктор Олександрович  козак
Бондаренко Євген Миколайович  козак
Борисенко Олександр Миколайович  козак
Власенко Олександр Іванович  козак
Вознюк Сергій Сергійович  козак
Зінченко Микола Миколайович  козак
Іванов Сергій Іванович  козак
Кичка Олексій Петрович  козак
Костюченко Костянтин Васильович  козак
Кузь Анатолій Євгенійович  козак
Лінський Павло Миколайович  козак
Мосьпан Віктор Федорович  козак
Некрасов Микола Іванович  козак
Омельянчук Дмитро Леонідович  козак
Піддубний Іван Григорович  козак
Полухін Анатолій Тихонович  козак
Поперечний Віктор Степанович  козак
Попов Анатолій Павлович  козак
Сергієнко Валерій Анатолійович  козак
Толстих Володимир Михайлович  козак
Томшин Валентин Миколайович  козак
Халєєв Михайло Михайлович  козак
Целіщев Микола Іванович  козак
Богдан Олександр Вікторович  козак
Білоглаз Анатолій Григорович  командир 

Мар’їнського полку ОЧД УРК «Україна», майор УРК
Бойко Ірина Леонідівна  берегиня
Брой Леонід Михайлович  козак
Ганзієва Людмила Степанівна  берегиня
Гуліда Анатолій Григорович   козак
Зоненко Дмитро Олександрович  козак
Кашуба Парасковія Яківна   берегиня
Мандрика Володимир Максимович  козак
Москат Володимир Іванович  козак
Неліпа Олександр Сергійович  козак
Павленко Анатолій Миронович  козак
Петкова Надія Анатоліївна  берегиня
Петренко Ніна Євсіївна  берегиня
Поговський Григорій Робертович  козак
Сапрач Світлана Михайлівна  берегиня
Степаненко Юрій Семенович  козак
Усачов Олександр Анатолійович  козак
Ченокал Володимир Петрович  козак
Юкжин Володимир Кузьмич  козак
Шмигіна Валентина Іванівна  берегиня
Андрющенко Іван Борисович  козак
Кудрявцев Олександр Олексійович  козак

(Продовження реєстру в наступному номері)

У списках цих – історія сучасна,
У прізвищах козацьких – рід у часі 

О. Щасний

Офіційно

РЕЄСТР ОКРЕМОЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ДИВІЗІЇ УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА «УКРАЇНА » 
ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА

Лабунін Василь Климович  голова Ради старшин ОЧД УРК «Україна», генерал-лейтенант УРК
Брильов Валентин Анатолійович  начальник штабу ОЧД УРК «Україна», отаман Донецького міського товариства УРК, генерал-майор УРК
Толстіков Микола Геннадійович  заступник голови Ради старшин ОЧД УРК «Україна», генерал-майор УРК
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Т. Ільвес

УРК за кордоном

ВЕЛИКИЙ ПОСТУП
МАЛЕНЬКОГО НАРОДУ

23 червня естонці відзна-
чають державне свято☻– День 
Перемоги. 

П і с л я  п р о г о л о ш е н н я 
незалежності 24 лютого 1918 
року Естонська республіка 
змушена була брати участь у 
війні за незалежність проти 
війська «Ландесвера», яке очо-
лював генерал фон дер Гольц. 
До складу «Ландесвера» входи-
ли народжені в Естонії німці 
та колишні солдати й офіцери 
вже переможеної у Першій 
світовій війні німецької армії. 
Вони намагалися встановити 
німецький контроль у регіоні. 
Варто зазначити, що естонці 
в цей же час вели запеклі бої 
проти Червоної Армії.

У червні фон дер Гольц пішов 
у наступ із метою відрізати 
п р а в е  к р и л о  е с т о н с ь к о ї 
армії. Проте естонська і ла-
тиська армії 23 червня 1919 
року завдали нищівної по-
разки війську «Ландесвера». 
Вирішальний бій відбувся 
поблизу міста Винну (нині 
Цесіс, Латвія). Після цієї 
перемоги незалежність Латвії 
була відновлена, а кордони 
Естонії надійно захищені. 
Ця битва вважається однією 
з головних подій Визвольної 
війни. 

Загалом, Визвольну війну 
Естонії 1918-1920 років за-
вершив підписаний 2 лютого 
1920 року Тартуський мир-
ний договір, згідно з яким 
Радянська Росія визнала 
незалежність Естонії. Упер-
ше День Перемоги естонці 
відсвяткували в 1934 році. 

Традицію відродили у 1992 
році. Урочисті заходи про-
ходять на державному рівні 
почергово в різних містах 
країни. 

Цьогоріч Визвольний вогонь 
від Хаапсалу прийняло місто 
Силламяе.  

Святкування Дня Пере-
моги в  Іда-Вірумаа  роз-
почалося зі  вранішнього 
богослужіння в Йихвинській 
церкві Святого Михайла. 
П о т і м  в і д б у л о с я  п о к л а -
дання вінків  полеглим у 
Визвольній війні, у якому 
взяли участь представники 
держави, органів місцевого 
самоврядування, Сил оборо-
ни, повітовий старійшина.

Свято продовжилося в Сил-
ламяе, де учасники заходу 
ознайомилися з військовою та 
рятувальною технікою.

Основна ж частина дійства 
відбулася на центральній 
площі міста. Там пройшов па-
рад, який приймав Президент 
Естонської республіки Тоо-
мас Хендрик Ільвес. У ньому 
взяли участь понад тисяча 
членів воєнізованого ополчен-
ня «Кайтселійт», підрозділи 
поліці ї ,  рятувальників  і 
прикордонників.

 Парадним маршем перед 
кількома тисячами земляків 
окремою колоною пройшли 
представники Українського 
Реєстрового Козацтва.

Дмитро ГРИГОРЕНКО, 
за матеріалами

 прес-служби УРКЕ
Фото прес-служби УРКЕ

Серед усіх колишніх радянських республік Естонія подає 
приклад наполегливого будівництва справді незалежної 
держави. Країна зробила поступ до загальнолюдських 
цінностей, швидко адаптувалася в демократичному 
середовищі цивілізованих країн Європи. У цьому русі 
важлива роль належить громадським організаціям цієї 
прибалтійської республіки, серед яких і Українське Реєстрове 
Козацтво, очолюване головою адміністрації Гетьмана УРК у 
Країнах Балтії Володимиром Паламарем.

Представники Українського Реєстрового Козацтва Естонії 
на параді в честь Дня Перемоги у Визвольній війні 1918 – 
1920 років

Нещодавно у Львові біля 
пам’ятника Тарасові Шевченку 
свою перепустку в професійне 
життя отримали 293 юних 
офіцери міліції. Черговий випуск 
курсантів Львівського держав-
ного університету внутрішніх 
справ та вручення їм дипломів 
завжди є справжнім святом для 
студентів і викладачів навчаль-
ного закладу.  

Цьогоріч  в урочистих захо-
дах  узяли участь  начальник Де-
партаменту Державної служ-
би боротьби з економічною 
злочинністю МВС України 
Сергій Міщенко, радник МВС 
України  Андрій Василишин, 
ректор Львівського держав-
ного університету внутрішніх 
справ Михайло Цимбалюк, 
очільник  львівської міліції 
Олександр Рудяк,  голо-
ва адміністрації Гетьмана 
Українського Реєстрового 
Козацтва в Західному регіоні 
України, генерал-полковник 
УРК Володимир Кожан, 
отаман Львівського облас-
ного товариства УРК Василь 
Павлечко. 

Вітаючи випускників із за-
вершенням навчання, ректор 
вишу висловив сподівання, 
що дипломи правників стануть 
для молодих людей провідною 
зорею, котра вкаже їм шлях 
у житті, а набуті знання до-
поможуть реалізуватися в 
професійній сфері. 

До вручення дипломів   
п р и є д н а л и с я  о ч і л ь н и к  
львівської міліції Олександр 
Рудяк, а також  начальник 
УМВС України в  Івано-
Франківській області  Олег 
Сало, які привітали курсантів 
і з  о т р и м а н н я м  п е р ш о г о 
офіцерського звання. 

Звертаючись із вітальним 
с л о в о м  д о  м о л о д и х 
правоохоронців, очільник 
львівської міліції побажав 
кожному випускникові гідно 
нести своє покликання, адже 
відтепер їхній обов`язок☻– 
берегти мир та спокій спів-
громадян. «Пам’ятайте, що 

честь і порядність відтепер і 
надалі є вашими незмінними 
життєвими атрибутами, а ви 
самі повинні бути прикладом  
для наслідування як у службі, 
так і в особистому житті»,☻– 
наставив випускників Олек-
сандр Рудяк.

На завершення молоді 
офіцери випустили в небо 
білих голубів. А потім, чітко 
карбуючи крок, вони пройш-
ли урочистим маршем під 
звуки духового оркестру. 

Прес-служба Львівського 
обласного товариства УРК

Офіційно

Випускників вітають голова адміністрації Гетьмана УРК 
у Західному регіоні України Володимир Кожан і отаман 
Львівського обласного товариства УРК Василь Павлечко

   Н А К А З
№ 373/130  від «10» липня 2013 р.

Про призначення на посаду

З метою створення умов для ефективної роботи, впровадження творчих підходів для вирішення 
статутних завдань, керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське 
Реєстрове Козацтво» та рішенням Генерального штабу Українського Реєстрового Козацтва, 

НАКАЗУЮ:
1. Призначити заступника Гетьмана УРК, голову Адміністрації Гетьмана  УРК у Західному 

регіоні України, маршала Українського Реєстрового  Козацтва Кожана Володимира 
Дмитровича на посаду наказного гетьмана УРК.

2. Наказному гетьману УРК, маршалу козацтва Кожану Володимиру Дмитровичу надати 
повноваження щодо інспектування та впорядкування діяльності козацьких товариств у 
Західному регіоні України (Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька області) 
та Північно-Західному регіоні України (Волинська, Рівненська, Житомирська області), а 
також у Закарпатській, Хмельницькій, Вінницькій областях України, особливо у питаннях 
виконавчої та фінансової дисципліни.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу 
Українського Реєстрового Козацтва, маршала УРК Міхеєва Валерія Анатолійовича.

ГЕТЬМАН УРК   А.І. ШЕВЧЕНКО

Злетіли в небо голуби

   Н А К А З
№ 373/127  від «24» липня 2013 р.

Про переведення до діючого резерву

Керуючись Статутом Всеукраїнської громадської організації «Українське Реєстрове Козацтво», 
рішенням Генерального штабу Українського Реєстрового Козацтва, та на підставі подання на-
чальника Генерального штабу УРК, маршала УРК Міхеєва Валерія Анатолійовича 

НАКАЗУЮ:
1. У зв’язку з порушенням Статуту ВГО «Українське Реєстрове Козацтво» (п. 3.12.1) за 

несплату членських внесків більше трьох місяців (фактично внески не сплачувались більше 
одного року), усунення від виконання посадових обов’язків обласного отамана, відсутність 
реєстру, плану роботи та звітів про діяльність Тернопільської обласної козацької організації 
ВГО УРК звільнити з посади, перевести до діючого резерву УРК та розжалувати до військового 
козацького звання  «капітан УРК» Білого Сергія Степановича – отамана Тернопільської 
обласної козацької організації ВГО УРК, генерал-майора УРК.

2. Наказному гетьману УРК, маршалу козацтва Кожану Володимиру Дмитровичу запро-
понувати Гетьману УРК кандидатуру на посаду отамана Тернопільської обласної козацької 
організації ВГО УРК (термін виконання: до 15 серпня 2013 року).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Генерального штабу 
Українського Реєстрового Козацтва, маршала УРК Міхеєва Валерія Анатолійовича.

ГЕТЬМАН УРК   А.І. ШЕВЧЕНКО



Україна КОЗАЦЬКА4
№ 13-14 (203-204) липень  2013  р. На тернах рідної країни

Зроста козацтво України
А. Чернишенко

Офіційно В осередках УРК

Під звуки козацького гімну
Хлібом-сіллю зустрічали 

Гетьмана УРК Анатолія Шев-
ченка у столиці Галичини. 
Відкрили раду козаки вико-
нанням Державного гімну 
України та  молитвою до 
Господа Бога.

«Сьогодні велике свято — 
День святих апостолів Пе-
тра і Павла, які заповідали 
нам любити одне одного, — 
так розпочав Раду Гетьман 
УРК Анатолій Шевченко. 
– Українське Реєстрове Ко-
зацтво виконує важливу 
місію відродження духовності 
і патріотизму українського 
народу. Сила громадської 
о р г а н і з а ц і ї ,  б у д ь - я к о г о 
к о л е к т и в у  —  у  є д н о с т і , 
монолітності.  Тож кожен 
із членів УРК не лише має 
щоденно працювати над ви-
конанням програмних за-
сад, Статуту УРК, головним 
завданням яких є розбудова 
незалежної, демократичної 
України, а й бути прикла-
дом для інших у боротьбі за 
відродження українського 
козацького духу».

Українське Реєстрове Козац-
тво нараховує понад 100 тисяч 
членів організації, однак, за сло-
вами Анатолія Шевченка, перед 
регіональними організаціями 
він ставить завдання провести 
так званий «відбір», бо голов-
не — не чисельність, а відданість 
ідеям козацького духу, прин-
ципам патріотизму й держа-
вотворення. «Хай нас буде на 
половину менше, але це будуть 
віддані Україні люди, справжні 
козаки», — наголосив очільник 
українських реєстровців.

У виступах представників 
козацьких товариств Західного 
регіону йшлося не лише про 
досягнення й здобутки, а й 
проблеми, які виникають 
у діяльності козацьких то-
вариств. Зокрема, наголо-
шувалося на тому, що деякі 
реєстровці переймаються 
лише посадами і званнями, які 
мають присвоюватися тільки 
за багаторічну плідну роботу 
та особистий внесок кожного 
в розвиток козацького руху.

На козацькій раді опри-
люднено наказ Гетьмана УРК 
про призначення голови 
адміністрації Гетьмана УРК 
у Західному регіоні України 
Володимира Кожана наказним 
гетьманом УРК.

« Р а д а  У к р а ї н с ь к о г о 
Реєстрового Козацтва не ви-
падково відбувається в день 
великого свята. Це ознака 
того, що настав час задума-
тися над нашими вчинка-
ми, — наголосив новопризна-
чений наказний гетьман УРК 
Володимир Кожан. — Якщо 
проаналізувати історію, наш 
край був колискою багатьох 
славних гетьманів України, бо-
ротьба яких за волю держави є 
для нас прикладом жертовності 
та патріотизму. У цей нелегкий 
для України час кожен із нас 
має сумлінно робити свою 
справу на ниві відродження 
і становлення принципів 
козацької демократії».

На козацьку раду завітав го-
лова «Союзу десантників» Ми-
хайло Мудрик. Він привітав 
пана Кожана із призначенням 
на посаду та подарував йому 
символи десантників — стяг 
із написом «Ніхто, крім нас» 
та десантську беретку.

З а  в а г о м и й  в н е с о к  т а 
багаторічну працю на благо 
української держави☻Гетьмана 

УРК Анатолія Шевченка 
реєстровці Львівщини на-
городили орденом Гетьмана 
України Петра Сагайдачного.

З а  д о б р о ю  т р а д и ц і є ю , 
козацька рада завершилась 
під акорди пісні Ярослава 
Музики «Зроди, Вкраїно, 
Богунів» та гучне козацьке 
«Слава»!

Ірина МАЛАНЧУК,
журналіст

м. Львів
Фото автора

ЗРОДИ, ВКРАЇНО, БОГУНІВ!
На засідання козацької ради Українського Реєстрового 

Козацтва, що відбулася 12 липня у Львові, прибуло три десятки 
делегатів-козаків із Рівненської, Житомирської, Хмельницької, 
Волинської, Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської 
та Львівської областей.  Реєстровці підбили    підсумки 
зробленого та обговорили питання розвитку громадської 
організації.  

Традиційні хліб-сіль 
від галицьких берегинь

Під час проведення козацької ради у Львові

Із  напутнім словом до 
майбутніх козаків і берегинь 
звернувся наказний гетьман 
УРК, голова адміністрації 
гетьмана УРК у Київському 
регіоні, маршал козацтва 
О л е к с а н д р  К а р п е н к о  т а 
духівник Київського облас-
ного товариства УРК, на-
стоятель Васильківського 
приходу, протоієрей, отець 
Андрій (Гоєнко). 

