
Олесь Панченко 

РОЗГРОМ 
УКРАїНСЬКОГО 
ВІДРО ДЖЕННЯ 
КУБАНІ 

diasporiana.org.ua 

. .. . . . . ' ~ .:. 
:'І ':·, 

. :: 
.• 



О. ПАНЧЕНКО 

- Р• 1.JГРОМ УКРАІНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ -

Нак.1адОtМ автора, Лос Анджедос - Каліфорнія 1973 

- J. -



OLES PANCHENKO 

DESTRUCTION 

OF UKRAINIAN 

К U В А N 



Олесь Панченно 

ЕХ LIBRIS 
MYKOLA AND WALENTYNA 

K~AWEC 

РОЗГРОМ 
УКРАїНСЬКОГО 
ВІДРОДЖЕННЯ 
КУБАНІ 

-nУБJііЦИС'ІИЧНО- !СТОРИЧllіІИ НАР.rіС -

-з -



ЮіЮ\КИ ТОГО :і АВТОРА 

1.Техніка _DИбальства f рибництва 

І З 88 малюнками І 

2.Піокер на .цозвімі 

з. 3 ВУДКІ' ·1:' річках ,сагах,озерах 

та ставках Іім:>стр.І ••черпака 

4· як вуди·rи рибу. . . .- . - . -
5. Охораняимо річки стаки та озер&- • -

б. ,. Розгром УКРАЇНСЬКОГО В!.дРОдІЕННЯ 

КУБАНt 

пубАіцистичио істормчнвм иар•с 

І і..аюстроаке вцання І 

А.цреса автора 

Mr. Alexander G. fanezenko 
41s·w. F6othill Blvd. 
Monroviat Calif. 91016 

- 4 -



ЕХ liBRІS 
MYf<OLA AND WALENTYNA 

KRAWEC 

д о Ч И .Т А Ч А 

На еміnрації е пОttад демток JGНИЖОК украін
о,кою мовою про Куб81Нь. Вони здебільwз наJІе
жаrгь учаоникам збройної боротьби на Кубані u 
роках 1918 - 1920 і тематикою ціеї боротьби :ві(

повн:сний їх ЗІМіст. ЛиІШе деЯ'кі з авто•рів тих кни
ЖЮІК та брошур заторкують явища та подіі пізні
ших «nідсоветських• часі.в, та й то !МИмохідь. 

ТНІМ часом проп01Ювана ласкавій уІ?nзі читача 
юнига, як вже виразно видно з її назви, ма€ своїм 

::;місrом явища і події Кубані .вже е~підсоветської:., 
rо.тювно rНа початку триддятих років нашого сто

ліrгя. Авт01р книги - О.'Іесь Па•НЧеJНІІ<о - прибув 
на КубВlНЬ .в період українізації як nрацівник ДВУ 

- Державного Видавництва Украіни - дм поши
рення на Кубані УІКраінської КЮІЖКИ. От~е він ро
дом не КубаІНець (хоч родовад його в Украіні rrо
зацький) і ІНаЛежить до тих свідомих українців 
ІІатріrоті.в, які ·в.важали пошцрення ІНа;ціональної сві
домости серед замежної (тобто за межами 3.lІ.Мі
ІНkтративної УРСР) укра•ївської людности річчю 
дуже ваожливою й актуальною. 

І слушоо. Адже украі:нс;.ька .1юдністh Швден.ної 
Курщини і Південної ВороніжчИrНи е uргЗІНічною 

час'm<ою украінського націона.JІьного масиву, яку то 

частку несправедливо .відтято адмі.нkтративни.м 
кордоном від .матірної території. Щождо КубаІНщи-
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ни, ro хоч й сnоконвіч·ною людністю були черке

си, а )"Краіінці прийшли сюди як осадники - з с.во
є-і 'Не овоеї волі, то .всеж яони заплатили за цю зем
лю важкими десятиліттими поту і крови, віщюв
люючи тут даsне ПОСЇ'Д~НІНЯ КИШСЬІКИХ русичів - ук

раішr.і.в ще часів Мстислава Удатноrо. 
З:гащані вище украінсІ.кі патріоти в бі.1~-ошості 

бу.ли вчителями поч~аtrкових і середніх шкіл; хоч 

не браосувало .і праціаutю.в вищої ШКОJІИ та нау

ковців, .які збирали фолк.nьорні КІаrгеріюrи п. за
ходилиси перет·ворити І<раmюдарськиА Педтехні

кум в Іжтнтут іНарод!Ної Освіти. Ось із цИІМи пра
цівниками яа пмі .нарощ~t.Jі освіти О. !lаІнчевков! 
.найчастіш доводилося зуСТІVі~тиСЯ! іспіи*пр,uю- • 
вати. Це були ~~р11Венні працівники - енrузіясти, 
що будили ІНЗ!ЦЇ0Н8І1JЬІНУ свідомість ІНащадкіІв за·по
рожціІв - чорнОІИорсЬІКИх козаків, розкривали міс
цевій людності очі на слаЩІе минуле Запорожжя 
і УкраіІНи ·взагалі. Річ яана, що Мосюві це було не 
до сиаку. І як тільки впав нарком Освіти України 
- ч.леи Політвюра Миола СкриП'Ник, то зразу ж 

уІqJ>QїнізаЦІію н.а Кубані .виз.нано !Неnотрібною і щкід

ли:вою. Почався тотаJІ.ЬІНИІt· ·nогром українства на 

Куба!Ні. Ка.нrемо тотаJІЬІИИй, бо враз із ·поІ·ромОІМ 
на культурному. псмі, тотувала т. зв. суцільна ко
лективізація і сліІQВідаціи куркуля•, що .в кореЮ 

підтина,л.о ЛОСПЮдІЩІ>СЬКе ЖИТ'ГЯ )'ІКраіінсню. Кубані. 
Ще нед&Івно КВЇ'ІІ}"ЧИЙ край важерлива МGLІ.на 
обернула •В руkну. 

З болем серця приглядався цьому неподоб-
С'J1ВУ наш автqр і запам'ятав на все життя. А опи
нившись в еміrрації, пост~новив собі оприлюднити 
бачс:-не і пережите, - може тоді воно не мулятиме 

так його серця. йому - як кульmраціаникові -
найбілЬІШе боліло оте ванда.пІ.ське нищення оавіт-
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ньої і взагалі ·культурно - мнсrецької украі'НСЬКОІ 

дімьности, бож вона щойно почИІНала розгортати
ся. За СЛОВ&ІИИ автора, ВіН не міг ІВІUПОЧИТИ •В да
•НУ юнигу багатьох спостережених НИ:\1 фактіи со
·ВЄ'І1Ськоrо вЗІНДа.ІІізму в украінсЬ1tій Куб81Ні лише 
через те, що не міг у<:тійнити по ymm·вi 1·ак довrо
го часу забуті прізвища, ~ати А Юсця подій, не 

мавши записів з того часу. А провадити ~аписи в 

умовах совєтсь100111о ре·жииу і зберігати іх - оз
·начаоJІо иаражати себе на н~безлеку життя. 

В<:еж, навіть у ТSІКому неповному НІІІ.Ееденні 
факти.чноrо матеріялу дана К'НИГа заслуговує ува
ги читача - як свідчення живого учасника бур
хливого іІІЇД:Несеини украЇНСІ:МОГО НаЦЇОІWІЬНОСО 
ЖИТJІЯ ІНа Куб81Ні в кіщі 20-их і на початку 30-их 
рокіІв нашого ст011Іітгя, що його лівнічний сетар
ший браn небавом так бруталЬіНо розтоптав. 

А. Юриняк, Лос Анджелес 1973 
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ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ 

11 ІІ~рокий ~·крruїнсuкиіі заrа,1, особлюю молодu. 
,,а.Іо щ)іJ,наний з життЯtМ і лобутом зруйнованuї з 

,,іІJцем XVIII ~.:толіття, ві.ками відірваної від бзть

t.;іuщшш, Запорозької Січі, Ію~бавJІено! самодерж
ц<.:м «BCl'H J.>осії» І:ЮJІьнос :·сіі. У 1775 ро~..:і :щнорuжці 

'Jстатuчно за.лишили СІ:ЮЇ нрсtдідівські землі, щоб, 

ОІШНИІ:НUИ{Ь у «дJООрОВІЇЛЬН'О'МУ ВИГНІа,НН'Ї:t у ТІ1ЖК111 
нраці будувати СВ{)€ життя на чужій Зf!МJІЇ·. 

1 так, запорожці в тяжкій п.раці виборювали собі 

нраво ІНа життя на терені Кубані, з Гі етноrрафічни
\111 іі геологічними особливостями, частково розсе

ІІІІІІІІІю, на J~онщині й Прикавказзі (Теrщині) . 
.\' tюданій ІМІНІОЮ праці лише в загалЬІНих рисах 

охшрактеризовано найважливіші tтапи життя і бо-
1\ІІТІ.Сіи :ір)'ЙНО:,Ні:ІНОЇ .в pOKr'X 170!1 - 1775 ]~оіІІОj!О3ЬКО.І 
tї•Іі, '~•• ІІ'О нережи.'ІИ :щnо;южці в нерші роки Ію
г.\·Т\1 н не:11щних теренах При~<авке~ззя. 

І іш·,Іто :ІусшІь і в"ідваrи коштув<lдо ко.1акам она· 
''!\Іt:ІІ.:І TL'JH''II Кубані й ІІсрств·~орити Сіо:ю1ІН.:тніі. ,о 

.І!ІНЧакуІштий !'рунт не~ ниеоко ,нрu.·.·.«ІШІ .Іа.н. 

,І!L'НІ,-у-день боронячи свої оt:елі і c~ot: жнтл1 щ:рt~-~ 

•ухнаJІИМИ нана~<ІІМИ ка~казuких ruрян. 

Не .ІКТИІ'.ІІИ зоріЕнтуватися козаки іі ·налагоди1и 
НJІасну rоснодарку 110 1-шій СІJЇТ()ІІ:!ЇЙ війні pu,,\ 
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НІ J 4-J·o. лк ·3Нuву :іатяжшш сумні часі-І нор·сволю

ційні 1917-ro року зі зреченвяім імператорької ко
рони дому РомЗJНових, коли: зі всіх бокіJв ІНасу:вала 
cБLm армія» гене'Ралів : КОрнілова, Врангеля, Дені
кіна, Алоосеева і іІнш., щоб схилити на свій бік І<у
банських козаюі.в, і ЗJюву створити козачі військо
Ііі чаСТИІНи для відродження повале.Jf{)] в наслідок 

рено.1юцїі "Росії Свято1". Вслjд за І;іло~ Арміt'ю 
J ІІівночі сунулн орди матросів і бродячи>.. мос..:а

.1ів, що повертались 3 російсько-tНімецьJGОrо й ту

рецького фронтів, під назвою "Красная Гвардія", 
створена 3 тих таки дезертирів (твір Льва Троць
кого), хмарою пр~уваJІИ на КубаІІfЬ і ~·кра'Ііну, руй

нуючи ІНа своєму шляху НаціоналЬІНу У·креінськ~, 
індустрію і сільсько-господарську промисловість. 
Користаючись з р061КЛ.&Ду добровольчої ,,Бі;юі 

а~рмії'' внутрішньою становою боротьбою і недо
мовлен!істю козаків 3 "навгородніми'', майже без 
СПІfЮТИ·ВУ большевики окуnували Кубань, виголошу

ючи гасло СОЦіЯJІІЬ;Н()-маЄТКОВОГО ЗріВНЯННІЯ і ВСі ін

ші "привілеї'' для ,JНавгородІН:іх", що, фактично 
Ht' враховувалось єдИІНонедіпнмцsuми, хоч мета 

білой армії була сnільна з большевиками - від
роджувати, "матушку Рос'ю". 
ОстЗІНній розділ присничений соогадам з часів 

)~краі:нізації К)'Ібані: шкі.т. політосвітніх закладів. 
украJЮзації періодичної Іtреси, виданню у.країн
ських 'Підрут~иків, .посібної й педагогіtmої літе

ратури. 

ВіддаJІtність Кубан.і від Великої УкраЇІНи спричи
нила дуже повіл.ьtне поширення мережі українських 

шкіл. Лише Державве ВидJЗJВН.Ицтво України і 
,,КmігоспіJLКа'' постачали школам українсь.юі під· 
ручники. ДобирІатись до цих ,вида;ВІНІщтв, за від
суmістю нормІЗІЛьного залізничного руху і кінська-
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го тrа•ІІСПОрту було дуж• TH.ri<KO, хоч Куб:.ІfП> роз'€д

нувалю ,шше Озівське море. Брак зв'язку зі спі.1~ 
кою РОБОС (робітників освіти) гальмував справу 
заклику педагогіЧІного персона.11у. Лише персона.1ь· 
НІі зв'язки вирішили про•блему ІНабору учительсько

го перс(Іналу для середніх шкіл, хоч відбувалося 

це безсистемно. 

Отже, на черзі постаJю питання виявити потре
бу так в учительському персоналі, як і в підручнп

І<ах та ІНІаочному нриладді для устаткуваІІfНЯ хеміч
но-фізичних кабінетів. 