Хвилююче дійство посвяти 
розпочалося під звуки гімну 
Українського Реєстрового Ко-
зацтва «Обнімись, Україно!», 
автором якого є О. Карпенко. 
Із трепетом у душі молоді 
козаки і берегині промовляли 
слова урочистої обіцянки, 
присягаючи служити ко-
зацтву, відстоювати одвічні 
цінності українського народу, 
духовність, патріотизм, лю-
бов до Бога, людини і всього 
живого… 

Того пам’ятного дня лави УРК 
поповнили 50 учнів Василь-
ківського професійного ліцею. 
Всім новобранцям були вручені 
посвідчення та реєстрові 

грамоти. Молоді козаки і 
берегині присяглися своїм 
життям  сприяти відродженню 
козацтва, з гідністю служити 
Богу і народові України.

П р и в і т а в  н о в о б р а н ц і в 
піснями козацький народний 
гурт «Липовий цвіт» із села 
Данилівки Васильківського 
району.

Радує те, що на Василь-
ківщині з’явилося ще одне ко-
зацьке товариство, яке очолила 
берегиня, майор УРК Людми-
ла Постоленко. У підготовці та 

проведенні заходу ак-
тивну участь взяли за-
ступники головного 
отамана Київського 
обласного товариства 
УРК, полковники 
УРК Василь Бец та 
Володимир Іванов, 
начальник головного 
штабу Київського 
обласного товариства 
УРК, полковник УРК 
О л е к с і й ☻ П о з н я к , 
о т а м а н  В а с и л ь -
ківського міського 
т о в а р и с т в а  У Р К , 
генерал-майор УРК 
С.Сергієнко, ота-
ман Васильківського 
районного товари-
ства УРК, полковник 
У Р К  В о л о д и м и р 
Волошко.

Людмила ЛЕЩЕНКО,
заступник головного

 отамана КОКТ ВГО УРК,
підполковник УРК

Фото автора

Нещодавно у стінах комунального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний 
ліцей» за ініціативою головного отамана Київського обласного козацького товариства УРК, генерал-
полковника УРК Віктора Книшева відбулася посвята ліцеїстів у козаки. З цієї нагоди в актовій залі 
зібралися всі вихованці, викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі, гості.

Новопосвячені васильківські козаки і берегині з викладачами ліцею 
та очільниками реєстровців Київщини

Посвяту в реєстровці проводять козацькі очільники
Олександр Карпенко та Віктор Книшев

За традицією, активну 
участь у цьогорічних Зеле-
них святах брали реєстровці 
Приазовського регіону.

Козаки Талаковського 
і Павловського куренів 
Гетьманської дивізії УРК 
імені В. Муравйова, як 
завжди, в День  Святої 
Трійці пильнували гро-
мадський порядок на 
території храмів Різдва 
Пресвятої Богородиці 
та  Покровського собору. 
І,☻звичайно, брали участь 
у святковому молебні.

А їх козаки-побратими з 
Маріупольського міського то-
вариства УРК, Кальміуського, 
Миколаївського, Морського, 
Приазовського полків УРК на 
чолі з головою адміністрації 
Гетьмана УРК у Приазов-
ському регіоні Олександром 

Нефьодкіним були присутні 
на святковій літургії у Свято-
Покровському храмі, що в 
селі Бойовому Володарського 
району. Тут дітки отримали 
подарунки і нагороди від ко-
зацьких очільників, місцевих 
керівників, бізнесменів.

По закінченню основної 
частини заходу настоятель 
храму, отець Володимир за-
просив усіх до трапезної на 
святковий обід.

Прес-служба УРК,
м. Маріуполь

На свято у храмі

Козаки та берегині  Приазов’я після святкової літургії 
біля Свято-Покровського храму в Бойовому
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Колись Великі Мости сла-
вилися на всю Польщу, бо 
тут розташовувалася відома 
державна школа поліці ї . 
Сказати, що від неї нічого 

не залишилося — збрехати. 
Скажімо, тут функціонує 
кінологічна школа, яка й до-
тепер є однією з найкращих 
в Україні.

З нагоди Дня міста до Вели-
ких Мостів 21 липня завітали 
представники Українського 
Р е є с т р о в о г о  К о з а ц т в а 
Львівщини. На центральній 
площі поруч із пам’ятником 
Степанові Бандері прой-
шла урочиста частина свята. 
Городян та гостей привітав 
міський голова  Ярослав 
Ройко. Захід благословили 
всечесні отці місцевих церков. 
У місті, до речі, функціонує 
храм Благовіщеня пресвятої 
Богородиці. Тутешні мешканці 
вірять, що Божа Матір захищає 
їх від усіляких негараздів.

О т а м а н  Л ь в і в с ь к о г о 
міського козацького това-
риства УРК, генерал-майор 
УРК Тарас Чайківський від 
імені українських реєстровців 
щиро привітав жителів Ве-
ликих Мостів зі святом, по-
бажав їм здоров’я і добробуту, 
а містечку — процвітання.

А потім усі присутні ста-
ли свідками неординарної 
події. Очільники реєстровців 
Тарас Чайківський, Олег 
Попруженко, Петро Хлищ 

та Роман Колодій провели 
церемонію посвяти місцевих 
жителів у козаки. Того дня 
лави Північно-Західного 
міжрайонного товариства 
УРК поповнили 10 козаків 
і  берегинь.  Гості  свята з 
цікавістю споглядали за 

цим обрядом, а після його 
закінчення усі разом радо 
вітали нових реєстровців.

Ольга ПОПРУЖЕНКО,
кореспондент «УК»

м. Великі Мости,
Львівщина

Ця пам’ять, як святе знамено,
Із нею нам творити Україну

В. Півень

Козацька педагогіка

Екскурсія у просторі і часі

У День міста – в реєстровці
Перша згадка про Великі Мости, що на Львівщині, 

у письмових джерелах зустрічається 1472 року. Так 
стверджують польські історики, хоча українські археологи 
знайшли в цій місцині стоянку ще часів бронзового віку.

Козацька педагогіка

Як завжди, на канікулах при 
школах відкрилися літні табо-
ри, де діти мають можливість 
відпочити та з користю провести 
час. Педагоги Златоустівської 
середньої школи разом із 
реєстровцями Софіївського 
районного товариства, що на 
Дніпропетровщині, доклали 
чимало зусиль для того, щоб у 
дітей було веселе, пізнавальне, 
активне дозвілля. 

Та к  н е щ о д а в н о  к о з а -
ки організували екскурсію 
школярів Златоустівської 
ЗСШ у Софіївський історико-
краєзнавчий музей та на хутір 
Високий. 

Директор музею Артур 
Мірзоєв запропонував  дуже 
цікаву мандрівку на хвилях 
часу. Уявна подорож розпоча-
лася з часу створення знарядь 
праці. До честі  маленьких 
мандрівників, вони безпомил-
ково  називали всі представлені  
експонати, добре знали спо-
соби їх застосування. Зокре-
ма, екскурсантам  запропо-
нували знайти поміж вишитих 
рушників найстаріший, якому 

понад 100 років. З цим за-
вданням діти впоралися на 
відмінно.

Великий інтерес викликала 
постійно діюча експозиція 
«Друга світова війна», серед 
експонатів якої споряджен-
ня, документи, особисті речі 
військових, зброя тих часів.

Пан Артур розповів про 
бойові дії, що відбувалися 
на хуторі Високому, звідки в 

жовтні 1943 року почалося 
визволення Кривого Рогу від 
загарбників. 

«Тогорічна зима видалася 
примхливою: на зміну коротко-
часним морозам приходила за-
тяжна відлига. Червоноармійці 
впродовж чотирьох місяців 
намагалися прорвати обо-
рону ворога.Особливо жор-
стокими були сутички на 
ділянках прориву радянсь-
кими частинами оборони в 
Софіївському районі, зокрема 
біля хутора Високий. Саме 
тут на рубежі 1943-1944 років 
точилися запеклі позиційні 
бої за стратегічно важливу 
висоту 154. Кілька разів вона 

переходила з рук у руки, тут 
полягло більше 5 тисяч вояків. 
Щоб вибити радянських воїнів 
зі щойно відвойованої висоти, 
гітлерівці кидали в бій величез-
ну кількість танків і самохідних 
артилерійських установок. 
Артилерійським і мінометним 
вогнем буквально переорювали 
радянські позиції, німецька 
фронтова авіація постійно 
бомбила оборонні рубежі ра-
дянських солдат», - розповів 
директор музею.

Минуло сім десятиліть, а зем-
ля тут і досі всіяна осколками, 
кулями, людськими кістками… 
Ціною неймовірних зусиль 
радянські частини до середи-
ни січня 1944 року повністю 
звільнили Софіївський район від 
німецьких загарбників. Дорога 
на Кривий Ріг була відкрита. 

Змінилося кілька поколінь 
українців, утворилися нові 
держави, вже виросли прав-
нуки визволителів рідної 
Софіївщини, які з гордістю і 
болем у серці бережуть пам’ять 
про той неймовірно складний 
період історії.

Після змістовної екскурсії 
всі частувалися смачним ку-
лешем. Теплий літній день 
закінчувався, на нас че-
кала зворотня дорога до 
рідного села.  Златоустівські 
школярі вдячні українським 
реєстровцям, своїм педагогам, 
які допомогли їм долучи-
тися до минувшини, глиб-
ше відчути й пізнати історію 
рідного краю. 

Олена СТАСЮК, 
бібліотекар Златоустівської СЗШ, 

лейтенант УРК,
Софіївський район,

Дніпропетровська область

Достигають жита, достигають жита.
Я весела, красива і ще молода.
Над житами, над полем ясен місяць зійшов,
Може, скаже, чому ти мене не знайшов.

Ти мене не знайшов, я тебе не знайшла,
Чорна кішка, напевне, стежку нам перейшла.
Не хились в полі жито. Не хились, не журись.
Бо щасливою буду я тепер, не колись.

А ти, місяцю-брате, з вишини погукай:
- Не барися, козаче, ти її покохай.
Полюби, покохай, доки стиглі жита.
Доки гарна, весела і ще молода. 

Лариса БОНДАРЕНКО, 
Донеччина

Під час проведення посвяти в реєстровці на центральному 
майдані міста

Про завершення свята сповістив постріл козацької гармати

Артур Мірзоєв розповідає дітям про минуле рідної Софіївщини

ДОСТИГАЮТЬ ЖИТА

Поетичним рядком

Журналістка Лариса Бондаренко – постійна дописувачка 
нашої газети. Її нариси, замальовки завжди позначені 
ліричними струменями. До того ж берегиня Українського 
Реєстрового Козацтва пише теплі, барвисті поезії☻– про 
рідну землю, щирі почуття людей, які на ній живуть і 
працюють. До вашої уваги один із таких співучих творів 
поетеси, написаний «у літню пору колоскових жнив». 
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Де б не працював ювіляр, 
яких би висот не досягав, він 
завжди несе з собою по життю 
батьківську заповідь – само-
критично ставитись до себе, 
чесно і доброзичливо до ото-
чуючих. 

Юрій Васильович не зраджує 
п р и н ц и п а м  л ю д я н о с т і , 
п о р я д н о с т і ,  ч е с т і .  О с ь 
уже багато років для нас, 
реєстровців Полтавщини, 
він залишається вірним по-
братимом,  незамінним і 
мудрим порадником у ко-
зацьких справах. Хоч у книзі 
його біографії побільшало 
змістовних сторінок, але душа 
не зачерствіла. Сивина ко-
заку личить, а мудрість – не 
тягар. І цей життєвий скарб 
пан Юрій передає молодому 
поколінню українців, вихо-
вуючи справжніх патріотів 

Вітчизни. Тож, нехай успіх і 
вдача винагороджують Ваші 
труди, пане козацький гене-
рале. 

Бажаємо нових звершень, 
оптимізму, наснаги, здоров’я, 
усіляких гараздів та добра 
на наступні роки. Нехай 
притаманні Вам мудрість, 
інтелігентність, порядність 
та професіоналізм ще довго 
слугують краянам, Україні. 
Хай Ваша творча енергія, 

наполегливість на ниві ко-
зацького відродження до-
поможуть вивести Україну 
до рівня світових лідерів, 
з а б е з п е ч и т и  ї ї  н а р о д у 
процвітання.  

Олексій ЛАПКО,
  генерал-полковник УРК та  

козаки й берегині Лубенської 
окремої Гетьманської дивізії 

особливого призначення
 ім. С. Наливайка

У ці дні генерал-полков-
ник УРК Сергій Іващенко 
в і д з н а ч а т и м е  с л а в н и й 
50-річний ювілей! 

Пан Сергій, перш за все, 
козацький очільник, бать-
ко-отаман волноваських 
реєстровців. П’ять років він 
успішно керує Волноваською 
козацькою дивізією ім.☻Петра 
Калнишевського – одним 
із найдієвіших підрозділів 
Українського Реєстрового Ко-
зацтва. Не за красиві очі, а за 
конкретні справи генерал-пол-
ковник УРК Сергій Іващенко 
удостоєний  високої☻нагороди☻– 
ордена «10☻років☻козацтва 
України». Він☻– повний ка-
валер найвищої відзнаки 

УРК☻– Козацького хреста трьох 
ступенів. Має грамоти й под-
яки від обласної та районної 
державних адміністрацій. Як 
ревний захисник православ’я 
відзначений орденами «По-
крова»,  «1000 років християн-
ства на Русі», багатьма іншими 
нагородами.

Та не у блиску орденів суть, 
а у їх змісті. Сенс власного 
життя отаман убачає в копіткій 
роботі на ниві національного 
відродження, поширення ко-
зацького руху в Україні. Заради 
ж цього варто жити і діяти!

А ще Сергій Олександрович 
давній і надійний друг нашої 
газети. Варто відзначити, 
що очолювана ним козацька 

дивізія☻–найактивніший пе-
редплатник «УК», а  сам козаць-
кий отаман☻постійний допи-
сувач і вдячний читач відомого 
загальнонаціонального ви-
дання. 

Тож «Україна козацька» 
щиро вітає ювіляра поетични-
ми рядками:

Де буває всім заважко,
Де потрібна голова,
Там завжди плече Іващенка
Товариство відчува!

Де потрібні дія, вчинок,
Щоби в дійсність 

втілить план,
Там веде вперед очільник,
Наш рішучий отаман!

Де в громади справ багато
І проблем – ціла гора,
Там з мандатом депутата
Наш козацький генерал!

Калниша нащадок гідний, 
Вірний України син,
Він для неї, неньки рідної,
Зробить все, що не проси!

З празником, пане Сергію! 
Хай серпневий ювілей
Не приборка Вашу мрію –
Буть корисним для людей!

Козакуйте і надалі
На загибель ворогам!
По заслузі Вам – медалі. 
По заслузі – шана Вам!

Свята світлого у хаті 
І врожайних буднів!
Живіть довго і багато!
Будьте!!! 

Творчий колектив редакції 
газети «Україна козацька»

І вже нікому, вже ніколи
Знічев’я не зломить мене

О. Орач

Фестивалі

Із криці і вогню
До участі у коваль-фесті 

земляки Тараса Шевченка 
запросили знаних у Черкась-
кому краї майстрів — ковалів 
Сергія Слинька з Лисянки 
та В’ячеслава Карвацького з 
Городища.

Свідками традиційного 
українського ремесла, що 
його, на жаль, не так уже 
часто нині зустрінеш у по-
всякденному житті, стали 
понад півтори сотні  мо-
ринчан, гостей із Лисян-
ки, Звенигородки, Києва, 
Дніпропетровська.

Ковалі не лише демонстру-
вали вміння приборкувати 
вогонь і крицю, але й нада-
вали можливість бажаючим 
викувати свою «підкову на 
щастя», залюбки проводили 
майстер-класи ковальського 
мистецтва.

А  п о р у ч  н а  г а л я в и н і 
козаки-богатирі вправляли-
ся у піднятті гир, інші змага-
лися у перетягуванні линви. 
Та яке ж козацьке свято без 
пісні? Вокальне мистецтво 
присутнім дарували донька 
отамана Моринської сотні 
УРК Олега Мамая Аміна й 
козаки та берегині з села 
Козацьке Звенигородського 
району.

Під час фестивалю заступ-
ник генерального директора 
Національного заповідника 
«Батьківщина Тараса Шев-
ченка» Людмила Шевчен-
ко та  старший науковий 
співробітник закладу Оль-
га Бондаренко розповіли 
присутнім про історію ко-
вальства, значення цього дав-
нього ремесла у становленні й 
розвиткові українського ет-
носу, його побуту й культури.

Серед почесних гостей фе-
стивалю був козак із с. Ко-
зацького Олег Голуб, відомий 
тим, що у своєму обійсті ство-
рив духовно-патріотичний, 

етнографічний осередок — 
козацький хутір.  Тут,  як 
у старовину, поруч із житло-
во-побутовими спорудами за-
манливо виблискує срібляста 
поверхня невеличкого ста-
вочка з карасями і коропами; 
н а д  к о л о д я з н и м  з р у б о м 
схилився журавель, запро-
шуючи спраглих пригубити 
холодної водиці. Та особли-
ва гордість пана☻Олега☻— 
частокіл із вежею, на якій 
майорить прапор Козачан-
с ь к о г о  к у р е н я  В і л ь н о г о 
Козацтва. Тут же — козацькі 
гармати. В обійсті господар 
влаштовує обрядові дійства, 
традиційні народні гуляння.

За збереження історичної 
спадщини, пропаганду й 
п о ш и р е н н я  к о з а ц ь к о г о 
руху в Україні молодший 
н ау к о в и й  с п і в р о б і т н и к 

Національного заповідника 
«Батьківщина Тараса Шев-
ченка», капітан Моринської 
сотні Черкаського куреня 
Лисянського полку УРК 
Станіслав Сушко подару-
вав козакові Голубу кни-
г у  « Та є м н и ц і  м и н у л о г о 
козацької Лисянки», авто-
ром якої є радник отамана 
Черкаського обласного то-
вариства УРК, полковник 
УРК Олександр Гаврилюк.

По звершенню мистецької 
ч а с т и н и  к о в а л ь - ф е с т у 
моринські реєстровці запро-
сили гостей до свого куреня 
почастуватися козацьким 
кулешем.

Заключним акордом фе-
стивалю ковальського ми-
стецтва «Із криці і вогню» 
стали постріли-салюти з 
козацької гармати, яку при-
везли на свято козаки з села 
Козацького.

Саврадим СОНЬКО,
писар Лисянського полку УРК

с. Моринці

1025-річницю хрещення Руси-України реєстровці Черкащини 
відзначили проведенням фестивалю ковальського мистецтва 
«Із криці і вогню». Дійство відбулося на території Моринського 
філіалу Національного заповідника «Батьківщина Тараса 
Шевченка». Натхненниками та організаторами  мистецького 
дійства стали козаки Моринської сотні Черкаського куреня 
Лисянського полку Українського Реєстрового Козацтва, де 
отаманом майор УРК Олег Мамай.

Козацькі ювілеї

СЕНС ЖИТТЯ ОТАМАНА
Вони народилися одного місяця – незалежна Україна і ко-

зацький отаман Сергій Іващенко з Донеччини. Щоправда, він на 
тридцять років раніше. Тому і вболіває, піклується про молоду 
самостійну державу як про свою меншеньку сестричку. Опікується 
нею, недосвідченою, суворо, але правильно, по-козацьки. Як 
піклуються разом із своєю дружиною Оленою про своїх двох до-
ньок Світлану й Ольгу та внучок Ганнусю і Валерію. 

Генерал-полковник УРК  Сергій Іващенко

15 липня на життєвому 
календарі директора спортивно-
оздоровчої бази «Сула» НПУ 
ім. М. Драгоманова, одного з 
очільників Лубенської окремої 
Гетьманської дивізії особли-
вого призначення ім. С. На-
ливайка, генерал-лейтенанта 
УРК Юрія  Падалки засяяв 
60-річний ювілей. 

МУДРІСТЬ – ЙОГО СКАРБ

Юрій Падалка (у центрі) разом із козаками-побратимами 
Олексієм Лапком (ліворуч) та Михайлом Стеценком
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завтра люди забудуть – 
все рівно творіть добро

Мати Тереза

ТАКЕ ПРОСТЕ ІМ’Я – ЛЮБОВ
Релігія та духовність

(Продовження.
Початок у № № 5–12)

ГЛАВА 1

КТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК?
После этой молитвы я всей 

душой почувствовал, что Ты 
вернулся в мое сердце и про-
стил меня. И это позволяет 
мне обратиться к Тебе как 
к своему родному Отцу с во-
просом: «Отец, я Тебе ответил, 
кто я, поэтому ответь мне, 
а кто Ты есть?».

Отец через Библию и Коран 
мне ответил:

— Я знаю, что твой уровень 
веры, любви и интеллекта уже 
достаточен для того, чтобы осоз-
нать информацию, которую 
Я тебе открою. Ответ на твой 
вопрос очень прост: Я — Я есть, 
Я существую, Я сущий, Я есть 
Любовь, Я есть Путь, Истина 
и Жизнь, Я есть Дух, Я есть 
безграничный Разум и безгра-
ничное Сознание, Я есть, т. е. 
Я существую в нематериальном 
и материальном мире. Я создал 
материальный мир и передал 
в этот мир энергию Своей жиз-
ни. Для Меня не существует ни 
времени, ни пространства. Про-
шлое, настоящее и будущее для 
Меня существуют одновремен-
но. Поскольку Я — бесконеч-
ность, то в материальном мире 
Меня нельзя познать с помощью 
существующих физических за-
конов, постичь человеческим 
разумом. Человеческий ин-
теллект не безграничен, у него 
очерченные возможности, он 
ограничен объемом информа-
ции, качеством и количеством 
знаний, которые находятся на 
материальных носителях (ней-
ронах).

«Мудрость разумного — зна-
ние пути своего, глупость же 
безрассудных — заблуждение» 
(Притч. 14. 8).

Для того чтобы ты, Мой 
сын, смог продолжить поиски 
и осознать, кто Я, тебе предла-
гается такое определение, кто 
есть Я, которое соответствует 
твоему уровню интеллекта. 
Только Я его предлагаю с од-
ним замечанием: оно не может 
претендовать на окончатель-
ную истину, но оно поможет 
тебе продолжить научные 
исследования, в результате 
которых ты получишь уверен-
ность, которая, в свою оче-
редь, поможет тебе укрепить 
твою веру. Я мог бы сообщить 
тебе более приближенное к ис-
тине определение, но на твоем 
уровне интеллекта ты еще не 
готов его осмыслить и понять.

Кто есть Бог?
Во все времена и повсюду 

люди искали Бога. Два тыся-
челетия тому назад молодой 
богатый правитель прибежал 
к Иисусу с вопросом: «Что 
я должен сделать, чтобы мне 
была дарована жизнь вечная?» 
Когда Петр проповедовал 
в Пятидесятницу, его спра-
шивали: «Что нам надлежит 
делать?», «Как найти Бога?». 
В бушующем современном 
мире главная причина неу-
строенности человека кроется 
в неизреченной, невыразимой 
тоске по Богу и по Его любви.

На основании анализа ин-
формации из Священных 
книг предлагается следующее 
определение: Бог есть объек-
тивная духовная реальность, 
существующая независимо от 
сознания людей, знаний о Нем 
и нашей веры в Него. Он есть 
Творец духовного и матери-
ального мира, Он есть Созда-
тель духовной жизни, а также 
материальной жизни в разных 
измерениях времени и про-
странства. Бога может познать 
сознание человека через ор-
ганы его чувств, а также через 
веру, любовь, путь, истину, 
жизнь, совесть и собственный 
интеллект.

АНАЛИЗ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БОГ
«Побеждающего сделаю 

столпом в храме Бога Моего, 
и он уже не выйдет вон; и на-
пишу на нем имя Бога Моего 
и имя града Бога Моего, ново-
го Иерусалима, нисходящего 
с неба от Бога Моего, и имя 
Мое новое» (Откр. 3, 12).

Господь, прости меня за на-
стойчивость, но я вынужден 
снова воспользоваться уста-
новившимися между нами 
родственными отношениями 
и обратиться к Тебе вновь как 
к своему Отцу. Отец, помоги 
мне понять, кто Ты, с помощью 
вечных постулатов, на которых 
построены Вселенная и жизнь:

– кто такая жизнь?
– кто такая любовь?
– кто такой путь?
– кто такая истина?
– кто такой интеллект?
– и кто путь, истина и жизнь 

одновременно?
«И Я открыл им имя Твое 

и открою, да любовь, которою 
Ты возлюбил Меня, в них бу-
дет, и Я в них» (Ин. 17, 26).

Господь, позволь вновь 
поделиться с Тобой своими 
мыслями. Сначала расска-
зать Тебе, кто есть «Я» как 

личность, а затем — кто есть 
я как человек. На мой взгляд, 
«Я» у человека — это созна-
ние его души, хранящееся на 
материальных носителях его 
физического тела. Я уже знаю, 
что от Тебя, Отец, я получил 
жизнь, но я еще не знаю, кто 
такая жизнь и как она может 
быть вечной, так же, как вечны 
энергия и материя, которые Ты 
создал. Я буду стараться осоз-
нать и отыскать путь к вечной 
жизни, к любви и к истине. 
Я знаю, что этот путь тернист, 
я знаю, что на нем встречается 
не только радость, но и скорбь, 
боль и утраты, но, несмотря на 
это,☻я☻принял☻сознательное 

решение идти этим путем. 
Я обещаю, что всеми своими 
силами буду стараться не сло-
маться перед утратами и не-
взгодами, не свернуть с этого 
пути, потому что он ведет 
к Тебе! «Посему, кто думает, 
что он стоит, берегись, чтобы 
не упасть. Вас постигло ис-
кушение не иное, как челове-
ческое; и верен Бог, Который 
не попустит вам быть иску-
шаемыми сверх сил, но при 
искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести» 
(1☻Кор.☻10,☻12–13). Господь, 
спасибо Тебе за облегчение, 
которое Ты, по моей просьбе, 
дал мне после гибели дочурки 
Эллочки и близких мне людей.

Отец, я начинаю понимать, 
почему Ты разрешил мне вы-
разить мою мысль и выслу-
шал меня. Возможно, потому, 
что я являюсь частью Твоих 
планов и мыслей? Отец, про-
сти меня за настойчивость, 
но, возможно, благодаря ей 
я (сознание души) Тебя на-
чал ощущать. Я начал Тебя 
чувствовать непосредственно 
по состоянию своей Души. 
Когда Ты со мной, то в Душе 
моей царят покой, любовь, 
радость, правда и уверенность. 
Когда Тебя нет — ощущается 

пустота, появляется чувство 
тревоги, возможно, и страха, 
нет уверенности в будущем, 
появляется обеспокоенность 
за свою жизнь и свои поступ-
ки, правильны ли они или нет, 
и ощущение, что я что-то не 
успеваю сделать. Сейчас я от-
четливее понимаю Твои слова: 
«… Царство Небесное силою бе-
рется, и употребляющие усилие 
восхищают его…» (Мф.☻11, 12). 
Тебе нравится, когда человек 
настойчиво Тебя ищет. Такому 
человеку Ты обязательно от-
крываешь столько информации 
о Себе, сколько у него есть 
веры, любви, ума и силы, с ко-
торой ищет Тебя человек.

Но я также понимаю, что 
это лишь часть Твоих имен, 
переданных Тобой людям через 
Библию, Коран и другие источ-
ники. Безграничная личность 
Бог имеет бесконечное количе-
ство имен. Каждому человеку 
и только для него ты открыва-
ешь одно из Своих имен. «Име-
ющий ухо (слышать) да слы-
шит, что Дух говорит церквам: 
побеждающему дам вкушать 
сокровенную манну, и дам ему 
белый камень и на камне на-
писанное новое имя, которого 
никто не знает, кроме того, кто 
получает» (Откр.☻2, 17).

Я, сознание, в человеке 
проявляюсь через его разум. 
Анализ земных сложных био-
физических систем, включая 
человека, его мозг, окружаю-
щую среду, позволил людям 
сделать некоторые выводы 
о сложности построения жи-
вых существ. Установлено, 
что эта сложность начинается 
с элементарного уровня. Ос-
новная составляющая часть 
человеческого тела, которая 
обладает возможностью со-
хранять жизнь и передавать ее 
своим потомкам, — это клет-
ка. Клетка нервной системы 
человека является одной из 
самых сложных систем на 

Земле и, вероятно, во всем 
Космосе. Ансамбли таких 
клеток, составляющих нерв-
ную систему человека, по-
зволяют принимать, хранить 
длительное время и переда-
вать информацию, учиться, 
формировать образ себя и об-
разы внешнего мира, а также 
знания. Формировать веру, 
знания о себе и Мире. Духов-
ность, информация и знания, 
находящиеся в нервных клет-
ках, определяют духовно-
материального человека. Это 
и есть настоящий человек. 
Сейчас, Господь, я уверенно 
знаю, что я — человек, но 
я еще не в полной мере знаю, 
кто такая жизнь и чем жизнь 
отличается от смерти.

Отец, позволь мне обра-
титься к Тебе еще с таким 
вопросом, возможно, я смогу 
лучше понять, кто такая раз-
умная жизнь. Отец, скажи, 
а кто такой разум, где и как за-
рождается интеллект, мудрость 
и премудрость человека? Где 
интеллекту и разуму место? 
Отец ответил мне на вопрос 
через Библию: «Но где прему-
дрость обретается? и где место 
разума? Не знает человек цены 
ее, и она не обретается на зем-
ле живых. Бездна говорит: не 
во мне она; и море говорит: не 
у меня. Не дается она за золото 
и не приобретается она за вес 
серебра; не оценивается она 
золотом Офирским, ни драго-
ценным ониксом, ни сапфи-
ром; не равняется с нею золото 
и кристалл, и не выменяешь ее 
на сосуды из чистого золота. 
А о кораллах и жемчуге и упо-
минать нечего, и приобрете-
ние премудрости выше руби-
нов. Не равняется с нею топаз 
Эфиопский; чистым золотом 
не оценивается она. Откуда 
же исходит премудрость? и где 
место разума? Сокрыта она от 
очей всего живущего и от птиц 
небесных утаена. Аваддон 
и смерть говорят: ушами на-
шими слышали мы слух о ней. 
Бог знает путь ее, и Он ведает 
место ее. Ибо Он прозирает до 
концов земли и видит под всем 
небом. Когда Он ветру полагал 
вес и располагал воду по мере, 
когда назначал устав дождю 
и путь для молнии громонос-
ной, тогда Он видел ее и явил 
ее, приготовил ее и еще испы-
тал ее и сказал человеку: вот, 
страх Господень есть истинная 
премудрость, и удаление от 
зла — разум» (Иов. 28, 12–28). 
Господь, я уже понимаю, что, 
когда человек начинает созна-
тельно отдаляться от зла, его 
можно считать разумным и ин-
теллектуальным. Отец, спасибо 
за ответ относительно разума 
и премудрости, но мне еще не 
вполне известно, чем жизнь 
отличается от смерти? Чем 
жизнь отличается от нежизни? 
Позволь мне продолжить мои 
поиски, чтобы найти ответы 
на эти и другие возникающие 
у меня вопросы.

(Далі буде)

Анатолій ШЕВЧЕНКО,
доктор богослов’я
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Прапороносці Михайло За-
харченко і  Олег Щукін винес-
ли козацьке знамено, яке ос-
вятив єпископ Слов’янський 
Всеволод. Владика відправив 
молебень і  звернувся до 
козаків і берегинь із напутнім 
пастирським словом.  

Відкриваючи раду, отаман 
«Окремої Чорнобильської 
дивізії «Україна» УРК Василь 
Лабунін привітав реєстровців 
в ід  імені  Гетьмана  УРК 
Анатолія Шевченка, а потім 
запросив новобранців на уро-
чисту церемонію посвяти. 
Цього дня  лави УРК попов-
нилися 22 козаками і бере-
гинями. Серед новобранців 
л ю д и  р і з н и х  п о к о л і н ь  і 
професій. Зокрема, історик, 
поет,  член Національної 
спілки письменників України 
Геннадій Грибанов, заслу-
жений лікар Таджикистану 
Михайло Кондрашов та інші 
відомі в регіоні люди. 