Н:шrикінні 192R rni{І' НдІ<РОМАТ ()(ВІТИ ~'PCr 

tнІ''··rнн ,'tt>р:~;;ІІІІІІІоІІ.\ ІІІІJ;,ІІІІІfІlt ''·' ,\ крі1ЇІІН і 1 щ:

ІМ ІІИ;jОІНІМ К~Іі ії!НСІ.М ІШ>ІІШ1 И СТ}ІІЇІіЬ ІІUІІИТУ укра 
їнського нас~·мння Кубані в українській шкі.11ьнііІ 
.1ітературі і в учите.1ьськсму персоналі . .'\1іж тим 
мережа шкіл з укра·~нською викладовою мовою 
стнхійно розроста.1ась. 

Щоn сІримати цю стихію, ворожу русотяпській 

но.1ітиці Москви, мосtювсько-бо.11ьшевицька мада 

хитро включилuсІt в цю акцію, конспіруючи свої на
~Ііри кінець-кінцін жорсток;о ІІО"VІСтитися над тнмн, 

xro так віддано, нічого ;шхоrо не передбачаючи R 

;\tаІ1бутньо.му, н.рисвятив себе праці на культурно

!)Світній нині серед кубшнс~кого насе.11ення, що праг

н~:ю ві:tро,·tи '11 свою українську н:.шіона.1ЬtНу куль
туру. коз~щько- :іаІюрізькі традиції. 

Jгідно 3 ІІtн:танuнvю "СовЕт~ На.ціонадьностей 
СССР", з ініцінтини Чщ:.на LOl!€Ta Миколи СКРИП

НІ ІКА. 19~8. року :-·хна;rено впрові:Jдити викдадання 
ук~;йнськоІ :\ЮВІІ в шкоJшх і;,.уuані та nівденних ра

tіонів Курщшш і U·чюніжч.ши, де українського на 
сс.1ешrи u:- .10 Іюнад 1 мільйон; т<~.кож у шкоJlах "Зе
.І~ІюІо l\:111:ty" щц .\'l'l'~·PI (найбі.1ьшиіі доn:шв 

Амура), над с~:рсдІtі:-.t А~І):•uм найгустіше заес-
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л:еноrо терену Далеко-СхІДnього '"раю, що ~клада 

ЕТЬСЯ з областей: Приморської, Нікольської, х~.ба
рОІВСЬКОЇ та л.мурської Населення цих uбластеІ! 
складається наполовину з укр81НціР. В багатьох (t

л ах украЖське населення становить 80 lfc . 
З доручення Головного Правління Державtн·r« 

Видавництва У•к.раїни на мою дJО.'Ію припа ·ru вал,. 
ливе заІЩ&ння: обстежити склад .насе,11енн:я ! 1івн і чн•' 
-~вказько1·о Краю, підлеглого Москві (Р(:ФСР ). 
виявити ступію. допиту українського ІНаселенн.я І\у

б81Ні в літературі і підручниках дли початкових і 
середJНіх шкіJІ, а т~кож красного нисьменстuа і на
уково оопулярооі літератури для Jюловнення шк1JІЬ· 

них бібліотеJ< і хат - читалень. Це був поштовх 
до уПорення <МІЮю Ку6аио-ЧоррН011Юрсьkоі Фw' 
ДВУ в м. Краснодарі (столиця Куб:шського коза•Іс· 
го війська під ІНазврю Катеринодар). 

,·'f11Ж~·' ,,,.,;~;·'t~Ua Нр~С~ U 11"1• •1 Кl<tьKOl-
Ji nот:ра:пля.ла rна Північний Ка·вка:=~ і Закавказзя. Jlи

шr п<ЮДннокі читачі тих тtренів пеrедn.ІJнч.vва.'Ін 

;украЇІНСЬКЇ І'аІЗСТИ ріЗоНИХ .Н~::ІUВ, U,ІJt: ОД.Н<іІКОВИХ ТО

ГОЧаСНИХ політичних m•пря·мюв, коН11рольованих. я.к 

нам відомо, комуністичною nар1-іею. 

Отже , чутка про віідрндженни нредставнИІ'" 

Держвидаву і иадtслання Нарt<'омосо~ до своІХ --1и 

зових ·клітин вказіJЮк щодо обстеження й виявлєJ.
ня потреби rшселеіІн. в укра'Иькій іКJНИЗІ і в періо 
:tИЦЇ, ШВИД'КО рознеслася ПО ІВСЇХ ВИДWВНИЦТЩ:іХ, :-Іа

ціКН.ІМtІКИХ у збугі сво[х видань. 

Риноk. збуту видавничu·J nродукції в тіі часи j'O· 

бурханого фінансового 1 екОІНомічного життя Кр.~· 

НИ був у ІІОІВНОМ}' ::ІЗІНЄПаді. Цілі ТІf!ІаJІ<Ї llt'pt ТІ:Ю· 
рюІ:tа,JІИ в макуJиtтуру, •tшдавництва були !ВІІІ'tі • 
Іtиті, ;не вистачало наrwть коштін вчасно рu:·ч)(і.хову-

Іmтись з робітниками д.рукс.рнd. 

J Іеред відрядженІііям на КубС:Lнь, .1 дuручt.llінн ІІраІ:J· 
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.нннн дв;у я завпав до редакції газети "Bit ТІ 
RЦВК'' (Еkеукра~нського Виконавчого Комітету 1'а> 
робітничих і селя.нсІ>ких депуТІатів). 

•У наслідок друтніх перем•ов з ВасиJ1ем Є.1ан

ським юяв я на себе ще й фу;нкції поширеНня не. 
Кубані газету "Вісrі ВУЦВК" і газети .,СелЯІНська 
Правда", з чужим для мого переюонання політич · 
ни.м напрямком, бо ... 4ншсго виходу не булю. 

Ці офіційні в[двідини надзвич:айно приємно вра

зили І1ОJ1овного редактора газети - член~~ ВУЦВК 

- ноета Василя UІЗІНського (псевдонім - Блакю
ни Й), МОГО Пj)ИЯТе.JlЯ ІІЮ спі.ЛЬН:ЇЙ праціі В 1917. -
1918. роках: в Києві - Видавництво газети ,,Народ .. 
. (Я Во.·ш·· - - И·риш УПСР, права формаЦІя, В-во га

зети "Боротьба" (такоок орга.н УПСР). 

'Іі\\1 .-t.НtJIO 111ІІДИКОЮ ЗІ'а.дуЮ МОІі• др_ул,І\Н}' 

Тетяну, що ділила зі мною весь стягар» життя і 

прс.щі .на Кубаші, на .ниві УкраmсьК'ОЇ ІіаціоИ'&1Іьної 
l\y.r11. ·три і-іОвітньої пореволюційнО'Ї іс topll, перjо · 
дич1ноі rtpecи доби жахливого тогочасного ЖИТ1А, 

H<t:ttutш~нoгo великими турботаІМи, страхюм пере!І. 

нtuідuмою Іltрспективою! 

11 t цьом.\'' складаю бl'змел<!Ну подяКу невтомному 
fi101 ще ві за БІЛЬНУ КУБАНЬ -- як складову чв.сrи
ну УІіраїнеької Суверенної Соборної Держави -
:Уиvаіни, ОстаІНньому Отаманові, твоtрцrві невмиру

щої історичн<іі праці «СТЕЖКАМИ ЖИТТЯ:., np<-
фecu,poвj Василеві МиІКОJІаєвичу ІВАНИСУ аа його 

nоради щодо ·освітлеІІНіЯ моїх спогадів у юНІ1жці 
<<РОЗГРОМ Уираїнськоrо Вщродження КУБАНІ» 

і :ш дозвіJr юористатися для цього kтори·~ннми 
tонідtйми .і книги О. Болотенка «KOЗAUT8U і 
УКРАїНА» а також за його стислt: інтерв'ю в бут

Інгп. \ Іїt:о.~часовому побуті в Лос АнджелесІ, 19Ьtі 

~ЮІ<.\. 
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Щиро і сердечно дякую письменникові Василсьі 
ІЩри.ловичу Чап.ленкові, письменниковІ 1 поетові 
Яр. СлавутичОІВІі, Андрію Михайловичу С.'Іініну за їх
ні поради відновити в пам'Я7и, системати.зувати м<ї-
1'ері,яд з часів ІМІОІЄЇ пращі на Кубані 192:~ - И31 ро
Jсів і mmисати жмуток спогадів. 
З подякою 3rадую Івана М-ка, мого прият•'ЛЯ ь 

аrnільній праці й боротьбі: Полтава - У~коаша, 
1917. - 1920. р.р., що також подав мені думку на
писати свої спостс;>еж·е.ння з часів .бqротьби У~:ра
ЇІНСЬКОf1О корИшого козачого населеlШя в ствжитті 
з так званими <навгородніми:., а також особливо 
з часів украінізації Кубані. 
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ОЛЕК•САНДЕР ЮРІRОВИЧ ПАНЧЕНКО 

(у йоrо велику ювілейну дату - 26 вересня) 

~ .. раїна Живе в його серці з дитшrства, з юнацтва, 
m< - Шевченко, Фра!НКО, Ук,раїнка, Оrефаиик ... , 

.геrьманн, -
як народ, і ~оля, і ліси, Фібні ріки, тrмаии • • • 
Все горілоа душа, щоtб заrерти Й СJІіди із .крі:пац'І'ВЗІ 

ll.Jp6и - ІМОІВа свята україн-ська усюди лунша, -
опрЗJВЖІНя радkть tН.ароду заповниJІІа серце і груди,~ 
щоб злодії m mали синів Украіни Шкуди, -
в чужині ІНе вмираии (в Вологді, сибірі , в каналах.) 

Ці баІК3ІlJНІЯ й .пюбоо до народу і Рідиоru Краю 
(що блистіли в Q!Чах, :мов цєрковні у Киеві бані) 
понеал.и його скрізь по містах У~раііни, Кубані •.• 

Тору.вав УІКсраіЇ'ld дорогу до справжнього раю! 
За це .виmаJІJІ демони злі за мqря й океани ••• 
Він і тут скрізь зrорае, як син, щоб загоїть їй рани! 

Іван ДІДЕНКО 

Примітка; За набутим у вищій школі фахом О .. Ю. 
!Іl.ЗJНч·енко е рибо3Навцем (іхтіОJІЬог), Патріотичні 

чуття й діялЬ:НІість висунула його в ряд"І ви3Нач.них 
}'ІІ<раїнськх 11роиадсьа<их, спілкових - союзоаих брат

ських і ПОЛЇТИЧ'НИХ діЯЧіВ. У д•обу Т. ЗВ. украЇніза

ціЇ •він ·праоцюе на Кубані редактором часопису, на
вертаючи на українство обмосковлеиих козачих на
щадкіJв о о о т~ .він і журна."lіст, авrор фахової .Ісі
тератури з рибознавства1 орrанізатор і діяльний ч~ен 
УКО. 
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З ОСТАННІХ ДНІВ СІЧІ ЗАПОРОЗЬКОІ 

.... •Поможи ІН8ІМ, ізбави нас 
Вражої наруги ! 
Поборов ти першу си.1у, 
Побори ж і другу, 
Ще лютішу о. о:. 

(То ШевчеtІКо еДавидові пса.льми:.) 

Після '11J)аrічиоі поразки Гетьмана І. Ма'Зепи під 
Полтавою 1709 р. Петро І-й ~m~<аз·а.в зруйнувати С~чо 
Ло зруй-нуІВанні Січі запорожці перебували під 

таmрськоrю зверхнісnо в Ал-ешках, на Херсонщині, 
що було д_уже не ле~ко і коззки прагнули поверну
тися на свої «ВОЛЬ/НОСТИ» - до попередкього життя. 

Готуючись до війни з Туреччиною, цара;ки~\ уряд 

мусів ук.ласrи :із запарожцями ~ову, ~ якою · мало 
бути ВЇдJООіВJІене Запорозьке віііСЬКО і -Січ натерені 
між Дніцром і Дністром. В )WОВЇ т.ій було написано, 
що запорожці сбудуть жити на своіх давніх і рані
ше нале>КІНих ім земІ11Ях». 

1734 ро,ку За:по.розьке ·Ві~сько повернулося до ко
лишніх місць, що ІВОНО іх залишило. У підвалини 
нових стосунків з московсьюw урядом укладено й 
ИОВЇ УМ10ІВИо 
Не .LQOвro тяглося т~е мирне співіснуванІfя з Іним 

вілшого Запорозького війсЬІ<а, хо'І воно вважалося 
за умовою з царем, як «Окрема Держава:., але під 
протектораrго.м М·ОСКОСЬКОІОО царя. 
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Вже під час війни з Туреччиною, в mаи Запорозь. 
ке військо дуже хооробре відбиваJІо нас~ турець
кої ариіа', мооJ4о.вськии уряд пмmував зруйнувати 
nісля війни і с.ліІц ЗшорозЬІКІоrо війська, хоч за зви
'11ЯЖ1Кість у війні з тур~~n~и Катерина U нагородила 
запорожців двома rрамотами, висіченими на зопо
тих скрижа.п:ях. 