Приємно, що до громадської 
роботи реєстровці залучають 
багато молоді. За активною 
участю начальника штабу 
Петрівського районного 
товариства УРК Олександра 
Луцика у Вугледарі створено 
міський козацький осере-
док. Цього дня на вірність 
у к р а ї н с ь к о м у  н а р о д о в і 
і  к о з а ц т в у  п р и с я г н у л и 
вугледарівці Андрій Натаров, 
Сергій Харченко, Максим 
Дерюгін та Єгор Польських. 
За прикладом діда і батька, 
присягу реєстровця прийняв 
майбутній студент Вадим 
Іванченко. Отож, у цей день 
народилася ще одна козаць-
ка династія – Лабуніних-
Іванченків. 

А на питання, що саме людей 
приваблює в сучасному ко-
зацькому русі, влучно відповів 
письменник-реєстровець 
Геннадій Грибанов: « Я за фа-
хом історик і добре обізнаний 
із українською минувшиною. 
Наразі ж хочу безпосередньо 
долучитися до розбудови су-
часного козацтва в Україні. Як 
педагог бачу прогалину саме 

в патріотично-ідеологічному 
вихованні молодого покоління 
українців і відчуваю, що в цій 
царині можу прислужитися 
людям, суспільству». 

Часто-густо козаків зви-
нувачують у бездіяльності, у 
надмірній театральщині тощо. 

Проте сумніви щодо кон-
кретних справ реєстровців-
чорнобильців розвіяв їхній 
о т а м а н ,  г е н е р а л - л е й т е -
нант УРК Василь Лабунін. 
У своєму виступі в і н  п о -
знайомив присутніх, серед 
яких було чимало інвалідів-
ліквідаторів аварії на ЧАЕС, 
із рішенням Європейського 
суду про  неправомірні дії 
органів виконавчої влади 
України щодо виплати за-
конних пенсій ліквідаторам у 
повному обсязі. За позовами, 
у тому числі й реєстровців, 
Європейський суд постановив, 
«…що рішення суду (по ви-
граним пенсійним справам 
чорнобильців у місцевих су-
дах різних інстанцій) є оста-
точним, має законну силу і 
не виконується Державою 
протягом тривалого відрізку 

часу, і влада України несе 
відповідальність за таке не-
виконання. Положення про 
розподіл бюджетних коштів 
ніяким чином не змінює да-
ного факту. Більше того, Суд, 
керуючись нормами преце-
дентного права, постановив, 
що відсутність бюджетних 
засобів не може слугувати 
виправданням невиконання 
Державою законних рішень 
суду.  Таким чином,  Суд 
відхиляє заяву влади України 
про неприйнятність скарг і 
підтверджує, що вони не є явно 
необґрунтованими»,☻– проци-
тував рішення Європейського 
су д у  В а с и л ь  Л а б у н і н , 
пославшись на порушення 
українськими чиновниками 
низки Статей і Протоколів 
Конвенції захисту прав люди-
ни і основних її свобод. 

Тож тривала робота козаків-
чорнобильців у юридичному 
полі (а вони вдавалися і до 
масових акцій протестів) дала 
свій результат. Козацький 
очільник  наголосив, що саме 
боротьба за соціальні права 

громадян і надалі залишати-
меться пріоритетною в роботі 
очолюваної ним громадської 
організації. 

Свого отамана доповнив 
начальник штабу дивізії, ге-
нерал-майор УРК Валентин 
Брильов. Він доповів про 
створення під егідою козаків 
товариства з  обмеженою 
відповідальністю «Наш вибір», 
метою якого є реабілітація і 

соціальна підтримка інвалідів 
аварії на ЧАЕС та інших мало-
забезпечених верств громадян.

«Наше гасло «Допоможи 
собі сам» виникло не випадко-
во. Ми поставили собі за мету 
створення малих підприємств, 

а отже, нових робочих місць, 
залучення фахівців до активної 
роботи, ☻– наголосив☻пан 
Валентин.☻– Сподіваємося, 
що нашими замовниками 
стануть органи місцевої влади. 

Ми хочемо підняти той 
підприємницький пласт, 
який сьогодні не вигідний 
бізнесовим структурам, зо-
крема в структурі ЖКГ, у 
соціальній сфері – організація 
торговельних підприємств 
соціальної спрямованості, 
відновлення муніципальних, 
с о ц і а л ь н и х  ї д а л е н ь  д л я 
б е з х а т ч е н к і в ,  д и т я ч и х 
притулків, створення на їх базі 
козацьких кадетських шкіл. У 
системі охорони здоров’я – 
організація реабілітаційних 
центрів для дітей та інвалідів. 
Також маємо можливість 
виділяти козацькі патрулі 
для охорони☻громадського 
порядку, об’єктів культу-
ри, навчальних закладів, 
релігійних центрів тощо, за-
лучати фахівців для лекційної, 
освітньої роботи.  

Хотілося б, щоб задекла-
ровані цілі знайшли підтримку 
в місцевих органах виконавчої 
влади. Щоб чиновники не 
лише словом, але й ділом 
почали виконувати обіцянку 
«Україна – для людей», чи 
«Почую кожного». Упевнений, 
що при об’єднанні зусиль вла-
ди і реєстровців економічний 
ефект від такої діяльності буде 
відчутний. Бажання у козаків 
є, потрібно лише позитивне 
рішення влади».

На завершення ради козацькі 
очільники Василь Лабунін, 
Валентин Брильов і Сергій 
Нецвєтаєв зачитали накази 
про присвоєння реєстровцям 
чергових козацьких звань та 
нагородили орденами «Честь 
і пошана» керівника відділу з 
ідеологічної роботи і зв’язках 
зі ЗМІ, полковника УРК Петра 
Стефанова, його заступника, 
підполковника УРК Павла 
Пархоменка та начальника 
юридичного відділу дивізії 
«Україна», депутата Ленінської 
у м.☻Донецьку районної ради, 
майора УРК Дмитра Верзи-
лова.  

Дмитро ГРИГОРЕНКО,
власний кореспондент «УК»,

м. Донецьк
Фото автора   
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А вже степ розкрилився, розпросторивсь весь 
В. Омельченко

Рівнятися на козацьке знамено
В осередках УРК

В активі одного з найдієвіших підрозділів Українського Реєстрового Козацтва – Окремої Чорнобильської 
дивізії «Україна» УРК багато добрих справ. Слава про козаків-чорнобильців, які чимало зробили для 
захисту соціально незахищених верств населення, як кажуть, іде попереду них.

У цьому козацькому осередку близько 400 реєстровців. Він має статус громадської організації та всі 
відповідні документи з органів юстиції. 

І ось на козацькій раді, що відбулася 23 липня біля меморіального комплексу ліквідаторам аварії на 
ЧАЕС у Донецьку, пройшло освячення  козацького прапора «Окремої Чорнобильської дивізії «Україна» 
Українського Реєстрового Козацтва». 

Присягу реєстрових козаків вугледарівські новобранці 
складають полковнику УРК Михайлові Манукяну

Владика Всеволод і козацька старшина Чорнобильської дивізії «Україна» УРК із новобранцями  
біля меморіального комплексу ліквідаторам аварії на ЧАЕС у Донецьку 

Освячення прапора проводить єпископ Слов’янський Всеволод

Василь Лабунін посвячує в реєстровці свого онука Вадима Іванченка
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С в я т к у в а н н я  о д н о г о  з 
найулюбленіших українцями 
народних свят — Івана Ку-
пала — цьогоріч припало на 
вихідні. Тому тим, хто глибоко 
шанує народні звичаї і обря-
ди, випала гарна можливість 
зробити купальське дійство 
змістовним, насиченим, веле-
людним, адже це старовинне 
свято молодості, яке виник-
ло ще за язичницьких часів і 
у своїй основі має культ Сонця, 
вогню та води. З прийняттям 
християнства у цей день по-
чали відзначати Різдво Івана 
Предтечі.

У  К о ж у х і в ц і ,  щ о  н а 
Київщині, яка входить до 
т е р и т о р і ї  Д а н и л і в с ь к о ї 
сільської ради, задовго до 
цього дня, який тут святку-
ють традиційно, вирішили 
зробити для громади багато 
корисних справ, і все це під 
керівництвом і за особи-
стою участю Данилівського 
сільського голови Василя 

Івановича Беца. Вичистили 
сільський ставок від мулу, 
впорядкували береги, зроби-
ли доступними й безпечними 
для дітей піщані пляжі. Нині 
ставок — чудове місце для 
відпочинку. Поруч нього 
сільські ентузіасти облаш-
тували футбольне поле та 
волейбольний майданчик, 
готується до відкриття 24 
серпня дитячий майданчик. 
Сільські майстри влашту-
вали дерев’яну добротну 
відкриту сцену для прове-
дення урочистих подій та 
гойдалку.

Розпочалося народне свя-
то Хресною ходою святко-
во вбраних молодих і літніх 
кожухівців та їхніх гостей до ко-
зацького хреста, встановленого 
напередодні за ініціативою і 
власним коштом сільського 
голови, заступника головного 
отамана Київського обласного 
товариства ВГО «Українське 
Р е є с т р о в е  К о з а ц т в о » , 

полковником УРК Василем 
Бецом. На урочистій церемонії 
отець Степан, настоятель 
С в я т о - М и х а й л і в с ь к о г о 
храму Кожухівки відправив 
молебень та здійснив таїнство 
освячення. Усім присутнім, 
кожній родині побажали миру, 
добра і процвітання голова 
Васильківської районної ради 
Олег Мазепа, наказний геть-
ман УРК, голова адміністрації 
Гетьмана УРК у Київському 
регіоні, генерал армії УРК 
О л е к с а н д р  К а р п е н к о , 
д а н и л і в с ь к и й  с і л ь с ь к и й 
голова Василь Бец.

А далі гуляли на березі став-
ка. Офіційна частина дійства 
відбувалася на сцені. За роз-
будову рідного села багатьом 
кожухівцям були вручені гра-
моти, подяки та цінні подарун-
ки від Данилівської сільської 
та Васильківської районної 
рад. Тримали слово почесні 
гості, заслужені люди села.

Тут же були приведені до 
урочистої присяги молоді 
козаки й берегині. Посвя-
ту в реєстровці провели на-
казний гетьман УРК, голова 
адміністрації Гетьмана УРК 
у Київському регіоні, генерал 
армії УРК Олександр Карпенко 
та головний отаман Київського 
обласного козацького това-
риства, генерал-полковник 
УРК Віктор Книшев. Освятив 
новобранців отець Степан.

Цікавого було багато: гурти 
«Липовий цвіт» і «Джерело» 
вітали гостей українськими 
народними піснями, висту-
пали дитячі  танцювальні 
к о л е к т и в и ,  о к р е м і 
виконавці хореографічних 
к о м п о з и ц і й  і  ц и р к о в и х 
номерів.

А тим часом поза сценою, 
на  смарагдовому килимі 
берега,  юнаки та дівчата 
виконували купальські об-
ряди. Хлопці встановили 
вілечко — символ Івана Ку-
пала, дівчата старанно при-
красили його стрічками й 
квітами, а потім оберігали, 
щоб не вкрали…

Та його доля бути викупа-
ним! І вже незабаром вербове 
дерево опинилося у воді. 
Натомість запалало вогнище, 
яке кликало сміливців до 
себе очиститися у магічних 
язиках полум’я. Парубки й 
дівчата стрибали через во-
гонь і поодинці, і парами. 
А ближче до ночі один за 
одним на тихе водне плесо 

лягли власноруч сплетені з 
польових квітів і трав дівочі 
віночки, віщуючи їхнім влас-
ницям долю…

Завершилося свято далеко за 
північ. Враження від ночі на 
Купайлицю у всіх присутніх 
були якнайкращі, бо щоразу, 
побувавши на купальському 
святі, розумієш, що дотор-
кнувся до чогось давнього і 
сталого, до чогось прекрасного 
і незабутнього.

Людмила ЛЕЩЕНКО,
заступник головного отамана 

Київського обласного 
товариства УРК, 

підполковник УРК
Фото автора
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Хтось череду зірниць порозганяв
Н. Данилюк

Народні традиції

На Купала – в Кожухівці

Кожухівська молодь на традиційних гуляннях біля ставу край села

Реєстрові козаки й берегині Київського обласного товариства УРК на фоні козацького прапору

Посвяту в реєстровці проводить наказний гетьман УРК 
Олександр Карпенко
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МОВНА ДУХОВНІСТЬ 
СУЧАСНОГО ПОКОЛІННЯ 

Питання мовного облаштування 
Української Держави не нові. Вони 
завжди були гострими, актуальними. 
Сьогодні ж вони особливо знакові, 
бо сформоване за часів незалежної 
України нове  покоління або ж 
повірить у самодостатність не тільки 
і не стільки української мови, яка 
витримала тисячолітнє випробування 
і всупереч будь-яким «кнопкодав-
цям» залишилася самодостатньою, а 
в самобутність Української Держави, 
наскільки самоідентифікуватиме себе з 
нею, і водночас – які патріотичні прин-
ципи сповідуватиме. Так, наприклад, 
вистава «Нація» (за М. Матіос) Івано-
Франківського академічного обласного 
українського музично-драматичного 
театру імені І. Франка в Донецьку  
22 травня 2013 року за участю самої 
авторки з повним аншлагом засвідчила 
духовну єдність усієї Української землі.

Нинішня телепродукція, та й усі 
ЗМІ належним чином не пропагують 
патріотизму як такого, сповідування 
національних цінностей, надання 
переваги власному з-поміж інших. 
Я був свідком надзвичайно важливої 
реальності сьогодення, замкнутого на 
пам’ять минулого… До Личаківського 
цвинтаря у Львові під’їхало відразу 
кілька автобусів зі школярами з Польщі 
(із Жешова (Ряшева)). Треба було бачи-
ти, з яким внутрішнім благоговінням 
слухали вони розповідь екскурсовода 
про Марію Конопницьку, Габріелю 
Запольську, похованих на цьому 
цвинтарі. Особливо ж трепетним 
було їхнє ставлення до меморіального 
комплексу «Львівських орлят», де 
покояться учасники кровопролитних 
змагань 1917-1920 рр. Таке ставлення 
до минулого, співвідношення власного 
Я з цим минулим не можна сформувати 
в одну хвилину, миттєво, на це повинні 
працювати і сім’я, і школа, і загалом – 
усе  суспільство. 

І зовсім інший епізод… Травневий 
ранок нинішнього року в Києві. 
Учитель пропонує десятикласникам 
одного з престижних ліцеїв відвідати 
могили відомих майстрів художнього 
слова, культури, діячів Держави, на що 
чує тихе незадоволення, ремствуван-
ня… Діалогу з минулим не відбулося, 
його немає в душі… Вини школярів у 
тому немає, адже здебільшого на кана-
лах - або безкінечні телесеріали про 
злочинні угрупування, «перевертнів» 
у погонах, або ж фільми (аж ніяк не 
шедеври) соціалістичного реалізму, 
що пропагують бережливе ставлення 
до колгоспного (а його вже нема), до 
виробничої солідарності (а вироб-
ництва повноцінного ще нема), до 
моральних цінностей сімейного життя 
в гуртожитках (а такі гуртожитки скрізь 
зліквідовано) тощо. То на чому ж фор-
муватися патріотичним ідеалам моло-
дого покоління, що повинно  всотувати 
в себе щось… А весь гламур із його 
глянцем заповнений зовсім іншими  
реаліями. З одного боку, вивчається 
українська мова, але її не чути ані в 
ЗМІ, ані з уст «талановитих» політиків, 
з іншого, пропагується регіонально 
російська радіо-телепродукція, але 
жодних патріотично свідомих та дер-
жавно налаштованих ідеалів у ній немає. 
Тому молоде покоління здебільшого 
є на роздоріжжі… Можливо, таких і 
потребує сучасна влада? Та не такі змо-
жуть розбудувати Державу, сприятимуть 
її розпросторенню. 

 ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ 
Висновки у мовному питанні робить 

народ та його власна Держава, що 
оберігає та зберігає всі цінності та 
значущості від далекого минулого до 
сьогодення. Слова і справді «страшні, 
коли вони мовчать» (Ліна Костенко), 
але слова не можуть мовчати, вони 
кричать: Ми у Тобі, пізнай через 
нас самого себе. Власне, Держава 
належить тим, кому належить мова. 
Заявлена теза постає вічною, її ніяк 
не можна відкинути, бо навіть новітні 
держави будуються на власній мовній 
політиці. 

Підтвердження легко знайти і в 
концептуально засадничих принци-
пах формування Ізраїлю, і в розбудові 
Словаччини, і в мовній політиці 
Македонії,  Словенії  та багатьох 
інших. У загальному вимірі молоде 
покоління досить чітко зорієнтоване 
на рідну країну. Залишилось тільки 
виформувати відповідні патріотичні 
цінності. Якщо Держава цього не 
робить, то мовний патріотизм, став-
лення до неї формують подвижники, 
завдяки яким постала Українська 
Держава як суверенна,  і  надалі 
розвивається, й утверджується. Ще 
б мати підтримку Держави на всіх 
рівнях, то й розмови про різноманітні 
періодичні кризи не велися б. Адже 
лише людина може перетворюва-
ти думки на слова, думати слова-
ми, зберігати пам’ять тисячоліть у 
словах, постійно розширюючи та 
динамізуючи обсяги та місткість 
такої пам’яті в часопросторі, творити 
та спілкуватися за допомогою цієї 
унікальної символьної репрезентації 
досвіду.

 Людина ніколи не задумується 
над природністю цього процесу та 
його значущістю, що цілком подібно 
до процесу дихання, коли ніхто не 
розмірковує, для чого ми  дихаємо 
або ж для чого потрібне повітря 
людині. Неусвідомлення аж ніяк 
не звільняє та не вивільняє нас від 
відповідальності за долю збереже-
ного віками та переданого нам цього 
неоціненно-неповторного скарбу.

В України є національне майбуття. 
Ернест Ренан витлумачує націю як 
велику солідарність, що вийшла з 
усвідомлення спільних жертв у мину-
лому і подібних у майбутньому. Така 
солідарність передбачає минуле, але 
вона і в теперішньому виражається 
реальним фактом – згодою, чітко 
вираженим бажанням продовжува-
ти спільне життя, адже основним 
чинником, за Едуардом Майєром, 
об’єднання людей у націю  є воля, 
або ж ідея:  національність утворюють 
групи, що прагнуть становити цю 
єдність; для створення такої єдності 
необхідні активність, зусилля волі, 
що і відрізняє націю від простої 
сукупності людей. 

Україна має волю як цілісність 
та чітко поставлену мету захисту 
своїх національно-визначальних 
інтересів. Тільки за такої умови 
Україна спроможна впевнено диви-
тись уперед і поставати самодостат-
ньою в колі цивілізованих держав, 
зберігаючи власну ідентичність і 
самовизначення.

Анатолій ЗАГНІТКО, 
член Національної спілки 

письменників України,
член-кореспондент Національної 

академії наук України   

Не люблять кайданів ні слово, ні ідея
М. Рильський

Мова про мову

НАБУТОК СЬОГОДЕННЯ 
ЧИ ТЯГЛІСТЬ ТРАДИЦІЇ

— Коли прочитав «підручник» скла-
лося враження, що на Донбасі начебто 
й не було нас, українців. Велика увага 
у виданні приділяється переселен-
цям: заробітчанам, колоністам, – а от 
про українців, корінне населення, 
першопоселенців Донеччини, майже 
нічого… Та й сама наша територія 
зветься то Азовська губернія, то 
Катеринославське намісництво, то 
Малоросія… У хронографії навіть не 
вказана дата підступного руйнування 
Катериною Запорозької Січі, якій 
належали наші землі. На поданих 
мапах немає паланкового устрою та 
кордонів земель війська Запорозького. 
Колонізація краю й покріпачення 
наших вільних предків подається як 
благо й прогрес!

Про населення Донеччини написано 
так: «На території нашого краю мешка-
ли представники численних етнічних 
груп, які мали різний соціальний ста-
тус». А далі йдеться про побут німців і 
греків… Знову ж постає питання: «А ми, 
українці, де ж тоді були?». Може, нас 
взагалі тут не існувало? Учень, прочи-
тавши таке — що собі втямить?!

У додатках до цієї теми такі докумен-
ти: «Из истории заселения немецкими 
колонистами Екатеринославской 
губернии (конец XVIII — нача-
ло XIX вв.)», «О переселении изра-
ильских христиан на территорию 
Александровского уезда. 1846 год». І 
тут нас, українців, зась шукати…

У книзі подається соціальний, 
конфесійний склад населення 
Донеччини, але повністю відсутній 
національний. Українців згадують 
у розділі про побут селянства як 
«українці нашого краю». З українських 
особистостей названі автор «Словника 
української мови» Борис Грінченко 
(з коротеньким коментарем) і поети 
Михайло Чернявський, вірш якого 
чомусь наданий російською мовою, та 
Михайло Петренко.

Нарешті, на сторінці 336 находжу 
в підручнику й про нас, українців, 
у «Документі № 7». Це уривки з нарисів 
«Підземне царство» письменника 
Вікентія Вересаєва. Ось витяги з нарису 
«Шахтарі-мужики»: «Так же относятся 
к шахте и местные хохлы…». «Если 
хохол работает в руднике, то исключи-
тельно «на поверхности», но и тут возь-
мет цену выше обыкновенной…». А ось 
із нарису того ж автора «Невенчанная 
губерния» (назва твору російською): 
«Спросите местного хохла, что это 

за «Невенчанная губерния», где она 
находится? Хохол угрюмо нахмурится 
и, глядя в сторону, скажет: «Не чулы 
мы про таку губернию…». «В сердцах 
отцов, мужей и братьев растет глухая, 
тяжелая ненависть к пришельцам 
шахтерам. И ненависть эта не остается 
без проявления: хохлы умеют жестоко 
мстить… Вообще вражда между мест-
ными хохлами и шахтерами крайне 
жестокая. Шахтеры при каждом удоб-
ном случае колотят хохлов, хохлы — 
шахтеров. Это два враждующих лагеря, 
не знающие перемирия».

Закріпляється сказане контроль-
ним питанням для учнів: «У чому 
полягали побутові  п ідвалини 
ворожнечі між мужиками-хохлами та 
заробітчанами-шахтарями?».

Прочитавши таке,  можна 
уявити собі, як якийсь школяр, 
скажімо, з Донецька, почув-
ши, що поруч хтось спілкується 
українською, називає того «хох-
лом». А на зауваження, що це 
образа, каже, що так написано 
у шкільному підручнику…

На згадку приходять слова 
нашого видатного земляка, вчите-
ля Олекси Тихого: «Донеччина — 
ц е  1 / 6  в с ь о г о  н а с е л е н н я 
Української РСР. Її культурний 
та національний розвиток може 
послужити або гарним прикладом 
для всієї України в разі її нор-
мального розвитку, або ганебним, 
холероподібним…»

Як могли такі «титуловані» 
донецькі автори — два кан-
дидати історичних наук, два 
відмінники освіти України — 
упорядкувати, а рецензенти — 

два кандидати історичних наук, два 
учителі, – дати позитивні рецензії, 
а літературні редактори — методист 
і член спілки журналістів України — 
так відредагувати? Керівництво 
обласного відділу освіти й науки, 
ректор Донецького ОІПП «науко-
во обґрунтувати», а комісія з історії 
науково-методичної ради Міністерства 
освіти схвалити подібне?!

Є багато літераторів зі світовим ім’ям, 
які фахово, з почуттям відповідальності 
і любові писали про Донбас. А скільки 
сучасних професійних дослідників 
історії Донбасу! В. Пірко, Р. Лях, 
Ф. Пустова, Н. Темірова, П. Лаврів, 
В. Оліфіренко, В. Урбан, Я. Гомза, 
В. Дєдов, С. Татаринов та інші. Чому 
не взяти бодай до уваги їхню думку?

У 2002 році вийшла друком фунда-
ментальна праця відомого японського 
дослідника Гіроакі Куромія «Свобода 
й терор у Донбасі 1870–1990», при-
свячена бурхливій історії Донбасу, 
козацького краю, де віками гуляв дух 
волі, де степ давав притулок тим, хто 
шукав кращого життя. У цій книжці 
більше тисячі посилань на джерела…

Всюди у ЗМІ читаємо про низьку  
якість освіти в Україні. На прикладі 
цього донецького підручника пере-
конався, що саме так і є… Виникає 
питання: група людей шляхом впли-
ву через ЗМІ начебто добилася 
ліквідації  підручника. А невже 
викладачі історії не побачили того, 
що там є? А якщо побачили, то чого 
мовчали?

Прес-служба УРК,
Донеччина

Малюнок Миколи Капусти

Точка зору

Нащо краяти історію?..
Нещодавно у ЗМІ промайнув матеріал про підручник «Історія рідного краю» для 

9☻класу, що надійшов у школи Донеччини у 2012 році. Привернув увагу він тим, що у 
схваленому Міністерством освіти посібнику історію Донеччини пропонують вивчати 
на прикладах протистояння в регіоні «шахтарів» і «хохлів». Ми звернулися до знаного 
на Донбасі громадського діяча, депутата Олексієво-Дружківської селищної ради, 
голови обласного товариства ім. О.Тихого Євгена Шаповалова із проханням надати 
коментар із цього приводу.  
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І. Дзюба

У СЛОВІ — ВИМІР ЖИТТЯ
Кожний із нас об’єднує щонайменше 

два світи — світ минулого, успадкова-
ний від батьків і дідів, і світ сучасного, 
сприйнятий самим собою і вмонто-
ваний у свою сутність. Особливістю 
виступає глибина пізнання минулого та 
його усвідомлення як власного, і через 
нього крокування до майбутнього. 

Іван Дзюба належить до тих непере-
вершених Майстрів Слова, хто не тільки 
глибинно кваліфікує багатошаровість 
минулого, усю місткість прожито-
го та пройденого попередниками з 
розумінням їхніх усвідомлених та 
неусвідомлених утрат. Чи не найкраще 
це впізнавано зі створеного митцем. 
У пролозі до однієї зі своїх фундамен-
тальних книг «Не окремо взяте життя» 
Іван Дзюба у відповідь на поставлене 
авторське питання «Що змушує люди-
ну «сідати» за спогади?» констатує: 
«Мабуть, у кожного є свої мотиви, 
серед них — і неусвідомлені. Але є й 
очевидні, спільні: ностальгія, бажан-
ня зафіксувати і зберегти для уявної 
цікавості нащадків зникомий світ влас-
ного, як тепер кажуть, «часопростору»; 
потреба узагальнити свої життєві вра-
ження, свій досвід, підбити підсумок 
свого життя — бодай для самого 
себе. Може бути і якийсь полемічний 
імпульс, якась своя затятість або 
спроба внести корективи в уявлення 
сучасників про тебе». Поглиблюючи 
свої міркування, Майстер говорить про 
зникнення на українському тлі кількох 
Атлантид, з-поміж яких знаковими 
постають: 1) Атлантида середньо- та 
східноєвропейського містечкового 
єврейства; 2) Атлантида галицького 
села; 3) сьогочасне «розмивання» 
Атлантиди української діаспори, 
політичної еміграції; 4) а також — 
«згасання» Атлантиди української 
Донеччини. Кожна з таких Атлантид 
заховує в собі цілий пласт народної 
пам’яті, вимагаючи особливого розгля-
ду і дослідження, не тільки з’ясування 
причин незворотного процесу зник-
нення цих визначальних для України 
Атлантид, але й характеристику причин 
обсягів багатошаровості та значущості 
їхньої відсутності в сучасному житті. 

Та к и й  в і д с т у п  с п р и ч и н е н и й 
стремлінням зрозуміти різне ставлення 
людей до свого минулого — одні праг-
нуть приховати власне походження, 
придумати різні легенди… Для Івана 
Дзюби все, пов’язане з прожитим, зна-
чуще та знакове. Майстер знову й знову 
повертається до своїх першовитоків, 
проходить стежками власного такого 
недалекого Буття.

УКРАЇНСЬКА АТЛАНТИДА 
ДОНЕЧЧИНИ

Для Івана Дзюби, як і для бага-
тьох інших донеччан, це не просто 
три слова — це цілісний пласт куль-
тури, мови, традицій, знак усього 
того, що символізує неповторність і 
знаковість цього краю. Розгалуженість 
та наповнюваність Української 
Атлантиди Донеччини легко просте-
жити ще й сьогодні… Для цього слід 
поглянути на національно-мовну і 
культурно-насичену мапу Донеччини. 
Не ту мапу-візитівку, яку прагнуть вит-
ворити через різноманітні символьні 
фігури на зразок герба Донеччини 
а насамперед — реальну з таким глибин-
ним минулим (щораз вихолощуваним 
ідеологічно-креольним поняттям Дике 
поле) та вельми розмаїтим теперішнім. 

Щоправда, теперішність якось блякне 
під надто заідеологізованим і повсюдно 
нав’язуваним поняттям регіоналізації, 
основним виміром якого в сучасній 
Україні виступив статус регіональної 
мови (поняття суперечливе та неодно-
значно сприйняте не тільки кожною 
людиною, але й усім суспільством 
загалом). Здавалося б, усі ці побічні 
речі ніякого відношення не мають ані 
до Української Атлантиди Донеччини 
(зовсім не випадково всі три слова 

написані з великої літери, адже це, 
по суті, материк — мовно-культур-
ний та літературно-мистецький, поза 
повноцінним виявом якого Донеччина 
втрачає свою своєрідність), ані до Івана 
Дзюби… Зовсім не так — це не побічні 
речі, а визначальні для встановлення 
багатошаровості Української Атлантиди 
Донеччини, що охоплює у своїх вимірах: 
1) україномовний простір донецько-
степових земель (досить легко виявити 
інтенсивність українським говірковим 
масивом, навіть побіжно поглянув-
ши на загальну діалектологічну мапу 

Донеччини); 2) літературно-мистецькі 
напрацювання, до яких належить 
ціла когорта письменників і самої 
Донеччини (Павло Байдебура, Іван 
Білий, Петро Бондарчук, Григорій 
Кривда, Євген Летюк та ін.), і тих, 
хто, народившись у цих краях, не 
забував про свої витоки: Володимир 
Сосюра, Василь Стус, Грицько Бойко, 
Леонід Талалай та ін. За окремою 
ухвалою Вченої ради Донецького 
національного університету Іванові 
Дзюбі присуджено звання «Почесний 
доктор Донецького національного 
університету»);  3) фольклорно-
естетичні надбання краю (не так дав-
но довелося почути різні варіанти 
легенди про Карачуна (Корочуна — 
у перекладі з тюркської Чорна смерть), 
що пов’язані з відповідною горою м. 
Слов’янська в с. Красноармійському 
та в смт Билбасівка Слов’янського 
району, подібні ж легенди, щоправ-
да, про Карамчуна, розповідають і 
в селах Великоновосілківського 
(села Зелений Гай, Новопетрівка, 
П е т р о п а в л і в к а ,  П р и в і л ь н е ) , 
Мар’їнського (села Антонівка, 
Катеринівка, Костянтинівка) районів. 
А нещодавно щось подібне розповідали 
й у с. Хлібодарівка Волноваського райо-
ну. Це тільки один маленький фрагмент 
народнопоетичної усної творчості, 
а скільки їх у своїй цілісності та якої вони 
глибини та місткості… Складно сказати, 

чи слухав подібні легенди та перекази 
маленький Іванко в с. Миколаївці, де 
він народився (напевне, ні, бо в цьому 
селі він прожив тільки один рік), чи 
в с. Новотроїцькому, куди сім’я згодом 
переїхала, а можливо, щось подібне 
йому переповідали уже в с. Оленівські 
Кар’єри (тепер Докучаєвськ). Тут 
Іван Дзюба здобув середню освіту і 
звідси пішов навчатися в Донецький 
педагогічний інститут. Усі три шари 
Української Атлантиди Донеччини 

були природною стихією в роки 
хлоп’яцтва та юнацького змужніння 
Івана Дзюби. До цих шарів слід додати 
неповторність усього того,  що пов’язано 
в Донецькому краї з Українським 
козацтвом (пор. промовисті наймену-
вання на кшталт Волноваха, Домаха 
та ін.). Нав’язувана теорія Дикого 
поля минулого Донеччини в силу 
цього приречена на повний крах. 
Підтвердженням постійного прагнення 
«обігрування» поняттєвої образності 
Дикого поля є інтелектуально-художній 
журнал «Дикое поле» з☻його☻гаслом 

«Не Украина и не Русь — /☻Боюсь, 
Донбасс, тебя — боюсь» як своєрідний 
Донецький проект. До цього прилягає 
глибинна тисячолітня  пам’ять 
історичних битв руських воїнів із поло-
вецькими нападниками (похід війська 
під проводом князя Ігоря та історична 
битва на сучасних донецьких землях). 
Кожний із заявлених шарів містить 
низку складників і вимагає окремого 
розгляду, а сукупно вони становлять 
неповторну цілісність — Атлантиду 
Української Донеччини.