ОдІНі.єю з головних причин зруйнуванН!Я Jапоrооь
юої Січі було ТІе, що Січ пеt}ешкоДЖ&Jlа розвитковj 
кріпац'І1Ва. 

З острахом та ненавистю дивилися поміщики 
на вольності запорозьких 'К'озаків, до яких ТЇІm.ли 
віщ ЮІХ їJаНіі раби, й так .легко можна було СХ()рони

тись у степових просторах. Чимраз більше ломіщи
ки намагались підщести Шгенсивність свого госпо
дЗіJ>С'm&, п:оширюючи та ·поглиблюючи кріпацтво і 
вже н:е мог.1о помиритись з існувашшм заnОfРозьких 

во.лЬІІЮстей, з їх особливими умовами екон.Jмічного 
ЖИ'J"'m. 

Заторожжя .лишалося й надалі страшне і не с;ю

·'ІУЧНt з життьrо;вим ладом кріпІаІЦькоі Росіі. 
Тож Катерину ll охюtпив жах перед тим щu кінЕщь

кінцем у.краЇінський нарід здійснить своі праrнсн· 

ня й відJновить · самос~сrь Украї.ни. 
Р~птом, 3 серпня ~~7~ р~ку, Ка11ерина. оповістила 

матфест rчис.ло 143М";·· «ОБ У!НИЧТОЯ\ЕНИИ ЗА

ПОРОЖСКОй СЕЧИ» ..• Там говорилось: еМи во
схоте.ли через сие об'я.вить по всей Нашей Империи 

к общему известию Нашим всем вериопО;і,Даfі.НЬІМ,. 
что Сеч Запо.рожская в конец уже разрушеР.а, ro 
истреб.лением на будущее время и самого назьания 

запароІЖеких казаков, ІНе меньше как за оскQРб.ле

ни·t Нише·ГО Импераrгорского Величества ч0рез '"'ос
тупки и дерзновение·, оказапни от сих козакОІВ в 

·неповении Нашим ВЬІсочайшим пове.ления.и). 
І<іо·.ли ІВійна з Т;уречrчи.нсю закінчилася і військо 
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запорозьке nоверталося з тере:-tу віЙІНи, було вида

но таеМІНоrо нак.аз.а ІНагло пристуnити до оf .. юги 
Січі. В той чаес більша частю1а запорожців роз,ій. 

шл.ась до своїх зимовників, а в Січі залишилось 

близько 8.000 козаків. 
В ніч на 4 січІНя (старого стилю) 1775 року, зовсім 

несподівано Січ була оточена :_:~начними силами 2-: 
російської ар.мії на ч<>лі з іі командиром, генера.'ІОМ 
Текелі!'і (м<:~t'рського по:v.одіt<енr~я), що вимагав під
датися. 

У наслідоr< бурхливої Ради, :Jі'\порожці ПІддалися 
н~рекоІМивим порадам Отамана Кальнишевеького 
і І,'t•ІІіОНІ'\І"І) ёoj>';!IM:li!.1J1111H Щ' ЧІ'ІІІІТ\1 C'liiOTfiH\' 

, .• .\.Іе ., І .. ~~, ЩО руЙІІ)їІІ'ІёІ <І ,)Мі>І 6у.1а ДИІ~) ai .. l>h.a, 

"І о вооа захопилася rрабіжем найціннішого майна, 
як от: позо.1очених обІРазів, :ю.'Іотих ча,н, риз і інш. 

речей, а .на запорізькі стародавиі архіви, бу.1аву ко

ШОІВОГО отамана, ЗІнамена куренів, перначи й подіб

ні клейноди не зверну.1и уваги. все це запорожL{і ~і\

брЗ\11И з собою на Дніnровий .111ман, потім на lЄМ.'Іі 
між ріками Бого.\1 і Дніпром і, нарешті, 25 срорпніІ 

1792 року Харко (Захар) Ч~піг~, суддя А. Голова 

тий і писар Кот.1яревський нринези історичні nа

:-.1'ятюt (архів і к:1ейноди) в Карасумський кут ріки 
Кубані, де й заснували м. 1\а&еринодгр (цитовано 
з «Стежками Життя), книга 1'/. глава 43, стор. 359-
360 щ~оф. Васшrь М. Івание). 

Зберег:шся нісня 'I'Oro ч<tсу В<tсюринськог'О куре

ня, в якій Васюринці, не бажаю•rи піддатися моска
лям, звернулися до Кошового отамана ;, і словами: 

«Благослtч~и ти наш батьку, нам на башта стати. 
Щоб не впустить москаликів та Січ руйнувати. 
Моска.1ь стане з тесаками, а ми з ку.1акutн: 

Нехай с.'!ава не загине поміж козаю1ми.• 
А.1е Кошовий відповідає: 
«Не дозво;_,ю, мю1і браттн, вам на башти СІёаи: 
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Однаково христиИНІС11ВО - rpiwнo вигубляти.• 
Близько 3.000 fІ{,озаків, ІНа чо.1і з Кошовим отам8-

ном підцались, а реш11а 5.000 З8JІИшили Січ, обрали 
Кошового оrгаІМана Ляха, перейшли за Д}'Іm!й - До
брудж (Туреччиt~а~). 

Згодом почався ОС"ГатоЧІНий роаrром Січі, рІJз:~ра
ва над її проводом: Кошового Отамана Петра Іва
новича Ка.їІІ-нишевського, судJІю Павла Фторовичв 
Головатого, писаря Іваиа Яковича Глобу в суnро
водJі ОХ!ОІРОНИ .відрцп.жено до Москви. Незабаром П. І. 
Ка.JLЬНИшевсьК!оrо засJDано до Ооловецькоrо манас

т.ири, а r-yдJJJO А онеари до сиб1рьких манастиріи. 

~атак закінчил.а. свое славне існув&ІННя Запорооь
к:а СІЧ, що став з неі анахронізм в умовах }t(Итrя 
ХVШ віку:. (3а.пороокж61 Xv'lii СТОJІіТJІИ та його 
спадщина» - Д-р, профеоор Наталія Полонська
Ва·сменко). 

Злікві.цувавши Запорозьку Ciq . Московщина зни
щила ти·м самим остаtн.чю фо:ртецю української на
ції, їі політиЧНий лад,баrату економіку. 

Нев;п,овзі царський уряд став роздавати козацькі 
землі панаи і иімцМІ ко.~~ооіістам, а козаків Пf'І9ертав 
у крінаЮв. 

Щоб урятув&ІГИ військо, його старшину: С. Білий, 
Чепіга та А. Головатий CT&JIH домагатиси mд :мос
ковського )'!ряду дозв0111у переселитись в іІНШе місце. 

Uариця Катерина 11, щоб адиха1иси чорном:оуців з 
Украііни, дала їх сrра'ИОту» на 2емлю між Озівськиа.с 
морем та річtrою Кубань. 

Кубань уже довший час напежала Туреччині. Але, 

22 .'НіІПНЯ, 177 4 ро·ку 3ГЇдІНО З :МИ•роВОЮ J:МОВОЮ, Ро
сія ІВизнала: тутешніх татарських посеаmщів за са
.... ос1ійну держану. 

І'uсіи і:і ОІ.1бими народа){И повГ<о .не дотрюtувада 

нjдпис·;;uю.і ум.оеи. )lк ,з;вичаЙІlю. воиа (.P.ocjяJ в кс:.-
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ро<УІ1Кому часі поча.ла випираrги з КубанІ татар та 
черкесів. 

. . . ОтЖе Ка.т~рИІна ІІ «·nодарувала» кооа.каи-чор
но:МорцЯІМ: ще чужГїм простори 
Перед ~аками стояла діле:иа: йти у кріпаки. у 

російську армію чи на Кубань собі зем.'Ію адобува
ти- Не бЗ1Ж8Ли Ати у ~q>іпаки, тяжко було й позбу
тися козацтва, тому й рушили - НА КУБАНЬ ! 

Коsаки ІМ8ІНДрували fl8 Кубань не всі разом. Пер
шJ частини з ПОJlК!ОВНИЮОМ Ошюю Білим переправ· 
лядися марШІ і висадилися на Тама.ні. 
Під час переселення ІНа Кубань чорноморці мали і 

wraaнy фJІЬ/Оти.л.ію: БО к:шонерських човнів •і одну 

яхту з 49 Іf1ЗІрмаmми ІНа ни;<. Друга частина, під П'РО
водом по111ковника Кордовськоrо, . йшJІа суходоаом 
через Крим, третя під. проводом ЧепJги mдовж мо
ря nішки і, четверта, під nроводом А. Г0w1оватоrо 

ианщру.ваJІа ааАдовше ШЛЯ.ХЗІМИ КордовсьК!оr" і Че
піІги. 

25 серпня, 1792 року Ч•)JЖОм:орці причалили до 

старої Тмутаракані. (И. ИВВІНов сПереселе'Ние зз
ПІСJ!РОЖЦев аа Тамань». Киевская Старина 1891 !1>да. 
# 7, стр. 158). в станиц·і Таманській, там. де вийШли 
на берег козаки, пізніше збудовано мистецький па· 
м'я1юи<: на иевеJІИЧкій ске.пі бронзова п•оств1ь ко· 
зака з nрапором. 

На Кубань прибуло із старшинами 17.201 кооа.ків, 
.не враховуючи члеШв родини: жінок, дітей, матеріR 
і батьків. Споча'І1{у Ч~піnа з депутатамн обрРв :міс
ця ДJІЯ осель. а ІІю'Іім уж.е приЗ'начеJІЮ. кому і де саме 
селитися. Розташовуючись, чорноморці поді.'ІИJІИСЯ 

на 40 куренів, що створИJІи 5 округ. 
88-,ми кypeww прИВJІаонено старі назви : БЕТурин

ський, Дя~ьківський, Брюховецький, Взсюричський 
Rep~нt: - Стебліївський, Дінськнй, Джереліївськнй, 

Дер.ев'яю<;он,ький, Івані~сь.кий. Ірклfів~ький, Каків· 
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ський КаІІ.ьІниболотський, КНІМЯ'Ківський, КонеJІОв
ський, Корсунський, КореЮвсьа<иА, Криловсьа<ий, Ку
щ~вський, Леушківський, МишастівсЬІКИй, .медведів
ський, Минський, НИЖІН€-СтебліївсЬІКИЙ,_ Незамаев
сьа<ий, fІашкJваький, Переясл818Ський, Пластуиів
сЬІКИЛ Іlшатнірівський, Полтась.кий, ПоловичіІвський, 
Роrіkький, Серrіївський, ТІDrІоwівськиА, Титарів
а.ІОІЙ, УІМаНС~кий, Шкуринський та Щербані:вський. 
Нові два куреm на388JІИ : Березанськи-й та Катери
нівський. 

~~ 1794 році, в Карасувському куrі Кубані, де ота
боривоя Юш, заснували місто Іfuтеринодар. 
На ·Кубань принесли чqр.ноІИ'Орці ·А деякі прикме

ти давньоrо січового л~: Війсьа<ову Раду, виборно

rо •отамана. та \ВІИборну 'Військову старшину, свій суІS. 
свое духовенство, свої форми вемлевол:одіння. 
Будуючи свое життя близько пой.ми р. Кубань, 

виІ)(!онуючи тяжку працю на болаrи~rому. солонча

куватому 11рунrі, засипаючи землею плавні, невтом
ні трудівники 1000аки співали: 

<Із-ва гори, з-за лиману ІВітер иавівае, 
Та вже ж МО<ЖВа Запорожжя кругом обступае~ ... 

Здоб}'!Вши <nраво~ на житт.и у ті смутні часи на 
болотис'ООІМу терені Куіб8ІН0- Чорномор'я. козаки по
д;о.пми всі перешкоди на шлаху розбудови сілЬсько
го г~подарства, побудавали М;ІlИІНИ. олійницt, на 
яких було затрудJНJеНО чИІИВJІо украkьких робітни
к~в ('~еJlЯ'Н. що ті:к<аJІИ ·від соціялЬІНИХ і иаціонмьно
пмітИ1ЧІНих утисків на Вкраіні., великими групами 
переселя:.пися на Кубань. Ш.)Ч{аЮЧИ овоrо поріІтунку 

або ж заради покр&ІЩІонн:я св0оrо oкpymoro .мa'l.:e
piJwrьнoro стану. 
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Пам'WІ\Ник Запорожцям на місці висадки іх 
на Тамані 1792 року. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИt<А ІО'БАНІ 

Відірваність населення від баз nостачання, мос

юОІВСький ЦЩJа.т залишив nереселеких на Кубань ко
заків на П!РИЗВОJІJЯІІ.Це, бо, w.шсне, nолітика МосКJВи 
спрямовувЗіJІась виключно на знищення запорожціl!, 
що час-ІВід-часу не nрипИІняли домасатись nоновлен

ня ІВЇльиІ10 С8АМОВ,Р·ЯД}'ІВ8ІННІ. 
Щоб суrихомиритю) кооаків, КатерИІНа ІІ видала 

грЗІМоту, оо m<.ою було споІВернуто) військовий стяг 

і літаври Запюрозької Січі з nотвердJЖення.м права 
,li)IIR війська Чорноморського ними відпо.віДІНо корис

татися, як р~вно й іmllими прапорами, булавою, пер

на.ч&ІМи ІЙ в:ійсковою neчa'rl"JJ. 
Розселяючись на repetн:ax Кубані, з nерших же 

дІНЇ'В за~пороокці з~трілись з гірськими закубанськи
ми племенами, як: абазіlщі, чер;кеси, осетини (ви

рощували й виnасали отари овець), бОСJІіиеї, ІНемір
rої. Особливо далися в знаки інгуші і чечеНІЦі, що 
були хорюбрими розбійиика'Ми і ІірабіжІниками, бо 

це була в глИJбоку дЗJВнИІН:у• їхня професія. У своїх 

наскоках на селища черкеси nолонили І«>Заків і їх
кі родини, жю<рсrоко роз,правлились 3 мирним насе

ЛенІLЯІМ, забирали худобу, отари овець і коней. День 

і :ніч коза;ки були на •Вар.ті або у ІВійні 3 гірськими 

племенами, 'відбИІВаючись від добре вишколених су

сі.щшіх оороІГі.в. до-росл'е населеюш - 'ІОО:ОВіюt Іі жін-
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КИ - аавжди бу.nи о3броені і ВUе!П,овзf, ІІІИnhиуІОЧИ 
авоїх кQрщОНіНИХ mн:ій, заnозичили ІООЗШ<И від них 
(черкесів) їхню тактику і, нарешті, припиниmсь 
часrі ІНаскоки ІНа козачі станиці. 

Не ІВСТИГЛИ козаки НІК слід на.лаrодити свое ро
динне ЖJrІ"ГЯ, бо з УІq>аііІни не приnИІНЯІJІОСЬ пересе
лення ЗаІПІ<>\ІJЮіЗЬІКИХ частин з родинами з Катерино
СJІ.авщини й Чорноморських коз81Ків, що кали свій 
осідок на терені між річками Боrо.м і ДНістрок 
(близько ~ережжя Чорного Моря}, а. також з Пм
тавщини, ЧернігівщІШИ й Слобідської Украіни -
Харківщини, як незабаром Кошовий ОтаІман Чепіm 
одержав НаІКаЗ відрядитись з двома озброєними 
ІЮіlІ'І\ІаJМИ до Польщі, ~ буJІо ровиіще.но московське 
ІВійсьюо, очоJІене генералом Суворовим. 

НевдовЗ!і Кошовий А. Чеnіга - СJІ&ВНИЙ пос~ 
ник 'ІlРадицій 3-апоріжж.я- помер. 

Раnтом спалАхнула :віійна з Персією. ЗяОІВ було 
відряджено до· Баку 2 ПОJІКИ козакі.в на чОJІі з вій
ськовим суд:цею А . .Головатим. Менше ПОJІОВИНИ ко
заків повер.нуJІИсь з т.їєї війни, бо sагИІНули від ГОJІО• 
ду, np<macmщi та пмЯІГли смертю на теренах війви 
зі зброєю в руках. 

По війні, цар П818Jlo І, ва зрюкОtИ Катерини П, ви
дав чорноморцям «r.рамоту~. ІВ ІЯІЮій навкисне випу
щено 388/ННЯ «КОШОІВИЙ ВіЙСЬКОВИЙ», ЯК ТИТулував

СЯ ОТЗ!МІЗН Запорозького Війська, а замЇСТь сВійсЬІОО
воrо Правительс11Ва» - «Повєлєваєм учредіть Вой
сковую Канцелярію:.. Цією грамотою позбавлмоси 
загально військового значения Військо Кубаво -
Чорноморське. 

Війна за ВЇЙ11Юю жахливо нищила кількість коза

ків, а црир:оІlfЩ{й приріст не даваІВ потрібіних по
повнень. 
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У 1828- 1829 роках, під час війни з турками, на
віть старих JІЮдей пОКJІикано до ві.А:оька, по СNНИ· 

ЦЯХ ЗаJІИШИЛИСЬ ЖЇНКИ і діти. 
Лиху дОJШО оплаа<уВШІо в пісні А. Головатого: 

сОй, БоІЖе наш, Боже мИJІостивий! 
іУродились ми ІВ авіті нещасливі ••• 
Служили вірно в ooJii і на морі 
Та й зіста..mсь убогі, босі й roJii• ••• 

Стара юозача ІВе.жа m березі р. К}'Ібань у Катери
ІІЮДарі. На її фоні :відбувались фіJІьмові знятки 
кінної муштри 1-го Катеридарськоrо полку 1910 р. 
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ТЕРИТОРІЯ, ПРИРОДА, ЛЮДНІСТЬ КУБАНІ. 

І Ілоща Кубані дорівнювала 94.904 к·в. кілометрів, 
або 9 мільйонів десятИІН ІНадзвичайно родючого чор
нозему, з 'високим JЗІРОЖаєм: пшениці (пересіЧпю 200 
пудів з десятини), кукурудзи, тютюну, м'яти, бавов
ни, різної городИ!ни та садових овочів, головно ви
нограду, що ·ку.пивувався близько узбережжя Чог

номорськоrо та Озі,вського м·оріІВІ, як: Ан·апа, Геле!І
джик, в околицях НQВОfросІйська, в станицях Го\·

ряче - <КлючеІвській, Єйськ, Тамаm., у пригородах 

Майкопа та КатерИІНодЩ>а (ниJН!і Краснод~ ), зокре
-ма в станиці ПашківсьЮй, Кримській і інш. 

Булю дvже поширене на КубаІНl:і виноробство з річ

ною проДукцією 200.000 'Відер високоякіоного ІВИНа, 
в тому прославленоrо АІНапського срисл~. 
З геологічноrо погляду КубаІНська низови.на, це -

юолишній т~рен :морської зат011<и, що' течією кав-

1<!авьких рік з року-&-рік засипалась ГJІИбОІКими ша
рами ІНІЗІНесеним оса1д.ковим матеріялом: глей, пісок, 

що постуnово вкривзлюсь помаленим лнившим лі

сом і чорноземом. 

Західний терен Куба.ні, що межує 3 Озівським 

морем, на nро<:торі ,від Єйськ.а - Ачуєва і Таман

ського півострова (до якого причалили пе.рші пол

ки із Заnорожжя, на чолі з пол.ІФвником Савою Бі
.1и.м) ШІ схід до станиць: По ·•тавсьюої, !-ІижНІЬо-С-ге-

6JІіїнської, (JІав·нне~ ... кої, CтJro - Джереліївськоі, -
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ІІ:ОJ·.!jІІПНіі (\.о:ІОТ~~.Ш j ПЛ<.ІВ!/ЯМИ, ПОрос;ШМИ Г,УСТІfМ 

очеретоN та іІНШими бтютни.ми рОСЛИНЗІМИ, розно
сячи тн:иченим гнилим новітркм пропІЗ.сницю і 

смеtmШсть. На цьому, завжди ВОl1коиу місці, хмари 
комарів і мюшки нещадно жалили людей і живих 
тварин, ІЮ..збЗіВІІІ:яючи змоги пе л~:~ше nрацювати, а 

й ·вільно рухатися. 

Кубань меокуе з півночі - з Донщиною, з лів
ІОЧІНОГО сХІоду - Ста.вропіJLJІя, зі схоІЦУ Терська об
ласть, на. пі.вАні Кутаіс і АбхаtЗія, а на захід омина

t'Ться Чqрни.м і О..зівсМ<НІМ морями. 

НайбіJІьІ.U8 ріка - Кубань (від якоі походить 1 
назва країни) бере овій лочатюк з льодОІВшdв най
вищої щр·и Ельбрус; ващt. Н8ДЗІВИ.чайно М8JІЬовнк
чими долинами ІМі'Ж'Іір'я тече на пШні.ч у 6ft< П~ед
ка.вказзя, звідти ЗІВертае на захід у напрямі Таман

~ п-івострова, де ділиться на 2 рукави, з яких 
один ІВпадаЕ в Чорне Мо~. а дpyrиtt в Озівсьне. 
Всі допли.ви ріки Куба~нь: Уруп, Лаба і Біла беруть 

свій початюк таіІ<ІОDК в кавказьких rijp. ДQвжина рі
ки Ку()ань сягає понад 750 кіломе1рів. 
Ріка Кубань УJ'ВОРЮЕ зручне сnолучення на ла• 

ропла~вах із стSІНиця:ми середнього терену Кубаио
Чорн<>ІМор'я. 

Підсоню1 Кубані тепл~, пересічна температура в 
січні 2 , а влітку 2Б 'ступенів тепла. · 
Засоби й шляхи сполучення зі станицями в за

боЛJОІченій ІМ4сцевості західного терену Кубані бу
ли дУЖе ~~rезручЮ: лише баркасами або на конях, 
довгою загатО!Ю і 118ердою солончакуватою вузь
кою прогалиною, посеред густого очерету, добира

лись козаки до місця цри:значення. 

Такі були початки б}'ІД)lЩННІЯ козаками ів Запо
ріжжя свого життя на ощнюванюму ними кубан
ському терені, де полягли смертю цілі родини ко
заків .~;~jд енідемічних XJaOtpoб і нестачі харчів. 
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ОСОБЛИВОСТІ nОБУТУ. НАЩАДКІВ СІЧІ 

Ьезкра.їй, чудовий степ широким пасмом прос
лався від поередгір'н піІВНіЧ'Н'Ого Кавказу, залишаю

чи на обрію nрупу високих гір Бештау, в чудо~й
ними гарячими ІП,іЖе.релами найнижчої гори За.і'ІЇЗ
rНоЇ, до узбережжя Азовського моря. Пойма pitqr 
КубаlНЬ, що бере свій .поч~:rок у льодовиках вав
жди вкритоі бі.пою пеленею снігу гори Е.nьбрус. 
розділяє широкий Кубанський степ иадвое. Береги 
ріки Кубань в.крмтf ді.nянка101 городів, на яких ви
рощуються різноманІітні городні ооючі: оrіІрІки, по
мідори, капуста, буряки сто.1ові і кормові для го

дівлі \Р()Гатої худоби, реди<Жа. Де..ІН.е-де траІІmІють
ся більші і менші приrорки, вкриrі буйною Т!равою, 

кущами глоду, терну або карагаче!М. 

ЧудОІВИй клімат. В дi1Utl0 пору року, під час жнив, 
степовий вітрець прохододжує опе~. Небо ·ясне, 

повітря криштмево чисте~ насичене аwматои по-
.пьових ювіrів. 1 І 
~ізь зелеІНЬ густИх овочевих сщzr.кі,в з Нахиде!Іи·и 

ДО Зе!МоІІЇ ·Г'ЇJL1IJD4 іе СТИГJUWИ ВИШИЯМИ, СJІИtВВМИ, 
раІ-шrіми ябдуІКЗJМИ, грушами, проглядають білі ста

ничні xarn. 
В суботу увечері і в день свят, по БогоСоІІужен.ні 

в станичних церквах, збирається на майдаІНІі мо
.rrодь, або на просторіА вулнuі близЬt<о хат, щоб у 
несеJІіЙ розмові іі сІІінах ІІfН)ВестІІ мільний ;J\Їд RЇЇІ

t:ьконоІ муштри час, або пісJІЯ фізичtНоЇ праці і 
в.пасніїt госnодарці. Підбадьорена старшими козака-
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.'v!И ,мо.rюдь у великому піднесенні а1ртистично тан

цюют го1пака в супро,воді імнровізованого хору, І це 
доставля€ станичанам вешtку естетичну насолоду. 

Співучість козаків, високомистецьке виконування 

українських таюdів, музичне, хорове, театральне 

МИСТеЦ1'ВО СТОЯЛО На ВИСОКОМУ ,рівні. 

Можна цілком певно твердити, що маао е у світі 
таких чемних, щирих, гостинних людей як Кубан

с~ке ук.раііН!ське населення, але !В силу своіх історич

них пережиоонь завжди насторожених. 

Станичники, як і :наші селmни, при зустрічі нсод

!'.tінно вітаються, <І щоб :і подорожнім запізнатися 

- питає с~рника, щоб заІ1а.шти цигарку, - з цьо

го й зав'язується дружня розмова ... 
При кожній стаJНиці розташована козача чстина, 

ЩО П(1НІВЛЗСНЮЄ Й ім'я ТЇЄЇ станиці, К()МЛеКТОВЗНОЇ 

з тих таки селян, нащадків Запоріжжя, лише одяг 
rі:титься, ·а І)ешта - все так як і в На{;. 