ТЯГЛІСТЬ ДУХОВНОЇ СИЛИ
Атлантида Української Донеччини 

є духовно потужною, її міць умонто-
вана в геополітичний простір краю. 
Скільки років — цілі десятиліття мина-
ли, пролітали й півстоліття — нама-
гались «змодернізувати» особливий 
«уніфікований» різновид національно-
культурних взаємин під «шапкою» 
сучасної регіональної, а українська мовно-
літературна та національно-культурна 
стихія знову й знову витворювала власне 
Силове поле. Пригадуються нещодавні 
одноденні гастролі Івано-Франківського 
драматичного театру в Донецьку зі спекта-
клем «Нація» (за Марією Матіос), коли зал 
майже протягом півгодини не відпускав 
ані акторів, ані автора. Це притому, що зі 
сцени звучало художнє мовлення, напо-
внене неповторним південно-західним 
говірково-діалектологічним колоритом.

Силове поле Атлантиди Української 
Донеччини є настільки потужним, 
що будь-які спроби маргіналізувати 
українськість були приречені на 
неуспіх. Звичайно, сучасне з його над-
звичайно гіперболізованою силою 
«ярмарковості», коли слово рідне також 
виступає елементом купівлі — продажу, 
завдає найбільш болючого удару по всіх 
прошарках Української Донеччини. 
Українська книга, не кажучи вже про 
україномовні ЗМІ, ледь-ледь дихає. 

Не йде до серця й на душу не лягає 
думка, що може бути перерваною 
тяглість Української Донеччини, що 
спричинить катастрофічну втрату її 
внутрішньої неповторності та завдасть 
непоправної шкоди її зовнішньому 
вияву.

В е р ш и н н и м  к о м п о н е н т о м 
Української Донеччини, поза вся-
ким сумнівом, є Духовне Начало — 
Віра в Божий промисел, що завжди 
наснажувала та уможливлювала збе-
реження українськості в найважчі та 
найстрашніші часи. Поза такою Вірою 
неможливий будь-який поступ, будь-
яке творче начало, тому що «Не працю-
ючи на високу ідейність — працюємо 
на девальвацію слова, яке стає без-
особовим, заряджається негативною 
енергією проти людини, її совісті» 
(Леонід Талалай). Іван Дзюба усією 
совістю, душею та серцем у Слові, зна-
ючи, що поза працею над Словом воно 
денаціоналізується і з подвійною силою 
б’є по самих авторах.

НА ПЕРЕДНЬОМУ ПЛАНІ
Євген Сверстюк на одній із презентацій 

своєї нової книги «Гоголь і українська 
ніч» у відповідь на питання про те, що 
давало йому сили, крім віри в Бога для 
того, аби досягти такого авторитету 
з-поміж мислячої інтелігенції, наголо-
сив: «Ми прийшли на цей світ трудитись. 
Ми прийшли боротися і змінювати 
його». Продовжуючи цю фразу щодо 
Івана Дзюби, можна лише позаздрити 
його вмінню трудитись — працювати зі 
Словом натхненно і виважено, перекон-
ливо і мудро, результатом чого постають 
нові та нові книги, актуальність яких 
незаперечна, а публіцистична гостро-
та окремих із них просто вражає. Не 
постаючи у своїй основі мітинговим, 
Іван Дзюба постійно перебуває на перед-
ньому краї — там, де схрещуються думки 
у двобої і де вирішується питання не 
тільки сучасного Української Держави, 
але насамперед її Майбуття. Гортаючи 
і перечитуючи сторінки його спогадів, 
легко зловити себе на думці: це потрібно 
не так самому авторові, як усім тим, хто 
сьогодні поряд і хто завтра пізнаватиме 
пройдений до нього шлях і вибудовува-
тиме власну шкалу оцінок щодо справ 
минулих.

Іван Дзюба з його неперевершеним 
критично-художнім світосприйняттям 
сформувався під могутнім впливом 
Української Донеччини, що не тільки 
сформувала його Силу Духу, але й спо-
нукала до постійної праці над Словом 
заради свого народу, своєї нації, своєї 
Держави.

Анатолій ЗАГНІТКО,
доктор філологічних наук, член НСЖУ

Щиро вітаємо Івана Михайловича 
Дзюбу з черговим липневим днем 
народження. Бажаємо академікові, 
вірному другу нашої газети козаць-
кого довголіття, нових творчих 
здобутків, людського щастя.

Редакція «УК»

ЄДНІСТЬ СВІТІВ У ЖИТТІ
Думки і доля

Анатолій Загнітко (ліворуч) із двоюрідним братом Івана Михайловича 
Дзюби Володимиром Григоровичем Дзюбою на малій батьківщині
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«Коли у 1918 році на півдні 
Київщини відступала восьма 
російська царська армія і гра-
бувала все на своєму шляху, 
селяни мусили себе борони-
ти, – розповідає директор 
Богуславського краєзнавчого 
музею, уродженець Медвина 
Петро Гогуля, який трива-
лий час досліджує історію 
Медвинської республіки. – 
Піднялася народна оборона, 
традиційна, як козацтво». 
Селяни за час воєнного без-
владдя поділили між собою 
панську землю, набудували 
нових хат і повіток із безгосп-
ного лісу, і віддавати все це 
будь-яким зайдам не хотіли.

Медвинці, звісно, боронили 
не лише садки і комори. На 
межі ХХ століття в них пробу-
дилася національна свідомість. 
У 1912 році вчителі створили 
у медвинській школі куль-
турно–освітній гурток. На 
зароблені в церковному хорі 
гроші учні виписали зі Львова 
300 українських книжок. І 
хоча учителів за це звільнили 
з роботи, книжки читало все 
село. А в 1917-му тут були вже 
«Просвіта», хор і драмгурток, 
який щомісяця ставив нову 
українську виставу.

Медвинську еліту скла-
дали переважно вчителі і 
військові старшини. Серед 
них – Григорій Пирхалка, 
революціонер 1905 року, який 
відбув заслання в Оленецькій 
губернії і самотужки вивчив-
ся на юриста. Легендарний 
напівзрячий кобзар Антін 
Петюх (справжнє прізвище 
Митяй) також відбув заслан-
ня, знав багато українських 
революційних пісень і співав 
їх під бандуру, виступав як 
пропагандист української 
ідеї серед війська УНР, на 
бронепотязі «Хортиця». Коли 
українська армія в 1919 році 
відступила, кобзар повернувся 
у Медвин. Ніхто з медвинської 
інтелігенції не мав достатньої 
інформації про те, що діється 
в Україні й у світі.

Довкола вирувала війна. 
«Більшовиків вибили – при-
ходять денікінці. Війська УНР 
вибили денікінців – приходять 
поляки. Поляки відійшли – 
приходять більшовики. Вдень 
більшовики – вночі приходять 
повстанці», – описує хаос тих 
років Петро Гогуля. З 1918 по 
1920–й влада в селі змінювалася 
12 разів.

«МЫ ВАС ВСЕХ ПЕРЕУЧИМ!»
Радянську владу в Медвині 

проголосили в 1919-му. У червні 
1920-го «червоні» ввійшли в 
село вп’яте. «Прибуло чет-
веро комісарів на допомогу 
місцевому «волревкому», – 
розповідає Петро Гогуля. – 
Вони оголосили загальні збо-
ри села, вимагали мобілізації 

молоді до свого війська, дуже 
великого продовольчого пода-
тку і «боротьби з місцевою 
петлюрівщиною». На заува-
ження хлопців, чому комісари 
говорять російською, ті поча-
ли матюкатися і переконува-
ти, що «всіх навчать говорити 
більшовицькою мовою». Це 
збурило людей».

Під час наступних зборів 
хлопці заарештували тих 
комісарів, а вночі розстріляли. 
На ранок, 19 серпня, якраз на 
Спаса, повстанці оголосили у 
селі військовий стан. Отаманом 
на той час був військовий стар-
шина Хома Лебідь, начальником 
штабу – Микола Василенко, 
начальником розвідки – сот-
ник Дніпровий, загадко-
ва особистість. Він прибув із 
Галичини з розвідувальною 
метою в час Першої світової 
війни, був дуже спокійний, 
носив окуляри з товстими 
лінзами.

У той час по всій Україні 
спалахували селянські повстан-
ня проти більшовицьких 
грабунків. Відомо, що між 1 
квітня і 15 червня 1919 року 
в Україні відбулося 328 таких 
повстань. Деякі селянські заго-
ни трималися аж до 1926 року.

ОБОРОНА МЕДВИНА
С е л я н и  п р о г о л о с и л и 

республіку і для її оборони 
довкола села прикопали боро-
ни догори гостряками. Були 
впевнені, що протримаються 
кілька місяців, а там, мовляв, 
надійде підмога із сусідніх сил 
і підійде військо Петлюри... 
Утім зброї  у  захисників 
республіки виявилося обмаль 

(на 1000 добровольців – всьо-
го 300 рушниць і  трішки 
патронів). Коли через кілька 
днів повстанці напали на 
цукроварню й обеззброїли 
там кількох більшовиків, 
про цю подію дізналися в 
Києві, а невдовзі й у Москві. 
Більшовики занепокоїлися: 
приклад Медвина могли пере-
йняти інші села.

Після розвідки в село заско-
чив кінний загін. Нападники 
спалили Успенську церкву, 
пограбували кілька обійсть і 
вбили двох господарів. Після 
перестрілки відступили. Майже 
щодня кількасот більшовиків із 
кулеметами наступали на село. 
Повстанська розвідка вчасно 
повідомляла про це, у церквах 
били у дзвони, селяни кидали 
роботу й бігли боронитися, 
переважно з косами й вилами. 
Під час вирішального бою два 
полки Червоної армії штурму-
вали маленьку «республіку» 

майже добу. Під ранок запали-
ли крайні хати. А тоді ж стріхи 
були солом’яні, вітер повіяв☻– 
півсела вигоріло. Республіка 
перестала існувати.

Р е ж и с е р  В о л о д и м и р 
Денисенко, родом із Медвина, 
пройшовши радянські табори, 
у 1960-ті задумав зняти фільм 
про оборону Києва. Поїхав у 
Москву до Будьонного, який 
у 1941 році був главкомом 
Південно-Західного напрям-
ку. Пробрався до нього на 
дачу, аби про все розпитати. 
«А ты откуда, хохол?» – спитав 
Будьонний. «З Медвина». «А, 
знаю ваше бандитское село. В 
1920-м, сволочи, бороны выло-
жили, я их шашкой, а они...».

ПОРIДНЕНI З УПА
Більшовики три дні гра-

бували село. Також зібрали 
величенький продподаток. 
Повстанці, які залишилися в 
лісі, часом нападали на обози 
з награбованим. Один із обозів 
розгромили в урочищі Гударів 
Яр. Зранку 13 жовтня, перед 
Покровою, зі Звенигородки 
приїхав до Медвина каральний 
загін. Більшовики оголосили 
збір села. Заїжджі відібрали 
до сотні молодих чоловіків 
від 18 до 30 років і завели їх до 
волості. Вмістилося десь із 80, 
хто менший – протиснувся 
через вікно, одного 14–річного 
відправили додому. Комісар 
заявив: «Ви☻– відоме бандит-
ське село і маєте повернути все 
пограбоване з військового обо-
зу». Якщо ж ні, то всім, мов-
ляв, буде таке: вивів з натовпу 
чоловіка і з нагана стрілив 
йому в голову. Дав людям 

одну годину, щоб позносили 
продукти. Селяни полякали-
ся, розбіглися. А більшовики 
вивели заручників за село й 
розстріляли з кулеметів...

П і с л я  о к у п а ц і ї  м і н і –
республіки більшовики ще 
два десятиліття вишукували і 
знищували у Медвині всіх, хто 
хоч якось був причетним до 
повстання. Загалом у Медвині 
знищили понад 6 тисяч людей.

Проти тих, хто залишався 
у підпіллі, використовували 
такі ж методи, що згодом про-
ти Української Повстанської 
армії. Оголосили «амністію», 
потім вербували не надто 
обережних «хлопців із лісу», 
і вони виказували криївки. 

Якби ж то вояки УПА знали 
історію Східної України!..

Кобзар Антін Петюх потра-
пив у засідку в 1921 році і 
застрелився, щоб не датися 
в руки чекістам. Його бан-
дуру надійно сховали, у 2000 
році вона потрапила до Петра 
Гогулі, нині експонується в 
Богуславському краєзнавчому 
музеї.

«Населення Медвина, що 
стихійно підтримало повстання, 
понесло надзвичайні жертви, 
але ніколи не було в нього 
каяття чи нарікання за цю акцію 
проти більшовиків. Тільки 
тепер селяни зрозуміли свою 
помилку: треба було не Медвин 
збройно боронити, а свою дер-
жаву українську і своїх синів 
віддавати в жертву... на загальних 
фронтах Української армії»,☻– 
писав відомий науковець і 
громадський діяч української 
діаспори Іван Дубинець, 
уродженець☻Медвина.

У  1 9 2 0  р о ц і  Д у б и н е ц ь 
навчався в Богуславській 
педагогічній школі, на літні 
канікули був у рідному селі і 
все бачив. Уникнув репресій 
через те, що не жив постійно у 
Медвині. У часи Другої світової 
війни був секретарем президії 
Української національної ради 
в Києві. Емігрував до США, 
досліджував Голодомор. У 
1952 році видав книжечку 
«Горить Медвин». В Україну 
її привезла у подвійному дні 
валізи емігрантка Олександра 
Бражник, яка у 1960–х роках 
відвідала рідне містечко. 
Селяни нишком копіювали 
книжку, невдовзі її мала ледь 
не кожна родина. Тоді Медвин 
згадав про цю подію, витисну-
ту вглиб підсвідомості страхом 
смерті.

Н и н і  в  ц е н т р і  с е л а  є 
пам’ятний знак на честь 
Медвинської республіки, а на 
місці розстрілу 80 заручників 
відновили хрест.

 
Ярослава МУЗИЧЕНКО, 

власний кореспондент газети 
«Україна молода» 

Тут кровію республіка стікала,
Коли над світом Медвин наш горів.

Герої національно-визвольних змагань

МЕДВИНСЬКА РЕСПУБЛІКА
Медвин – село неподалік Богуслава, що на Київщині. Ці терени люди заселяли з ІІ тисячоліття до нашої ери. За 2 кілометри 

від Медвина є славнозвісна Савур-могила. Був тут і замок, нині залишилися рештки оборонних валів.  За переказами, 
свого часу в містечку збудовано багато церков: Спаська, Георгіївська, Всесвятська, цехова. На сьогодні залишилося дві☻– 
Миколаївська і Успенська, поновлена після руйнування. Перебуваючи під владою Польщі, Медвин 1620 року отримав 
Магдебурзьке право. Під час визвольної війни 1648–1654 років став сотенним містом Корсунського полку. Втім українська 
влада встановилася ненадовго. У 1763 році у закріпаченому Медвині залишалося тільки 9 дворів, звільнених від повинностей. 
Медвинці брали активну участь у гайдамацькому русі. Після другого поділу Польщі (1793 рік) Медвин увійшов до складу Росії.

Керівники Медвинського повстання. Зліва направо сидять і стоять: Іван Плаксун, Тимофій 
Хижняк, Омелько Радчук, Хома Сидоренко, Микита Сидоренко, Микола Василенко, сотник 
Дніпровий.