Козачо-х.'ІіборобсІ,кий ~'країнський Край, перс

живши всю -nрагедію режиму катів ІВ історичні ча

си царського свавіл.'Ія, ще в більшій, 1іелюдсьЮй
формі зазнаІВ большевиць.коt·о ярма: Зt'ІС.'Іання до 

Сибірсько-ї тайги, на Соловки, .на будову Бєломо~ 

каналу, знущання в застінках ЧЕКА - ГПУ - НКВД. 
Все це далос·я в зкаки нащадкам зруйнованої Січі 

·Jаtюр·ізької. Ріки с.1із у незмірному ropi. що йоt·о 
ІІерl'жито, ,від•tу:tа Кубань. Страшно згадати й ча

Lїt ~брпйної боротьби Кубані за пановлення своїх 

к·о:\а·чих прав, nроти навали до зубів озброєних бі

JаІІх і ЧLї~воних єдинонеділимців 1917 - 1918 років, 
ко.ІtІt в нерівній боротt,fіі зі :іброею в руках упали 

оtерпо rсрnїв ні.1FІ:1ЖІІЇ ІІ<ІІІІалкн Січі 1аnорізьІ<оЇ. 

\Ін ІІt'НІІіЇІ ні.·1 ·La 11 нІ,L ,,·:ІІІІІІLі .нн,1м:о м:урt·Іtі :t.tн 

ІІJ'ІІСТ<.ІІІОІНІІІl;І І <ІС.:tІО;щріІІ, !1\0 НІ1.ІЖ;[іt,;аtulї, І!р<ІІ(ІІ'· 

вати на юші: нuciuy зерноІ:нх h:ультур, ІЮСОІшці ба-
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rаторічних трав, садження тютюну, м'яти, кор.мо.во
rо (•ДJІя доо.t:ашньої рогатої хущоби) й цукрового бу
ряка і інш. 

Курені явJІ>Jють із себе .звичайний хутір з жит
JЮВИМ nрИІИіщення.и, стайні для 11римання домаш
ніх тварин: 100рів, коней, овець; клуні для схову 

посівного матеріялу і інш. 

Під час жни•в до куренів, наче пароплави в морі, 
пливуть trо:мбайни, трактори, ІІІарові машини для 
ofurowroтy, віялки дІІИІ очистки зерна і різний іІН1ший 
оільсЬІКо-господ;а~рський реманент. 

Просrір Кубані я:мяє собою иайбаг~~отший край 
- колишня. масність Кубанського ІВЇІЙ:.ька - на
щадків Січі Заащрізької. 

Колосальні nл8ІВЮ, площа яких дорівнює 200.000 
.цесятин, розтя·гmсь Н3і деся-гки кЇІJІоме'І1рів завшир~ 
шки і подекуди межують з ужбережжям Озівсько

rо м~я, простягаючись до Тамані. Бматі риболовні 
вrіддя. Тисячі ценmеріІв :високОЯІкісної солодковод
ної риби виловтоється річно: тут і великі ікряні 
сщрюги, осятер, білуги. Без.:1іч чабаюів, тарані, осе

лед.ціІв, що заходять з Керченської затоки, хмари 
судаків, що прюмують на аерест у квітні місщі у 
rі'рло ріки Кубань, утворюючи живу ст~, іІноді 
понад ме11р завдовшки, припиняючи на декілька 

~в рух nарО!Плавів. 

Вздовж річки Чорний Єрик nростяІГлася довгою 
ОМ)'ІГОЮ станиця ЧорноєрикіJвська. Звіщти лише чов
нами можливо добратись до Ачуева, що лежить на 

півострові, в гцр.іrі річки Протоки, з його малою 
кількістю населення, де було розташовано велиt<е 

рибопромис.1ове nіднриЕ•мстно, :> нобудонаним риб

ним: заводом, де випродукону.вШІось тисячі цен

тнерів риби: високояаdсний балик, паюсна і зернис-
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та ікра, ІВ'.ялсниИ .рибець і тара11я, ІВудже.ні осе.л·ед

ці, тюлька і хамса та ін. 
РибопромислОІВе підприємство та~ож .належало 

К.У'баНІСькому військові. Простягаються ці прО!Мис
лові вгіддя від Озівськоrо м01ря вгору по ріках 

Протоки та Кубані кілометрів до ста завдовжки. 

Проїжджаючи близько плавнів щораз підносить
ся й nролітають хмари диких качок, гусей, навіть 

дикі лебеді. Зрідка натрапл.~:ємо й на дикого кабана, 

що має притулоk в густому 1лісі» очерету. 

Хор Кубанс~ких козаків 1925 рік у кількости 25 
хоІристі:в. Були в ньому і таJНЦюристи. 
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САМОУПРАВЛІННЯ КОЗАЧОІ СТАНИЦІ 

Історично побутовим фундаІМе.нтом коза~t~ого са.м.о
улравління була його низова ·клітина, що назива
лась Станиця. 

До 1910 року на Кубані налічувалось 286 станиць, 
крім хуторін (щодо кіл~аІ<'остн дворів і населеннв 

хутір дорівнюs нашОіМу серед:ньому се11у). На ху
торі ложвавлювалось життя mвесні, лі 11; час лосі.ву 
зернових культур, садження та полоття городини і 

баштан~в. також ще у косовицю зелених кормів, сі-
ІНа для годівлі домашньої худоби і, само собою, в 

часи жнив. 

У станицях (та ІUІ н:а хуторах) прова.ди.;:юсь вихо

вання молоді в дусі багато!JіІювих традиuій. Стани

ця зберегла к·овачий фоJІкльор: в пісні, переказах 

з rJІ.Ибокої старовини, козачі хо,роводи, танки, козачі 

військові ІВправи ІНа юонях (джИІгитування) тощо. 

Кожна станиця бyJLa кероваІНа Станачним Збором 

- за демо~ратичним принципом ( станичний Пар
лямент), до як01го вибира•вся один козак на 10 дво
рів. 

рік - доброго господаря, у віці 25 рокі•в, що за
кінчив 4 літій термін війсь~Ьвої муштри. 
Виконавчу впаду очолював Станичний Отам-ан, щr 

його обирали таемним голос)'ІВ8ННЯМ члени Ста
ничного Збору, терміІНом на 8 роки. В допомогу 
ОтаІМЗІНОВі обирали 2-х пuмІчииків, 2-х писарів: 
о.цин з них ·ло мушЦ>О'Вій, а другий - ло господар· 

ській частині. 
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У користуванні стаиичними вгіддsми ІВСі козаки 
були рі38і між собою - від рядавого козака до 
генера.п:а вищої ранги вкJІЮчно. Всі одержуІВЗ.ли рів
ний пай земелЬІНІоіі -п.mощі, володіли й використовува
ли поле на свій погЛІЯд до ІНОІІІОГО .переді.лу, оскіль

ки вся земельна площа :на.лежала війську як гро· 
м.а.ці. 

КоЖ!Ний коза~ у віІці 17 рокШ одержува.в земель
ний над1іл, користуючись ним до кінця свого житrя. 
Тому <;еред козаків ніколи не було таких, щоби 
хтось з :ни,х - козаків - ЖИІВ у нужді, І«>ЖJНИЙ був 
забезпечений суспільною опіІ{І()Ю. 

1870 1Р0ІКУ термін ,військової СJІужби для козаків 
було всmновлеоо 15-ти річний; 5 роюів у першочер
гових пооJІКах, батальйонах і батере.ях, 5 років у 
військових частинах другої черги і 5 рокіІв - тре
тьої черги,післ·я чого переводились у зatnac. 

Вищою адміністративною Шстаиціею нащ стани
цяМи _був отамЗІН Від:ділу, фуащії якого поширю
ва.1иєя на деСR'І1КИ станиць і хуторів. 
Все військо куб81Нсь~rе було nоділене на 7 відцілів, 

на чолі кожного з ІНИХ був генерал, призначекий 
НакаЗІНим ОтаІОlІІЮІМ. 

Ку!бансЬі<е коеач:е військо ОІЧОJlЮІВав Наказний 
Отаман, приз:на.чевий царським урящом і не рідко 
ІВін навіть не бу!В ·козацького походження. 

ВзЗІГалі структура ~правління на КубЗІН'і та.к бу
дувалася за царських часів, щоб і с.лід зруЙІНован..оі 
Січі Запорізької ЗІМести до останку. 
Хоч коЖІНа станиця уSІВ.І1яла з с·ебе нібито ммеиь

ку землероб!но-військОІВу респуб.ліку, самостійну в 
своему ІВнутріІ.І.ІІІіьому житті, ал·е з приспаиою укра
їнською культурно-націОН8JІЬНою свідомістю, в ви

сокИІМи урядОВЦ.ЯІМИ Й офіцеро&КИ'ИИ ЧИ:НаІИИ, На
СТаІВЛеuИІМИ царсЬЮІИ УР.идОИ. 
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РЕЛІГІИНЕ ЖИТТЯ 

Щойно .розселившись на Кубані, козаки побуду

нали церк.ви, вибира.1и зnо~іж себе й відряджа

.1и для бого-словської науки і ІВИ<:вичmmя до Єпис
коnів у місто Теодосію. Але невдовзі в церкоlІИО-ре
.lіГІЇ•йному житт.і ночадися обмеження у висв·яченні 

снященикі.в, бо Москва заб()рони.11а таку підготову 

і вибір свнщеників, доручивши РостовсЬІКОму, а 
зrодом Ставропольському €іІИСКQІJІам висвячувати 

д.ТІя Кубані священиків, насаджуючи виключно ро
сіян. Не було на Кубані й Духовної семінаріі. 
Населенню заборонялось зап.рошувати священи

ків без погодження з Кошем. То мешка1щі з навко
JІИшніх сіл, сn.оконІ:ІІЇ'ку шануючи все, що пов'язане 

із Січчю, охоче зверталися туди з клопотанням 
прислати "ім «заnорозького овящениКІР. 

177 4 року п.арафіяни с. Котівки, ЯІКе було розта
шоване 1В межах «ВОJІЬІНостей:., в Орельській палан· 
ці клоnотали .перед Кошем, аби його ·керівництво 
надісла:ю священика до щойно збудовЗІІЮі церк.ви. 
Остсшній кошовий Війська Заnорозького Петро 
КалІНишевський рекоменду!В8ІВ вихов&ІНця Січово'і 
школи Івана Ви·соту, написавши спрезентального 
диста• київському митрополитові про уХІВалення тa

J<1oro акту, і в травні 177о року Висота б~·в призна

чений туди с:на .всю парафію:.. То був чи не остан
ній акт доти самостійного уряду Запорозького. 
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МосковсJ,І\а церква на kубані за.ю~.:ди була зна

rядд.яІ\f МОСКОВСЬКОЇ ЗОВІН·ЇШНЬОЇ і ВІНутрЇШНЬОЇ ПОді

ТИКИ, Російська церква доби Петра J відог:рав.ала 
ще більшу політичну ролю в державнОІМу будівниц
тві, в приспанні національної свідомости поневоле
них МосКІВою ІНародів для чимраз більшого зміц
нення единої неділимої «матушки Руси•. Найтяж
че далося в знаки й залишило глибокі с.1іди в цер
ковному житті Куба.m, Тереку і Дону, коли згідно 
з наказом цщрськоrо уряду було зліквід01вано 'Ко
зацьку Воронізьку Єпархію, відібрано 2 жіночі і 6 
чоловічих, з богатою церковною угnар'ю, ІМанасти

рів та пї,дnо.рядковано їх Московському «Священ

ному Сіноду». 
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ЕКОНОМІЧНИЯ РОЗКВІТ КУБАНІ 

ПЕРЕД РЕВОЛЮЦІЄЮ 

Життя нащадкі,в Січі Заnорізької на І{убано-Чор
оомор'і швидко прийшло до його нормального роз
виТІку. Сільсько - господарська культура стояла ви
соко. Мережа гооподарста хутко .розросталася. За 
статистичними даними, в роках 1911 - 1915 на Ку
бані нараховувалося 450.000 господарств. П'ятиріч
на продУІЩія сільсЬІК.о - господарських підприємств 
зернових і інтенсивних куль гур дорівнювали: 

1. ЗерІНо.вих куJІЬтур . . . . . . . . . . 3.700.000 тон 
2. ОліЙІНих - сwяшника • . . . . . . . 38.000 тон 
3. Високоякісного тютютну 38.000 тон 
4. Городніх ~льтур . • . . • . • . . • 350.000 тон 
Дуже розвинено було садівницТ!ВО, виноградниц-

тво. 

Щодо 11Варинництва (конЇt рогата худоба, ві·вці) 
то припадало 180 голів на 100 душ, тоді як на 100 
душ населення Аосіі (,разом з :Україною) прихо

дилось 90 rоліJв міш&ІНоі худоби. 
Та.к само й з наявністю сільсько - господарсько

го реманенту: тут Кубань займала перше місце в 
колишній ЕвропеІАській Росіі (аа даними п.рофесо
ра Огановського). Досить ТОІ't\ що ІНа Куб81Ні в 1910 
році нараховувалось мо.юпt•рок 3.700, тоді як на 

~·кра·їні, разом з 6о~ма губерніями Росіі було лише 
2. 700 ом()U[отарок. ~іи того, Кубань мала иа·йдо-
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сконаліші сільеько-rосподарські збиралwі машини, 
у тому чисJІі комбайни. 