Пам’ятний знак героям 
Медвинської республіки
від вдячних нащадків
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«1952 року у Нью-Йорку видано історико-
мемуарний нарис Івана Дубинця «Горить 
Медвин». Це коротка оповідь про перебіг 
Медвинського антибільшовицького повстан-
ня 1920 року, – пише у передньому слові 
до видання історик і краєзнавець, дирек-
тор Богуславського краєзнавчого музею 
Петро Гогуля. – Автор, будучи студентом 
Богуславської педагогічної школи, на вихідних 
та канікулах бував у рідному Медвині й став 
свідком «упокорення» Медвина більшовиками. 
А пізніше, коли в 1920-х роках працював у 
Медвинській школі, мав змогу спостерігати 
трагічні долі учасників повстання. Багатьом 
укоротила життя сумнозвісна ЧК, інших 
«амністували», але, як виявилося, ненадовго. 
Хтось трагічно загинув, не давшись у руки 
ворогу, декому вдалося втекти за кордон, втра-
чаючи рідних і батьківщину назавжди».

Автор зазначає, що попри всі жертви – він 
ніколи не чув від односельчан каяття чи жалю 
з приводу повстання. Це підтверджує у своїх 
спогадах інший учасник тих подій – началь-
ник штабу Медвинської повстанської дивізії 
Микола Василенко. Він згадує матір повстан-
ця Шмигори, яка «не нарікаючи ні на кого… 
була горда, що її син не загинув безкорисно».

– Збереження історичної пам’яті про події 
та героїв Української національної революції 
1917-1921 років – серед пріоритетних напрямів 
краєзнавчої роботи Черкаського обласно-
го товариства УРК, зокрема його дієвого 
підрозділу☻– Лисянського козацького полку 
УРК, – говорить радник отамана Черкаського 
обласного товариства УРК, полковник 
УРК Олександр Гаврилюк. – А оскільки у 
Медвинському повстанні брали участь і 
жителі сусідніх сіл Гути, Боярки, Писарівки, 
Хижинець Лисянського району Черкаської 
області, реєстровці долучилися до увіковічення 
пам’яті своїх героїчних земляків. 

Саме завдяки зусиллям і коштом козаків 
Лисянського полку УРК Олександра 
Гаврилюка та Олега Ганжі нещодавно переви-
дано книгу Івана Дубинця «Горить Медвин» і 
безкоштовно розповсюджено по бібліотеках 
та навчальних закладах краю. 

Крім того, реєстровці ініціювали виготов-
лення та встановлення пам’ятника на могилі 
одного з героїв книги – сліпого кобзаря-
бандуриста Антона Митяя, який загинув на 
Лисянщині й похований у селі Велика Буда 
на Звенигородщині. 

Тож сучасні козаки пам’ятають героїв, 
які не повернулися з борні з ворогами, але 
завдяки вдячним нащадкам повертаються з 
небуття в омріяну ними вільну Україну.  

Саврадим СОНЬКО, 
писар Лисянського полку УРК

Тут матері, сивіючи, ридали,
Втрачаючи навік своїх синів.

В. Василенко

Ул і т к у  2 0 0 0  р о к у,  я к р а з 
перед святкуванням 80-річчя 
Медвинського повстання, знайш-
лася бандура Антона Митяя (по 
вуличному Петюха). Вона була 
значно пошкоджена часом, проте 
на днищі зберігся автограф май-
стра (невиразно) і дата виготов-
лення — 1919 р. Бандура довгий 
час зберігалась у Кості Семеновича 
Нечитайла, а до музею історії 
Богуславщини її передала п. Галина 
Мазуренко. 

Постать Антона Митяя настільки 
важлива для Медвина і взагалі 
визвольних змагань 1917–1920☻рр., 
що потребує особливої уваги та 
вивчення його життєвого шляху. 
Головне джерело інформації☻— 
наш земляк Іван Дубинець. Із 
його спогадів про Медвинське 
повстання дізнаємося багато про 
життя та революційну бороть-
бу  Антона Петюха.  Причину 
популярності нашого земляка 
і  кобзарів-бандуристів взагалі 
в революційних і національно-
визвольних змаганнях пояснює 
учасник тих подій бандурист 
Василь Ємець: «Нарід, що про-
кинувся від вікової політичної 
та національної неволі, жадібно 
ловив кожне слово, що говорило 
про його минулість, а тим більше 
впивався словами думи та пісні, 
які співали йому кобзарі. Може, 
багато з них переживали кращі 
хвилини у своїм житті,  може, 
навіть, то були хвилини, у котрі 
многії вперше почули себе синами 
воскреслого народу, який в особі 
селян, війська, а рівно ж свідомої 
чи помосковщеної інтелігенції гор-
нувся тоді до кобзарів. Концерти, 
що в той час відбувалися за участю 
будь-якого з них, чи самостійні 
кобзарські концерти проходили 
при переповнених залах». 

Своє мистецтво Антін Митяй 
о х о ч е  п е р е д а в а в  ч и с л е н н и м 
учням. Серед них були відомі 
бандуристи Овсій Проценко, 
Кость Місевич, Данило Щербина, 
Пантелеймон Колесник, Дмитро 
Ґонта та інші. Хата Антона Митяя 
у Медвині перетворилася на май-
стерню з виготовлення бандур, 
штаб місцевої «Просвіти», а в 
роки Української національної 
революції — на повстанський 
штаб Медвинської республіки. 
Під час визвольних змагань цей 
незрячий співець не лише гартував 

своїм талантом мужність і відвагу 
вояків, але й був зв’язковим між 
частинами українського війська 
та повстанськими загонами. Його 
бачили на бронепотязі «Хортиця», 
серед військ УНР, на тачанці у 
повстанських рейдах. Під час 
бойових дій одягався в козацький 
однострій, чіпляв до пояса шаблю-
ку і пістоля, перекидав через плече 
бандуру. Міг вправно їздити на 
коні, влучно (на звук) стріляти з 
рушниці та револьвера, досконало 
володів холодною зброєю. 

Авторитет Антона Огійовича 
Митяя (Петюха) охоче засвідчили 
й односельці, які проходили в 
справі його соратника та учня, 
керівника медвинської капели 
бандуристів у 1921–1929 рр. Овсія 
Проценка. 

У народній пам’яті зберігся вірш 
Антона Петюха про його втечу з 
палаючого Медвина:

…Медвин горить,
 аж солома шелестить, 

А Антін Огійович
 на підтоках біжить… 

Є кілька версій загибелі бандури-
ста Петюха. Версія Івана Дубинця 
про те, що він загинув під селом 
Семенівкою Лисянського району, 
не викликала сумніву, аж поки 
в розмові з В. Х. (який пізніше 

відмовився від своїх слів) я почув, 
що Петюх загинув під с. Багва (тепер 
Маньківського району Черкаської 
області) .  Поінформованість і 
впевненість В. Х. мене вразили, 
тож я взявся перевіряти. Справді, 
як свідчать архівні матеріали, 
поблизу Багви в Пехівському 
лісі знаходилась «ставка» отама-
на Цвітковського. Як відомо, 
після розгрому «Медвинської 
республіки» значна частина мед-
винських повстанців — і Петюх 
теж — перейшла до Цвітковського 
і була з ним до самої амністії влітку 
1921 року. Кость Місевич до своїх 
спогадів «Бандурист Антін Митяй» 
додав примітку: «В 1927 році в 
большевицькім журналі Глобус ч. 
13 в статті «Кобзарське мистецтво 
на Україні» читаю дослівно таке: 
«За цієї доби деякі кобзарі про-
водять крім мистецької☻роботи 
й  г р о м а д я н с ь к о - п о л і т и ч н у. 
Та к и м  б у в  н а  К и ї в щ и н і  ( н а 
Звенигородщині і Канівщині) коб-
зар Митяй, який загинув від німців 
через свою повстанчу роботу проти 
гетьманства і німецької окупації». 
Якби не гостив я кобзаря А.Митяя 
в 1919 р. у себе і якби не було 
ще тут живого свідка, сотника 
Дмитра Ґонти, з яким був кобзар 
в Запорозькій Січі, можна б поду-
мати, що справді кобзаря Митяя 
розстріляли гетьманці. Вістка ця 
зовсім не правдива». З інших дже-
рел — А. Петюха бачили ще влітку 
1921 р., а у вересні, за переказами, 
він був уже розстріляний. 

Учні бандуриста продовжили 
його справу. Сільський учитель 
Овсій Проценко в 1920-х роках 
організував у Медвині капелу 
бандуристів. У 30-х роках його 
учень  Андрій  Митяй під  час 
служби в армії організував капе-
лу бандуристів при військовій 
частині в м. Біла Церква. Майже 
всі медвинські бандуристи заги-
нули під час репресій у 1937–38 
роках як повстанці та націоналісти 
(Овсій Проценко, Дмитро Салата, 
Захар Миколенко та інші).  Андрій 
Митяй загинув як український 
патріот.

 
Петро ГОГУЛЯ,

 історик-краєзнавець,
директор Богуславського 

краєзнавчого музею
 м. Богуслав,

Київська область

Герої національно-визвольних змагань

Митяй (Петюх, Пітюх) Антін Огійович (1886–1921) – бандурист, учасник 
національно-визвольного руху 1917–1921 років. Учасник революції 1905 
року, політичний засланець. Був висланий до Сибіру (Томськ) 1906 року за 
антидержавну пропаганду. Повернувся в Україну 1912 року.

Народився 1886 р. на Канівщині, у містечку Медвин Шевченківського 
краю. Походив із бідної селянської родини, осліп малим хлопцем. Почув раз 
бандуриста, і з того часу мрія його була навчитись грати на бандурі. Зробили 
йому бандуру, довбану з верби, місцеві коваль і тесля. У 1905 році був у Києві. 
Пізніше удосконалював свою гру у Гната Хоткевича. Грав Антін полтавсько-
чернігівським, а пізніше і харківським стилем.

Серед його учнів був Кость Місевич, який пам’ятав, як Митяй приговорював: 
«Як будете грати на бандурі, то постарайтесь мати кількох учнів, аби передати 
їм своє знання, щоб не гинули наші козацькі думи. Я маю учнів: Вас і одного 
вчителя з Канівщини. Як умру, Ви передасте другим кобзарське мистецтво, 
щоб розширялось воно по всій Україні!»

Ентузіаст був із нього великий, знав добре історію України, навіть у мене 
місцеві вчительки годинами читали йому історичні оповідання. За поводиря 
у нього був сусіда з Медвина Марушевського, сина козака, — хлопець 18 
літ, мав шість класів гімназії. Захопився думами і пішов у світ із Антоном 
Митяєм.

У 1917 році виступав у Проскурові на запрошення товариства «Просвіта». 
Учився в Івана Кучеренка та Гната Хоткевича. Бував часто з українським 
військом, їздив на бронепоїзді «Хортиця», а також із кінною батареєю Полку 
Чорних Запорожців, що нею командував Дмитро Гонта, який також грав 
на бандурі. В 1919–1920 роках Митяй ходив із повстанцями, очолював 
Пропагандистський відділ у штабі отамана Цвітковського. З 1920 року був 
учасником антибільшовицького повстання в Медвині. За деякими джерелами 
розстріляний більшовиками в 1921 році, за іншою версією – застрелився.

ЙОГО ЗБРОЯ – БАНДУРА І СЛОВО

Кобзар Антін Митяй (Петюх).
Фото 1913 р.

Бандуристи Дмитро Салата і 
Захар Миколенко – учні Антона 
Митяя, розстріляні за участь
у Медвинському повстанні

Ще якихось 100 років тому українське село 
було чи не головним оплотом національного 
духу, а в роки Української революції 1917-20-х 
років – української державності. Як приклад – 
історія села Медвин на Київщині Богуславського 
району.

До козацької читальні

Із небуття – у вільну Україну

Книжка Івана Дубинця «Горить Медвин» 
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Восени 1860 року Т. Шевченко уклав 
українською мовою «Букварь южно-
русский» — посібник для навчання 
грамоти в недільних школах.

Народну освіту, українську за фор-
мою та змістом, Тарас Григорович 
вважав запорукою майбутнього 
національного визволення.

Поет розумів, що освіта повинна 
даватися разом із усебічним вихо-
ванням людини й поєднуватися з 
національною традицією. Такі думки 
вже висловлювали перед ним його 
сучасники — і М. Пирогов, і українці 
П. Редькин та К. Ушинський. Але 
Шевченко перевищив їх тим, що нада-
вав великого значення дошкільному 
вихованню й позашкільній освіті.

«Ніхто до нього не підкреслив так 
потреби перевиховати суспільство, ніхто 
так ясно не протиставив самоосвіту 
офіційній шкільній освіті» — це сло-
ва старих українських педагогів д-ра 
І. Брика і професора С. Сірополка. 
Своїми думками Тарас Григорович 
(як педагог — Л.О.) «сягнув… поза цілі 
десятиліття та зійшовся з поглядами 
найкращих світових діячів XX віку».

Ніхто з такою ж вірою не пропагу-
вав потреби естетичного виховання 
людини, як він. Джерелом морального 
виховання Шевченко вважав христи-
янську релігію, Христову науку. Адже 
все життя він прагнув того, щоб люди 
стали «синами Сонця Правди» — 
справді Христовими синами. Тому й 
не дивно, що половину свого буква-
рика він заповнив релігійним змістом. 
Крім самих молитов, дав у ньому й 
цікаві їх пояснення, дав Символ Віри, 
і свої блискучі переклади спеціально 
дібраних Давидових псалмів, і тек-
сти українських дум — про Олексія 
Поповича та Марусю Богуславку, 
зважаючи на їх глибокий христи-
янський моральний зміст. Цим поет 
доклав ще одну свою дорогоцінну лепту 
у справу національного відродження. 
Освітньо-виховний процес він не уяв-
ляв собі інакше, як у глибокому зв’язку 
з національною традицією.

«Стільки вже написав про тих 
перевертнів — «мерзенних каламарів», 
«п’явок» народних, «блюдолизів», що 
батько їх, «може, останню корову жидам 
продав, поки навчив московської мови». 

Отже, був послідовний у своєму 
бажанні зарадити цьому лихові. 
Адже у повісті «Близнята» ска-
зав: «Якщо ми задля якогось 
марного срібника почнемо глу-
митися над своїми звичаями 
старовини, то що з нас буде? 
Вийде який-небудь француз 
або, крий Боже, куций німець, 
а вже за тип, або за національну 
фізіономію — і помину не буде! 
А на мою думку, нація без власної 
вдачі, що їй самій належить та її 
характеризує, схожа на кисіль, та 
ще й найнесмачніший кисіль»1.

Може, зорю переліг той,
А на перелозі…
Я посію мої сльози,
Мої щирі сльози.
Може, зійдуть і виростуть
Ножі обоюдні,
Розпанахають погане,
Гниле серце, трудне,
вицідять сукровату,
наллють живої
Козацької тії крові,
Чистої, святої...

(«Чигирине, Чигирине!». 1844)

«Буквар» був першим у задуманій 
Ш е в ч е н к о м  с е р і ї  н а в ч а л ь н и х 
посібників із різних галузей знання — 
арифметики, географії, етнографії та 
історії.

«Думка єсть за «Букварем» напеча-
тать лічбу і ціни, і величини такої ж, як 
і «Букварь». За лічбою — етнографію 
й географію в 5 копійок. А історію, 
тілько нашу, може, вбгаю в 10 копійок. 
Якби Бог поміг оце мале діло зро-
бить, то велике само б зробилося», — 
ділився Шевченко задумами в листі до 
М. К. Чалого 4 січня 1861 р.2.

Гл и б о к и й  з м і с т  з а к л а д е н о 
у прикінцевому рядку про «мале» і «вели-
ке» діло. Велике діло свого життя — бороть-
бу за ідеали волі і правди на землі — поет 
безпосередньо пов’язував із поширенням 
навчання, просвіти — малим ділом.

Шевченко взявся  за  видання 
«Букваря», розраховуючи тільки 
на себе. Аби добути гроші, поет-
художник написав автопортрет, щоб 
розіграти його в лотерею. Але перед 
тим у вересні 1860 року представив 
його на виставці в Петербурзькій 
академії мистецтв.