Продукція соняшникової ·оJІії, са,тuмаона і nо
ташова nр-омисловість ЗІіЙмала поважне місце на 
Кубані. Та.к, у 1914 році випродуковано на Кубані 
109.000 тон о.'ІіЇ, з чого .вив~.:зено закордон 90%. Ма
куху (в кількості 84.000 &он орієнтовно) спожива
.'Іось .на Кубані. Майже 99 5{ смомаса, вирродуко
ваного ІНа 2-ох смомасних .ви,робнях, експортувало
ся Ja кордон. З поташу, tв ІJ<іJІькості 41.160 тон, 
спродуковано до 40.700 тон .миJІа. 
В 1914 році функціонув<1:•о 10 аJІЯ•біі~трових і 8 

цеме-нтних виробень, 7994 різних промисJtОВИХ nід
nриЕмств з обігом 36,484.881 рублів ріЧІНО. 

Бли:.іько Тамані доб}'ІВRеться залізна руда, а по 

річці Лаба знайдено золuті розсиnи і с.рібно - оло
н·нну r_vдy. н J"opax GаГНТІ) ;tt·pti:io. і мінер·l'.'rів. ~· ра

йоні Майкопа розробJІено нафтові джерела, де до
бу·вається най.кращої якости нафту. 

Тут же навколо зеленіють садки, городи, весь 
простір навколо Майкопа уквітчаний різноманітни
ми медонооними росJІюшми що я.мяє собою доб
рий rрунт ·високо nродукu.ійного nромислового па

січництва. 

В торговельних nідnриємствах було затруднено 
19.402 працівникі-в, з ІНИХ кубанських коз.аків 2.254 
(Lвасюк «Кубань» - Прага). 

У розвиткові ТО!Рговельно - промислооюго життя 

Кубанj головну .ролю відоrр&1Іа Кубано - Чорно
морська ·вільна коопераці.я, що доnомогла індивіду
альним козачим господарстВЗІМ і ТоваристВ&м кре
дитом, nрокатом сільсько - господарських машин, 
і.нстrуктажем щодо прогресивного господарювааня. 

Кооnеративні закдади Kyua11i відоrраJІИ таюож ве-
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лику ролю в будівництві за.1і1ничних ШJlfiXiв, засну .. 
&вши З акційних ТоІВариств і таа<ии ЧИ!НQИ Забеа· 
печнаши !КОштами атобудову тих оце шляхів; 
Чорноморсько - Кубансь..:у (ІВ тому заліаничанА 
шля,х Кущівка - стЗІНиця Тимошівська) і далі до 
Новоросійська й Єйська, що були сполучені з иор· 

сьІJ<ими rюртами: на узбережжі Чорного MOJ)IR -
Туапсе і Озівськоrо .моря -- ЄйСЬ1<иR порт ; Арма• 
вір - Туапсе. 
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І<УБАНЬ У БОРОТЬБІ ЗА ·СВОІ ВОЛЬНОСТІ 

Вже під кінець 1-ї Світо,оої ,вІини, ще иа фрон

тах, заста~lа кубанців рево.т1юція. 

В березні міс., 1917 роІ'У дочекались зречення 
трону династії Романових. 

З вибухом Ір.еволюції нронодирі Козячого Руху 
ІІІ~·ка.'Іи шляхів до понов.1ення козачих привілеїв. 

;'-'краінська боротьба на Кубані ІВ роках 1917 -
1920 .відбувалась в більших несприятливих умовах, 
ніж на інших зем.'ІЯХ укрзїнських, бо крім ни.=tької 

ук.раїнської свідомости в народних масах (з тих же 
саме nричин, що й на Великііі Україні), украііІНський 
визвольний рух ІНа Кубані був сидьно послаблений 

внутрішньою боротьбою кубанського населення, яке 

складалося з козаю1в - нащадків зап()рожців і не
козаків - «навrородніх», що були також украін
ської .національности, але не були приписані до 
сільських (станичІНих) громад і не мали тих прав, 

що козаки. 'УІq)аінське населения Кубані - корін
ие і так зване сна~rор()дІНЄ:t - дОірівюв.ало 90% 
мешканціІв. Три чверті земепь.н:их вгідь Кубаяі бу
ли в руках ,козацькоrо стану, а ·н&ІВгородні кориета
пнея лише арендован<)ю 'в козаків земельною пло
щею або бу.11и :наймитами. 
Ця неріІВНість маЕткова й соціяльна була .підста

вою нез•rоди між козаками й СІНавгородніми:. ще 
до оревоJІЮціі 1917 року. 
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ЖО.11іІІХ укrаїнсьJ<ИХ nп:;ітнчннх narтilf nereд ВУ

бухом .реuю.~Іюції на. Кубані н~ було. 
Така станова ро·з'єднаність кубанських українців 

мала неrати:ані наслідки дш1 українських визво.:Jь
них змагань. 

У квітні 1917 року, в стол1щі Кат~ринодарі від

бувся КубаІНський ~райовий з'їзд із представникі.в 

усього населення Кубані, на яком~· обrано Крайову 
Раду і Крайовий Виконавчий Комітет, як вищу 

крайову владу на Кубані. Пізніше, в червні 1917 
року, між ·Козаками та «навгород:ш.:и» дійшло дu 
конфлікту, бо козаки, .u яких г.1ибоко вкvре•швся 

ще здавна 3~млевласницький інстинкт, не бажали 
поступитись земельними ниділамн нt~ користь «На

r()родніх>). ~· •Н<Н'.'Іідок такої недомо~.н~ности «Наn
городн.іfІ ниitilJJJІИ з Крі:!йоьої Ради, а І{Озаки про

голосили, що Кубанський Крайовий Виконавчий 

Ко,мі'І'ет н~ існує і що н1аду на Кубані перебрали 

«Військова Рада» і «Військове Правн rе:Іьство~. Тро
хи піЗІНІіше, на початку жовтня, проголошено Ку
банську Крайову Раду, що у11вори.'Іа Кубанський 

Крайовий Уряд на чмі з JI. Л. Бич~''• а на голову 
Військової Ради обра.но Миюооу Степановича 

J.>ябовода, СВідОМОГО украЇНСЬІ<ОГО ПаЧ)lОТа і діяча 

(,козак станиці ДЇІнської). Во.zfночас Війtькова Рада 
ухвалиJІа тимчекову Конституцію Кубані, згідно 3 

якою обмежувалось предстаВІНицтво і участь :.нав

ГОJЮІ!ІІніх» у виборах. 
Така станова неріtвність і ворожнеча українсько

го козачого іі ци·ві.аьного t;аселеиня Кубані, що ді
лились на «;корінне» населення й .снавrородніх .. 
(між іншим І<Озаки в сварці ІНазивали навгородн:.х 

«ха,мсел» себто - хамом (·і.в), була б~зперечно 11а 

руку большевикам і допомогла їм поваJшти Краііо. 
ву ·Кубанську Раду. 
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Л. Бич - перший npeм't:p, rю.1ітичний дорого

вказник Кубані. 
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На другій вересневій Сесії .Кубансько'і Законодао
чої Ради 1917 року, вітаючи делеrацію від НадlІ.Ні
прянської Украіни, Гоп:ова Ради, Микма Степаво· 
вич Рябовм ви.r:олосНІВ високопат.ріоТИЧІНу ІІрОІІо
'Ву, .в sжtA ііз запалом сказав наступне: 

«Мачуха доля відірвапа :наших Аіді·в ЗапорожІ.tіВ 
ві~ ма1ірного лона d ·закинула іх на Ку.()аиь. і&іль
ше 100 літ жили ми тут сиротами no стеnах, по 
пла,внях, :по горах без мат~І»ЮГО дагМІДУ • • • Царі 
робили все, щоб ·вибити :;s наших гоmв, s иаwих 
душ пам'ять 'Про УкрЦіну й любов до Матері ••• 
(гучні голоси з місць: сне діждали б, .не діжда

л л ,б:.'!):, Так І ~ 1ЩіЖдали б ІООНИ цього иікОJІи. Не 
діждали б, бо хоч наші душі царj. понівечили, та не 

вбили. І ми, діти, руки на матір не підняли б • • • 
Та минула лихоа година ... 
Прийшла воля і 'МИ ·ожили. Ожили і, як :вірні діти 
своеі .матері, йдемо тим wляосом, який вказала во

ІНа, йдемо туди д~" зорять вЖІе любов між людьми, 
де жде і наr - · ий союз вільІних народів ••• (гуч
ні оплески). йдемо, і нас ІНе звернуть на свої стеж
·ки ні централісти всяких проб, ІНі авантюристи вся-
ких марок, ні спасителі від ІВОЛЇ • • • Не звернуть, 
бо нам з ними не по дорозі». 

Промова ця виклика.-1а нал.звича•йний ентузія:-1м -
оrr.:1ески без кінця й вигуки· слава, ура! 

(З книги О. БоJютенка t;\(озац11во і Украї·на» c·rov. 
39 - цито1:1ано з «Вістника Союзу Визволення Ук

;>а:hJн.».' (1917 р. стор. 48). 
У січні, 1918 року Кубанська Крайова Рада oro· 

лошуе Самостійну Кубанську Народну Республіку, 
а 12 бе,резня 1918 року під тиском большевиків Ку
банський юрайовий Уряд за~ІИшае Катеринодар, але 

не надовго, бо 6 серпи 1918 .року об'єднаним вій· 
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К. Я. Безкровний, член ~·ряду - Внутрішніх -::прав. 

Cbi<O~f і 11j)ОТИОО.lh!ІJЄНИ!.І.!,І\11~1И ІІОВСТНІІСЬІ\ІІМН заго

намн і)о;rьшсницьку наваJІУ бу.1о розгг~~м.1ено і Ку

банський Крайовий Уряд поверну,вся до Катери
нодару. 

Саме в той час царські генерали: А.1ексеєв, Ка
ледін, Денікін, Врангел кинулись на !\убань і но

вели непримиренну пр.отиукраїнсЬІку пмітику. 
Голова Крайо,вого Кубанського Уряду Л. Л. Бич 

очолюва'в тоді фінансоtво - економічІНу і торгово -
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промислову галузь на КубаНІі як р~ано ж харчову 
й постачання. 

В атмосфері денікіІно - .врЗ!НгеліІВщини Л. Л. Бич, 
на сесії Кубанського Уряду 10 листопада 1918 ро· 
ку, як Голова Уряду, виступив з доповіддю, на
скрізь просякненою бажаниНІм Кубані порозуміти
ся і с~класти умову з Великою Украіною для спіль
ної посИJІено1 боротьби з боJ.Іьшевиками. Москво·· 
філи •намагались зір.вати допоІВідь Л. Л. Бича, але 
славний український патріот - козак М. С Рябо
вал спаралізував своїми дотепними решІіками 
групу опонентів на ЧОJІі з козаком - лінейдем 
Троценком. 

Кубань, з її 3-х мільйононим населенням, бу .. 1а 
1відірвана від Великої України з цричин значно1 
віддалі. Не було контакту лро,відників Кубанської 
КрайоІВоі Ради з Українською ЦенmраJ.Іьною Радою. 
Зате ·Уряд Павла Скоропадського скористався зі 
ового авторитету серед генерал.іtв Денікіна, Вран· 
геля і запропанува,в Кубані допомоІГТи їй зброєю 

й амуніцією (очевидно для армії тих же генера.тrів, 
единонсділимців). 

Очевидно, що гетьм,ан Пав.'Іо Скоропадський то
ді ще не звільнився від почуття російського патріо

тнз·м~'· 

З де:\1ісією Л. Л. Бича •u r·рудні 1918 року утво
рився Іювий Кубанський І{райовий Урнд з Ф. Суш
ковим, денікінофілам на чолі. 
Склад цього У:ряду був такий: П. Сушк01в - Го

лова, Д.Скобцов - хліборобства, n. Каплін - спра· 
ведливости, Н. Долгополов - здоров'я, К. Натирбов 
горяни, генерал М. Успенський - -внутрішні спра
ви, генерал В. Г. Нау.мею<о - .військові справи, Ски
да.н - освіта, інженер Подольський - шляхи, А Тру
екавський - фі:нанси, В(·рещанський - постачання 
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Тотріад - промисел. б ч.л-е.нів були депутатами Кра
йо.вої Ради, 8 -=- мали високу ос.віту, 3 - середню. 
Весь склад кабЇІНету 'І'ворюш російські патріоти й 
прихюrьники Добрармії. Тому спО\діЇівати.:я від цьо
rо Кабінету користи для Кубані було безглуздям. 
Сушков і його ~'ряд правив Кубаmю 5 місяців і 

накої·в багато .лиха. 
НайбЗІГатшою, особливо хліборобськими продук

тами, на rой час була Кубань. За п.риб.іІизними під

рахУІНками в тонах однорічний збір врожаю був 
такий (за даними «Статист. - Економ. Отдєл·а Тор
rовл.і. и Лромишленности», .вип. 3, за сентябрь мєс., 
1919 года): 
Пшениця- 422.400 rон, ячмінь - 366.400 тон, 

карrопля - 33.600 тон, сатомас - 4.800 тон, Бу
терін - 320 тон, Поташ - 320 тоо, 1Іювна - 1.200 
тон, макуха - 115.360 Т()ІН. 

Цей Уряд не знайшов підтрим·ки з боку більшос
ти Законодавчої Ради. 
Тому, в травні, 1919 року, поруч Законодавчої 

Ради, організоІВЗІНО новий уряд ІНа чмлі з козако:м

автоно:місrо:м П. Курганськи.:м, що складався з на

ступІНих мініс'І'ерств: 
1. ХліборобС11Іа 
2. Фінансів 
З. Праці 
4. Освіти і здоро,в'к 
5. Ш.ляхів 
6. Торгівлі і промислоtООСти 
7. Військових спраs 
8. Харчових справ 

До уряду ввійшов Василь М. jванис - мшістер тор
гу і промисловости. Відра?у бу.1.о заборонено вивіз 
з Кіубані товщу, пшениці й іІншої харчової сирови
ни без грошевого пок.риттР.. Денікін намагався ово-
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"їм «на·каз·ом» .цемцрG;ІіJувап; МІІНІстра Lваниса t 
Кра!Аовий Уряд, а.ле з цього •нічого не вийшло, бо 
Lванис ,рішуче СТО•Я.В на тому, Щоб було припинено 
навантажування на чужоземні пароплави й транс

порт}'ІвЗІRНЯ награбованого денікінською зграєю на
лежного К)'ІбаЮ а;біжжя і, не зважаючи на ОГОJІО
шену Денікіном блокаду, вивіз хліба без оплати 

nрипинено. 

Василь Миколайович !ванне, ризикуючи свої•м жит

тям, вів непримиренну боротьбу проти сваавіл.1я 

е.динонеділимц~в - білої доброВОJІьчої гвардії і 
большевицьк~ої зграї. Це був один із видатних, смі

ливих борців за відродження Кубані, як складової 
частини сувереmюї, Соборно·ї України. Ще й досі ~ 
•вуст кубанців :не сходить Ім'я Lваниса - останньо
го Отамана Кубанського Козачого Війська. Так, 
наnриклад, козак станиці Анапської, Іва:н Григоро· 

вич ПЗІвленко д•оводив (може й з жалем), що Іва

ние найбіJІьше спричинився до роз:вму Денікін
сьоких задумів. 

(В. М. І1ванис народився 4 ювіrnя 1888 року в ста
ниці Настасіє.вській, Темрюкськоrо від.). 

Під 1впливом В. М. Іваниса ·міністерство освітн 
запоропонувмо своїм низовим клітинам на Кубано
Чорномор'ї відкриІВати ук.раїнські школи, Але, :на 
жаw~ь, знайшлося .лише 6 учителів, підrотОІВаних 
для виКJІадання дисциплін українською мовою. 

На скликаному учительському з'їзді в Катрине
дарі дуже гостро полемізувалась справа конче по

трібної підготоtви учительського персоналу для 

шкіл з українською викладовою МІОвою та про по

требу )'ІІGраЇІНСЬКИХ ПідручіІИКЇІВ Та ШІКЇ.71ЬНОЇ ПОСЇб
'НОЇ літера·.ури та наоЧІНоrо nриладzr.я. 
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В. М. І,ванису. Прошу ІІа<:, як Голову Уряду на 

лідставі арт. 51~го Кубансько·ї КоНіСтитуції, взяти 

на себе і зазначені обов'язки й отаманську відзна
ку аж до обрання ІНового ОгаІМана Надзвичайною 
Кірайовою Радою, Шануючий Вас М. Букретов 
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КУБАНСЬКІ КОЗАКИ В ЗАШJІЛІ 

Безстраший повстанець, сотнин: Василь Федорович 

Р Я Б О І< І )tf. Ь 

БоротЬІба Кубанського війська з большевиками на 

Кубані вакінчилась невда.16ю висадкою десанту з 
·Криму в Приморсько - Ахтарську станицю 1 - ro 
серпня 1920 ро1ку, під командою генерала Улогая. 

Але десант був малої кількости, а рушниць і боє

припасів для озброе,ння козаків, що до того десан

ту зголосилися, також браку;вало, Отже десант заз

нав невдачі. 
Натомість широкu рuЗІ"<t.'Іужена мepeltl.a повстан

ських загон,і~ .не нршшни.r<І борuтьби з окувантом, 

наво~дячи жах на совєтсІ.ку ЧРЕЗВИЧАйк~·. зав

даН!НІям якої було виявляти тих, хто в будьякій мі
рі був приналежний до низвщ1ьної кубанської ар
мії, знущаючись над мирним населе'Ння·м Кубані. 
Один із повстанських nатажків бу!:J Ьезстрашний 

козаJК станиці r.ри.венсьІю'і, соrгни·к Рябокінь, віком 
до 30 років, що мав широку організацію повстан
ських загонів по всій Чорноморії. Своєю зовнішніс
тю нагадував ка~вказького ,верховинця: високий, 
стрункий, худощавий, з одкритим сміливим об:шч

чЯІм . . • Найкращий стрілець і джиr,іт, взагалі я.в

ЛЯІВ із себе коза.ка ІНарс1дженоrо ДJІЯ боротьби за 
вілЬІНу козачу долю. • . • 
Здня бо.lІьшевицької l1кущщії 1\убані сотНІШ В. 
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Ф. Рябоюнь, Яh: вщн,: визDО.1L>ІІtJі 1\усіанlької армії в 

fіоротьбі nроти нава.ти бо.,ьшевш<ів, зі своїм nов
станським за,гоном розташувався u бс::хра:іх n.laB· 
ШIX, норослих комишом, ·: Jав.вишкн до 2-х сажнів. 

Звідти nовстанці в зру•ІІІІ1Й час ата1-:увз.:ш сташщt 
й місця ро~ашу.нІіІння і)о.-1L>ШІ:ВІщьких військоних 

груn, щоб nомститися над тими, хто безжалісно 

знущався над мнрни:-.t населенням станиці. 

Оперативний район nовстанського зJrЬну Рябо

коня nротяго:-1 декількох років охоплювз.в такий те

рен: станиця Гривенська, розташован::~ на правому 

березі nой,ми річки Кубань, під наз.вою Протока, 

що впадае до Озіrвського моря, б.тrизько риболов

ного зu,воду Ачуе,в. Пойма допли.ву Протока прос

тяглася цілим своїм рукавом в шrавнях між стани
цяrми Петровською, Полтавською, Стар()джереліів
сЬІкою, Новомико.r~а~вською, Степною і Приморсько

Ахтарською. 
R центрі цього р<tйону і'І JЮ::ІТ,ЮІІОІНІ.І-Іа станиця 

І'рІtвеІкька, :-1а 30 І<ілометрін ~ід берега Озівськоrо '· 
:\іоря .. В нівнічн·u - <.:хідньому •напряІМку, на відда-
JІі 7 І\.'ll.,t., JІежить нринаJІежний станиці Гривен
ській хутір Лебедівський, а нижче, в шrавнях, ху

тори: Шпитівка, Волошівка й інші. 
Поб.r~изу станиці Гриненеької діяв невеличкий 

повста1:ський загін (::~формований з козаків стани
ці По.'ІТанської) ІІОJІКОІШІІКа Скакуна, що з :ним був 
v конт<Jкті сотник В. Ф. Гябокінь. 
• В п.1авнях був ро.зташонаний і дінн нартизан
СІ,кий загін козака стани ці Ана щ:ько'і Па.вленка 

(.відважний 'вояк, що брав ~·часть ~· ря·Іунанні Са
І~акамиш у 1-ій (вітонііі нііtні ). Не tюді.ІРІШІИСL те
реном і сферою дій керонаного ним партизансько

го загону, був забитий під час сварки з повстанця

ми сотнИІка Рябоконя. 
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Всі заходи бо .. 1ьшевикі.в заареШТ)"!Вати Рибоконя, 
щоб лозбутнея очоленого :ним партизанськоІГо за· 
гону, були марні, 

І так, 7 років від.важноі боротьби партизанського 
загону В. Ф. Рябоконя проти овавілл·я большевиць
ких окупантів, :не проходило бо·льшевиюім безкар
но .! 

Восени 1925 року , після Покроои, Рябок:ШІь ді· 
знався про те, що готується на нього засі,ДJка. 

Не зважаючи на йо·го веJІику обережність, на цей 
раз йому не пощастило. 

За браком ха;рчів у повстанців, В. Ф. Рибокінь і 
козак Скорий взяли теля і ПІовели в плавні. Під 
страхом розстрілу, чабан, шо випа'Су.вав рогату ху
добу, розповів большевицькій розвідці, в якому на
прямку було уведено теля. Рано - вра.чці поси;rена, 
до зубів озброєна група чекістів ватранила на слід. 
На віддалі декількох кроків від куреня, по умові, 
коли кому стріляти, .вбито 2 козаки, а декількох 
козаків бу,;ю nоранено. Сотника Рябоконя ІВЛучено 
ностріJюм в плечі і схоплено, а .в середніх числа:х 
жовтня міс.. 1925 року розстріляно в підвалі ГПУ, 
в м. Краснодарі. 
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ВБИВСТВО МИКОЛИ СТЕПАНОВИЧА РЯБОВОЛА 

6 липm 1919 року Дооікін скликав у Катернно
дарі на наrраду отаманів і rолів урядів Дону, Кубані 

і Тереку, на якій доnооідав про ІВИЗІНання з боку 
Доб.рарміі Правителем Росіі генерала Колчака. 
Голова Кубанського Уряду Куртиський і іюиі 

~віД)Пові.ли, що спр8ІВЗ. визнання Колчака Пра~вителем 
Росії належить дJО компетенції Зако11:1одавчих Уста
нов КраЇІВ. 

М. С. Рябовол - Голова Нубапс-ьких Рад 
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З ЦІ€1 шt.І uди оу.ю .:k. .. ІІІtШІІ•J І\онфt:ренЦІю ДоІІ), 

Кубані і Topet\)' нu 13 чсрu.Ін 1919 року в Ростові, 
на Доні. 

На ІВідкритті коофереащії М. С. Рябовол у свойо
му 'Вистуnі сказав: «Кубанv не мо1·да визнати боль

шенщ<ів і HL' може низнати й <,Особо є ( овєщаІJЇЕ»"' 
складl"не з осіб нам НL-'~dlдомих. Ми 1·адаємо, що 

треба негайно нрио~·ІІипt до о()'єднаншІ держав

них форм) uань, икі боряться 11роти больше.внків: 

Дону, Куб<t.ні, Тереку, ~·краЇНІі і 'всіх !І.ругих, тому 

що тільки ш:шхuм згоди цих Країн ми могли б 

утворити спільну в.'Іаду». 

По закінчеНІню засідан.Ія бі.1я 1-ї години вночі 

(14 червня, 1919 року) Микола Степанович Рябо

вол пове::рнувся до готелю t.Палас. на ТагаІ\розькім 

11роснекті, де ·Він мешкаи. Ко.'Іи ввійшов в будинок 

і поч~н підНІоситися по сходах, ззаду про.•Іунав ре

воJІьверний Іюсгрі.'І. Тру.1 ущ,~ ІНа сходи. Убійни

ки ЗІІІІІ\,1JИ, 

(0. Ьо.rютенкu - Івание 13. М. - ~козацтво і 

УJ4раїна», стор. 61, 62 - 63). 
• Прим.ітка. Д:1я цнві.'ІЬІЮІо ~·прав.'ііння Дtнікін 

ст.во.рив уряд під назвою <·Особое Совещание:., яке 

між іншим ставить завднннн ... відбудувин в шир
шому державному маштабі веJІИКодержавну Росію 

н її ІЮПt'\Редніх межах». 

(,відомий укра'інець Ря(ювол, козак станиці Ді.н

СІ>кої. стvдент Київського Політехнічного Інституту. 

r·арячІІІ'і ІІСtгріот К\бині, І't(І ()~·н одІІІІ.\1 і:,. •to.'IOBHX 

ІІ(ЧJІіідІІІІІ<і :І ІІ(НJТІ/ДеІІЇІ\ЇІІ~'І,(.'(!І і 1-I.Hl'II()O fi,;Іfl'liiii\I•I>OЇ 

()оротьбн 11;.~ 1\~'ба.ні. 

д~нікіtнська зграя і взага.'І.і єдинонедіJшмці rада

.'ІИ, що вбивством Ряfіо·вола t ара.Іі'Гуюп. собі успіх 

у здііісн~;нні їхніх tшскудннх ІІJJ.янів «Собиранія 

земw'ш русскuй». 
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ЗАМОРДОВАННЯ о. О. І. КАЛАБ~"ХОВА 

Поверненням до Катеринодару, з Парижу 12 чле
нів паризької делегації на Мирову Конференцію, з 
наказу ген. ВраJНГеля, членІі деле.rацtі О. І. Калв

бухоВ!а буJІЮ заврештонано разом з іншими членами 

Кубанської Ре~ди. Але денікінська свора щ>ставила 

Калабухоаа перед військово - польовий суд, що ви
ніс вирок страти і повішення. 