« Р у с с к и й  х у д о ж е с т в е н н ы й 
л и с т о к »  т о д і  п и с а в :  « В і д о м и й 
малоросійський поет Т. Г. Шевченко 
виставив п’ять дуже вдалих гравюр 
і свій власний портрет, намальова-
ний олійними фарбами. Ми чули, 
що художник мав на меті розіграти 
цей портрет у лотерею, збір від якої 
він призначав на видання дешевої 
малоросійської абетки. Від щиро-
го серця бажаємо, щоб ця чутка 
підтвердилася і щоб задуманому 
Т. Г. Шевченком сприяв усілякий 
успіх»3.

Н а  з г а д а н о м у  а в т о п о р т р е т і 
художник зобразив себе молод-
шим, аніж був на той час: паруб-
к о м  у  в и ш и в а н ц і ,  п о в ’ я з а н і й 
ч е р в о н о ю  с т р і ч к о ю ,  с в и т і  і 
смушевій шапці, по-козацькому 
зсунутій набакир; у вусі — сереж-
к а ,  к о т р у  я к  т а л і с м а н  н о с и л и 

д і д и  з  к о з а ц ь к и м и  « о с е л е д ц я -
ми» — продовжувачі ще не забутої 
традиції славних запорожців. «Чи 
то Палій,  чи то Дорошенко, чи 
то Сагайдачний?» — писали кри-

тики 4.  Особливо 
п р и в е р т а в  у в а -
г у  к о н т р а с т  м і ж 
х о л о с т я ц ь к и м 
убранням і  сум-
н и м  п о г л я д о м 
повних сліз очей.

Л о т е р е я  м а л а 
проводитися в колі 
української  гро-
мади Петербурга і 
тих, хто співчував 
українській ідеї . 
І  чи не  через  те 
в автопортретному 
образі наголос зро-
блено на моменті 
національному?

Невдовзі худож-
н и к  о т р и м а в 
п о в і д о м л е н н я  з 
канцелярії Великої 
Княгині:

« Г о с п о д и н 
Ш е в ч е н к о  п р и -
глашается пожа-
ловать в канцеля-
рию Государыни 
Великой Княгини 
Елены Павловны 
в Михайловском 
дворце в пятницу 
25-го сего ноября 
от 11 до 2  часов 
д л я  п о л у ч е н и я 
денег, следующих 

за купленный Ея Императорским 
Высочеством портрет. 23 ноября 
1860 года»5.

Павло Зайцев, який досліджував 
життя Тараса Шевченка, писав: 
«У кінці грудня 1860 року зовсім уже 
хворий поет із наказу лікаря мусив 
засісти у своїй майстерні і прими-
ритися з ув’язненням. Він писав про 
це Варфоломієві: «Погано я зустрів 
оцей новий поганий рік. Другий 
тиждень не виходжу з хати: чхаю та 
кашляю, аж обісіло», а через тиж-
день уже признався йому, що зовсім 
заслаб: «Так мені погано, що ледве 

перо в руках держу, і кат його батька 
знає, коли воно полегшає» (листи 22 
і 29 січня 1861).

Проте і весь січень він безупинно 
працював. Енергійно листувався з 
М. Чалим у Києві і з X. Ткаченком 
у Полтаві, з Р. Тризною в Чернігові — 
все у справі розповсюдження свого 
«Букваря». Просив «Букварі» прода-
вати, а гроші віддавати до кас «наших 
убогих воскресних шкіл». Чернігівця-
інспектора шкіл Тризну просив побу-
вати в архієпископа чернігівського 
Філарета, а М. Чалого — у київського 
митрополита Арсенія. Сподівався, 
що ієрархи, з огляду на релігійний 
зміст букварика,  захочуть його 
придбати, та ці його сподівання вия-
вилися марними. Обом московсь-
ким ієрархам і не снилося якісь 
там українські букварі купувати 
для церковнопарафіяльних шкіл, 
хоча, наприклад, Арсеній скар-
жився, що не друкують дешевих 
букварів. Прочитавши про це в пресі, 
Шевченко й пройнявся наївною 
надією на поміч цього архієрея.

Тарас Григорович просив знай-
ти таких «десяток чоловік добрих 
людей», щоб самі схотіли по 100 

букварів купити, а ті 30 карбованців, 
що зібралися б за тисячу книжечок, 
теж просив «віддати на недільну 
школу».

Тож у січні спромігся зробити 
олійними фарбами свій новий чудо-
вий автопортрет, щоб пустити його 
в лотерею на користь недільних 
шкіл. Лотерея відбулася, а пор-
трета виграв ректор архітектури, 
професор О. Рєзанов, який пода-
рував його Василеві Лазаревському. 
Коли на передостанньому портреті, 
купленому Великою Княгинею 
Оленою, автор зробив себе гнівним, 
грізним вождем, то тепер уже ство-
рив полотно, з якого дивиться на 
глядача хвора людина. У трагічних 
рисах обличчя залягла глибока 
скорбота ☻— ніби передчування 
близького вже кінця!»

14 лютого Шевченко розплатився з 
друкарнею за свій «Буквар». На його 
друкування Тарас Григорович витра-
тив 195 рублів 50 копійок — суму, 
близьку 200 рублям, які він отримав 
від лотереї.

Людмила ОГНЕВА,
голова Донецького відділення

Союзу українок
м. Донецьк

Він був поетом волі в час неволі,
Поетом доброти в засиллі зла.

Д. Павличко

ШЕВЧЕНКІВ БУКВАР
До 200-річчя з Дня народження Т. Г. Шевченка

Автопортрет Тараса Шевченка

Палітурка Шевченкового «Букваря»

 1 Зайцев Павло. Життя Тараса 
Шевченка.  — 2-е  вид .  — К. : 
Обереги, 2004. —с. 442.

 2 Михайло Чалий (1816 — 1907)☻— 
укр. педагог і громадсько-культур-
ний діяч, біограф Т. Г. Шевченка. 
Працював директором гімназії в 
Білій Церкві, ліцею й гімназії князя 
Безбородька в Ніжині, організатор 
недільних шкіл у Києві, приятель 
Тараса Шевченка. Співорганізатор 
похорону Т. Шевченка в Україні і 
промовець над домовиною в Києві 
під час перевезення тіла до Канева.

Шевченко Т. Повне зібрання творів: 
У 6 томах.- Т. 6. - С. 277.

3 «Русский художественный 
листок» - СПб., 1860.- №☻36.- С.☻152.

4 24 вересня 1860 року в газеті 
«Північна бджола».

5 Шевченко Т. Повне зібрання 
творів: У 6 томах. - Т. 6.
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Без сили, гострого слівця
Козак, вважайте, – не козак

Народна мудрість

Спорт в УРК

Спортивне свято проходи-
ло під патронатом Київського 
обласного козацького товариства 
УРК, його головного отама-
на, генерал-полковника УРК 
Віктора Книшева, міського голо-
ви, заступника наказного геть-
мана УРК, генерал-лейтенанта 
УРК Володимира Сабадаша за 
участю отамана Васильківського 
міського товариства УРК, 
генерал-майора УРК Сергія 
Сергієнка, отамана  районного 
осередку УРК, полковника УРК 
Володимира Волошка.

Важливість події для юних 
боксерів своєю присутністю 
засвідчили майстер спор-
т у  м і ж н а р о д н о г о  к л а -
су Володимир Матвійчук, 
інтерконтинентальний чемпіон 
із боксу Андрій Куватов. 
Поєдинки обслуговували 
суддя міжнародної категорії 
Віктор Павліченко та суддя 
національної категорії Дмитро 
Штангей.

Спортивний захід викликав 
позитивні емоції в учасників 
змагань та їхніх груп підтримки. 

Коли на ринг виходять діти, 
д е м о н с т р у ю ч и   т е х н і к у,  
майстерність,  волю до перемо-
ги, байдужих не залишається. 

П і д т р и м к а  т а м т е ш н і х 
у б о л і в а л ь н и к і в  д о д а л а 
впевненості васильківським 
«Хижакам»,  які  здобули 
командну перемогу й чима-
ло особистих. У скарбничці 
господарів – 20 золотих та 2 
срібні медалі. Юні боксери 
стали переможцями і в окремих 
номінаціях: кубками «За кращу 
техніку» нагороджено Артура 
Алаяна, «За волю до перемо-
ги»☻– Володимира Сергієнка, 
а кращим боксером турніру 
визнано Дмитра Шитого.

Спортивне свято стало 
можливим завдяки спільним 
зусиллям організаторів зма-
гань Олексія Джунківського, 
Олега Дземенюка та спонсорів 
турніру☻– Євгена Ірішина, 
Сергія Сергієнка, Віктора 
Зателепи, Олександра Сухова, 
Олександра Ємця, Михайла 
Тітка.

Попереду на юних боксерів 
чекають нові відповідальні 
змагання.

Людмила ЛЕЩЕНКО,
заступник головного отамана 

КОКТ ВГО УРК,
підполковник УРК.

Фото автора

Нещодавно в селищі Глеваха  відбувся обласний турнір із боксу серед 
підлітків, у якому взяли участь кращі вихованці клубів «Козак», «Рубін», 
«Ринг» із міста Києва, юні боксери з Борисполя, Тального Черкаської 
області. Честь Васильківщини захищав боксерський клуб «Хижаки».

Організатори змагань, реєстровці Віктор Книшев (у центрі), 
Сергій Сергієнко (крайній ліворуч) із учасниками турніру

У всіх поєдинках точилася безкомпромісна боротьба

Літній урожай Капусти
Аж не віриться: вічно юному душею і серцем Миколі Капусті – 75 років!
Постійного автора «України козацької», члена Національної спілки 

художників України, переможця багатьох престижних міжнародних і 
всеукраїнських творчих конкурсів, відомого українського художника-
карикатуриста і графіка, нашого побратима по гострому перу вітаємо з 
чималеньким урожаєм досвіду і мудрості!

Щиро бажаємо тримати порох сухим, перо гострим, а пензель і олівець 
вправними і спритними. А ще – родинного затишку, творчого довголіття, 
маленьких і великих шедеврів у житті й на папері.

Сподіваємося на подальшу творчу співпрацю, на цікаві зустрічі в редакції 
та на шпальтах нашої козацької газети.  

І нехай не буде пусто художнику-козаку Миколі Капусті!!!

Редакція газети «УК» 

Козацькі ювілеї

Малюнки Миколи Капусти

Золото до Дня Конституції 
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Протягом червня у Криво-
різькому міському виста-
в о ч н о м у  з а л і  п р о х о д и л а 
в и с т а в к а  х уд о ж н і х  р о б і т 
13-річного Максима Дацен-
ка з селища Софіївка, що на 
Дніпропетровщині.

Хлопець цієї весни успішно 
закінчив четвертий клас 
Криворізької художньої шко-
ли № 1, куди був зарахова-
ний тільки в минулому році 
(і відразу в 4 клас!) завдяки 
своїм роботам; став лауреа-
том фестивалю «Весна Руда-
ни», котрий вже одинадця-
тий рік поспіль проводиться 
в Кривому Розі. Його картина 
«Човнова станція», виконана 
олійними фарбами на полотні, 
отримала високу оцінку журі 
фестивалю…

І ось — перша персональна 
виставка Максима Даценка 
«Я малюю світ». Понад трид-
цять робіт, виконаних гуашшю, 
олійними та акриловими фар-
бами, були виставлені на огляд 
та оцінку широкого загалу.

Основу експозиції склада-
ють роботи пейзажного жанру. 
Своєю кращою картиною хло-
пець вважає пейзаж, написа-
ний за мотивами робіт свого 

натхненника, знаного 
художника-пейзажи-
ста Івана Шишкіна.

В і д к р и в а ю ч и 
експозицію, директор 
Криворізької міської 
виставкової зали Ольга 
Валенська зізналася, 
щ о  в о н а  в р а ж е н а 
творами художника-
початківця. Перебу-
ваючи в захопленні 
від картини «Човнова 
станція», пані Оль-
га наполягла, аби ця 
робота потрапила до 
числа конкурсних на 
фестиваль «Весна Ру-
дани», де і здобула 
високу оцінку компе-
тентного журі.

«Ще зарано говори-
ти про подальшу долю 
Максима Даценка як 

митця, — розповідає Ольга 
Валенська. — Але персональна 
виставка в тринадцять років є 
свідченням великого творчого 
потенціалу хлопця. Відкриття 
експозиції — визнання його 
здібностей, оскільки не кожен 

зрілий художник має честь 
виставлятися в головній залі 
міста. Втім, то лише аванс із 
перспективою на подальше 
зростання майстерності Мак-
сима…»

Юного митця привітав 
помічник народного депутата 
України Дмитра Шпенова Ілля 
Кравченко, заступник голови 

райради Віктор Шевченко, 
представник Гетьмана УРК 
у Дніпропетровській області 
Юрій Засядьвовк, директор 

районного Будинку школя-
ра Юлія Колібаба, секретар 
Софіївської селищної ради 
Людмила Назаренко, викладач 
Криворізької художньої шко-
ли № 1 Олена Гурова, мето-
дист з естетичного виховання 
Дзержинського району Кри-
вого Рогу Ніна Хрієнко. На 
відкриття виставки приїхало 
багато гостей, друзів юного 
художника.

«Це дуже старанний учень, — 
відгукнулася про Максима 
його вчителька Олена Гуро-
ва. — За рік навчання він напи-
сав кілька нових та допрацю-
вав розпочаті раніше картини. 
У його творчій уяві форму-
ються не фантасмагоричні, 
а реальні образи, йому прита-
манне тонке відчуття кольору, 
гостра реакція на психологічні 
подразники. Він у повсякден-
ному пошуку, вивчає стилі, 

техніку письма, різнобарв’я 
фарб тощо. Переконана: з ча-
сом Максим стане справжнім 
майстром…»

За творчим зростанням 
юнака уважно спостерігають 
софіївські реєстровці, нада-
ють йому всіляку підтримку. 
Р і к  т о м у,  к о л и  х л о п е ц ь 
у місцевому Будинку куль-
тури виставив свої робо-
ти, вони привітали автора і 
подарували йому ноутбук. 
«Упевнений, що Максим 
прославить нашу Україну на 
світовому рівні. Талановиті 
люди надзвичайно вразливі, 
тому ми й відстежуємо твор-
чий процес цього хлопчини. 
До того ж Максимів тат-
ко, Петро Анатолійович Да-
ценко, є реєстровим коза-
ком. На численні заходи, 

які проводить Софіївський 
районний осередок УРК 
у  н а в ч а л ь н и х  з а к л а д а х , 
чи в поїздки історичними 
місцями України він завжди 
бере з собою й сина Макси-
ма», — говорить заступник 
представника Гетьмана УРК 
у Дніпропетровській області 
Анатолій Лісний.

Роботи хлопця справді зво-
рушують. Зошит для відгуків 
відвідувачів рясніє числен-
ними схвальними записа-
ми. Ось тільки кілька з них: 
«Немає нічого кращого, ніж 
у неділю зранку вдихнути бар-
ви справжнього мистецтва. 
Вітаю тебе, бажаю успіхів і 
натхнення! Дуже вразили кар-
тини «Захід сонця на болоті», 
«Маяк». Дякую». (Дарія); 
«Максим! Твої картини ви-
кликали у нас захоплення! 
Вражені, що ти зобразив кра-
су природи, як красу людської 
душі. Дякуємо і бажаємо тобі 
натхнення» (Учні 7-В☻класу 
З О Ш  №  1 0 3  м . ☻ К р и в о г о 
Рогу).

У жовтні Максиму випов-
ниться лише чотирнадцять. 
Попереду ще чимало часу для 
пізнання світу і відображення 
його на своїх полотнах. Тож 
нехай його мрії і сподівання 
стануть реальністю, проте 
цілком очевидно, що Максим 
Даценко, нащадок козацько-
го роду з Січеславщини, при-
йшов у цей світ, аби донести 
нам його красу.

Дмитро ЯКИМОВ,
журналіст

Січеславщина
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Не дай Господи художнику
Пензлі й фарби до ярма привчать

Ю. Доценко

ВДИХНУТИ 
БАРВИ 

МИСТЕЦТВА

Козацька галерея

Iван Сiрко

Човнова станцiя

Похмуре небо Захiд сонця на болотi

Зимовий пейзаж

Юного художника Максима Даценка нагороджує козацькою 
грамотою Юрiй Iванович Засядьвовк