7 листопада ІВрв•ІЩі .Кулабухова повіси:Jи на Крі
по~ній площі, в серці Куuашцини, в тому місці, де 
колись збиралася Рада Запорожців, біля М'ОГИJІ за

битих білими москалями - М. Рябовола та черво
ними - Баu>діжів. П'щіа рука ПокровсІ.кого з гене
ральськими паrонами, начепленими йому отамаНОІМ 

Філімоновим, послала на шибеницю вільного кубан
ського козака. Жертвою из цей раз ста.в лівеєць, я
кий до цьо.rо був священиком і са.ну не зрІкся. І 

т.реба також дивуватися, що ні один із священиків 

У Катt1}>инодарі не виявив с11івчуття в такій страш
ній дOJLi о. Олексія. 7-ме :шстопада с1·рашною да

тою, другою для Куба.нщини, яка блискаично при
скорила падіння «диктатора:. Денікіна. 

Козаки і все населення Кубані, що вороже стави
лися до Добрармії були обурені над розправою Ку
л.абухова, «лівейця:., а.1~ україНця до того ще й 
священика. Чорноморці розуміли й відчули весь 
жах страшного глуму над козаками. 

Виконавши цей страшний вирок над Куп:абухо
вим, лишили його висіти 2 дні, заборопили похова
ти, а тіло •ВИКИІНули в кучу сміття. 
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Чле.н паризької делегації О. І, Ка.r!~бухов 
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ОСВІТА 

УКРАІНСЬКИИ КУ ЛЬТТУРНО - НАЦІОНАЛЬНИА 
РУХ нА· ГУБАНІ 

За статистичними даними 1-го шкільного пере· 
лису в 1911 році Куба~нь посіла перше місце щодо 
кі.Jwкости шкіл, дітей шкільного віку і ступеня гра
м011ности насмення. Цьому сприяв високий добро
бут населення, дешеве у-rримання шкіл. 
На 1 січня 1919 року кі.лькість шкіл, учні.в і ви

кладачів характеризується наС'І)'1ПНИІМ 

І. Початко.вих шк:іл 111~~. учні:в 138.З28, виклада

чів 3025. 
2. Вищих початкових ШІ<іл на 1 січня 1918 року 

- 180, учні•в 15.778, викладачів - 1055. 
3. Середніх шкіл 151, учнів - 1.510 
4. Професійих шкіл: 124, .викладачів - 409. 

УчитеJІьський інститут п.ри 42-х студентах, профе

сорів- 11. 
5. Вищих учбових заклміІв: Кубанський Полі

технічний Інститут, з факультетами: економічний, 

інженерно - будівельний, сл-ектро - мехаІН-іч.ний, хе
мічний і сідьсько - господарський. Студентів 2.665, 
nрофесорі-в - 30, доцентів - 7 і асистентw - 28. 

6. Музичних шкіл - 2: коІНсерваторії - фільгар
монії і <<Русского Музикального Т-ва». 
В році 1920, не зважаючи на складну політичну си
туацію, освіта на Кубані швидко проrресувала, що

до збільшення кількости шкіл, зокрема: 

а) по•чаткових шкіл 1600( на 1 І І - 1919 р. 1131. 
б) вищих початкових 240, на 1/1 - 1919 р. 180 
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При наяВІНости 11 козачих кінських но.ІІ.:ів, 4-л 

гірських і по.1ьових батереІЇ на Кубані навіть не до

зволено мати власної :військової шко:ш, в 1ой час, 
як Дін мав Кадетський Корпус. Українська молодь 
Кубані мусїла ІВиїздити за межі Північно - Кавказь
коrо Краю: Оренбург, Є.шса·ветrрад, Чугуїв, Тиф.Ііс 

- щоб мати ,військову освіту. 
Не з.важаючи на те, що І{убань Я'В.lЯ.'Іа з себе наіі

баrатшу сільсько - господарську область з nсрt·

важною кі.1ькістю українських козаків - х.1іборобів, 
на Кубані не бу.10 сі.1ь.сько - Jt)сподарсІ,І\ОЇ шкu:ш. 

При наявості 3.000.000 пра.вославних, :на Кубані 
не було окремої єпархії, і лише за 2 роки до рево
люції царський «Священний Сінод» надіслав ш Ку

бань «вікар» v..рхирея (очевидно з мпою поси;Ісrюї 

руснфікації української коJ<Ічо·· І\ у бані). 

Приспане культу.рно - національне життя україн
ської Кубані з початком ~·країжької Н;щіона:ІьІюЇ 

Реsотоцїі 1917 р., стало l:'ідроджуватисІ,, СтаzJІіЧІІl' 

й хуторське населення середущої Кубані розмов.1щ 

українсьІ<Ою мовою, лише незначні дінJІектні 'l!rід;.Іі

ни Т<і деякі впливи мов сусідніх нрикшн .. азьІ,:нх п.ІL'
мен (черкесі·в, чеченці,в і шш.) відрізняють її від 

розмонної мови Придніпрянської .УІКраіни. Російо.к) 

мову заносила на Кубань молодь, що новерта.шсь 

до рідних стиниць піс.1я відбуття обов'!!JІ.:ової вііі

ськової муштри в царському військ~. 

В 1917 - 1918 роках в деяких станичннх шко.1нх 
ЮІІ\.І<І;~~ • .'ІШ'І, )'KjJЦiJ.ICЬKJ. МОІВа, В Tt).l!y ЧІІС,1і іі у 

1\о,шшІІііі nіііt:І,І\овій гімназі.і ~ СТhІІІщі І io.'IПШLJ,J,i,;, 

перетво·ренііі на КубанськиІі Педагогі,І:шіі тt:хніІ\)'М 

в 1922 - 1923 р. заходом Го.ювн І Іедш о:·ічної І';І.'\ІІ, 

Директора Педтсх.нJ.куму, відо!ІІОго уІ;~шЇІJt:LКоІ·о 

патріота і політичного діяча М. МіхІюt~сикогv. 

В місті Майкоп заснов<1нu в 1920 Р('Ці укр<ІЇнсь:,:у 
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гімназію, ім. Михайла Юр. ПаНІЧеаu<а, з ініціятиви 

й напf{)ІЛегЛивою працею якого й а:аіснувала та се
rедня ШКІОЛЗ., 

Не з:важаючи на дуже сКJІадну nолітичну ситуа
цію ІНа Кубані, я·к грИІби після дощу виростапн 
украЇІНІСьІсі школи. 

За часів Української Центральної Ради, з розпо
рядження Генерального Секретаріяту Освіти, иа Ку
()ант, надсшrа.11ась літературА з к:расноrо nисьмен

ства 'І 11ро3і 11 ІЮt:>;~ії. ЗОІфе~1а: Кащенка - «В за"а· 

.1і дu боротьби», «Славні нобрапtми», «Борці ЗіІ 

nра~вду», Глібів - баJЙки, Грицька КовалеtН'КЗ - дек
.1яматор «дос·віmі Огні», Квітки Основ'яненка -
«ШельменІ\іо денщик» і Ше.тн..менко сВr>лосниА nи
сар», Котляяр-евського - сЕнеіда», Т. Г. Ш·евченка 
- «Кобзар» (з білими шrямаІМи ІВ нас:rідок цензур
ного перегляду), Миколи BopOtНoro - поезії, Т. 
Чупринки - поезії, О. Олеся (Кандиби) - Збір-
1\а поезій, видано .в 1909 році, меценат Ол. Фед. 

Степаненко. Обидва - студенти ХарківСЬІКОГО ве:. 
тt:ринарtНого Іж:тиrуту) і інш. Дрюd)аrгичві мори, 

гмовно побутово - і<:торичні, займали чимале міс
це в загальній номеклатурі книжок у хатах читаль
них, зокрема н'єса на 3 дЕ сЧорно()морсьІ<ИЙ побут» 
Я. Г. Кухаренка (дру.ковано на склографі). 
Все це бу.1и дореволюційні видання киЇІВСьких 

книгговидавниц11в: «Вернигора», «Криниця, сЧас•, 
«Слово», харківсько·го кооперативноrо книrовидав· 
иицтва - «Рух» та Видавничого Бюра Полт~ько
го Губерніяльного Зем,ства що, поруч з художньою 

літерату,рою, видwва.ло дещо в nедагогічної літера
тури, читанку «Ясне Сонечко) (упорядІ<увала Мір
за-АІвака'я:нц філолог) і, крім того, букварі. 
З числа. періодичної літератури в Хатах-читаль

нях можна було читати щоденні газети, як: еРа-
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діа'- (зrод10и із а.міненою назвою •Нов,а Рада:. -
головний редактор А. НіковсЬІкиА, вид. журналіост і 
~ритик; сНародня Вмn - редакrор М. М. Кова
левський, зrодои Ільченко при се~<~ретареві Ісаакооі 
Пугач (аабитий Муравйовською бандою) і Клим 
llouriщyк - nисьменник; rолова В...ва Ол. Панченко; 
•Робі11НИча Газета• - ro.n. редактор В. Винничен
ко, вjдоииА письменник; -«Від.родJЖеНІНІЯь - rол. рс
~ІКТОІр -Петро ПеВ1fиА: Г~rм(\ристицннй Ж~'n.'ЮІ.'І 
«rЕдзь) т" інщ. 
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ТЕАТРАЛЬНЕ, ХОРОВЕ І МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

Майже в кожній станиці уmюрювалиси гуртки: 
.цра.матич•ні, хорові і ІМузнчні. Репертугр драматич
них Гур11КіВ <:КJІЗДЗІВС·Я •ВНК.'ІЮЧ.НО З украЇНСЬКИХ істо
ірИЧНО - побутових n'ec: сНазар Стодоля:., сСтепо-
ІІніf rіст~-о:., «Сто тнся·І~·. 'Наталка ПоJІтавка). 

•Останні ryJІit, «З~tІЮJЮЖt'ць 3В Дунае){:t і інш. 
Вряди - годи на.ві.щуівмнся :на Кубань мандрівні 

театральаі групи, як: Давнденка, Лимаренка, Хка
рн. Ці гастролі були .рідким явищем f, хоч і прохо
дили 'БНСТЗІВН в переш:>.вненіА глядачамн залі, кош
ти подорожі і трwспортування декорацій, nрикі
щенІНя житлові дли акторів та театральна змк ви
носили ІВелику СУІМУ витрат і авторам •1аАже нічо-
110 не ли•шалоси на житм. 

A:rr.e, все ж, такі гастролі Т ..ва українських акторів 
на Кубань ма111и культурно - каціанальне виховне 
значенни для козачого А цнвільиоrо насепенни Ку
бані. 

Відрадним явищем було те, що "З доручения Мі
ністерсmа Освіти Уjкраіськоі Цекrрмьноі Р8ідИ І. 
Стешенка, ІВ 1917 році на Кубань було відряджено 
капел:ю, що складалася з 20-ти банду,рястів, п.ропа
rуючи ідею злучення Кубані з Украін:ською Народ
ною Республікою. З .великим захопл:енням, 'із слізь
ми на очах, станичинки слухали викооу.вану каnе

лею бандуристів хорову nісню: 
сЗібралися всі бу.рлаки 
До рі.цио1 хати, 

Tyr нам мило, тут ttaм JІюбо 
3 журби Засrtі•ВалИ • о е 
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Катерино, ,вража бабо, 

Що ти наробила ! 
Стеn широкий, край веселий 

Та й зSІНапастила .•• :. 
На Кубані rаст,ролювали й поодинокі ба.І\ІJ.УРИС· 

тн, як нпр., ГuйдаІМаюа, що "'ЮЮЖ -мав ве:шкий успіх. 
Із місце.вих ,бандуристів слід згадати й таких, як 

uct,, ~озак Ємець та коза!\ станиці Пашr-івсь'КОЇ Ді
брова і його донька, що часто брали участь е кон

цен-rрах у Краснодарському к.1юбі «НАЦМЕН>, ви

конуючи в дуеті і сольо думи про запорізьк:ого ко

шового Костя Гордіенка, думи про Ничая та і!нш. 
Великий знавець бандури, Гнат Хоткевич, що

упорядку.вав nідручника гри на бандурі, час-від-ча
су 'Виїздив на Кубань, популяризуючи серед коза
ків ~ру а бандурі. Гнат Хоткевич реконструював 
бандуру, збільшиІВШи її діяпазон. 

В липні, 1926 року, до Краснодару завітала хоро
ва державна капеля ~'ССР «Дум,ка», за дириrуван

ннм Нестора Теофілевича l'•чюдовенка, І<оНІцерт ка

пелі відбувся в залі кінемс;.тографа, на Красній ву
лиці. І це була .велика неспод~ВВJНка для Краснода
ру. І Іривітав <<ДумКу» і їі т~:тшовиrоrо, видатоого 

дириrента Н. Т .. Городоненка представник Обл". Від. 
Освіти, інспектор «НАЦМЕН• О. 1\ооJІЯ'НСЬ'КИЙ. 

Високамистецьке виконання творів українських 
t.:(І~1'Позиторі.в: М. ,і Іисt-нка - ,,l)ii нема, нема», К. 

Стеце~нка - «Хмари», «Усе жило, усе цвіло», тго

ри Леонто.вича, Ревуцького 1 шш. Довготривалі 
оплески примусили виконати піснЮ «Закувала та 
сн.на зозуля» . . . нісля чо1·о авдиторія виявила 

своє естетичне задо,волення оплес.ка.ми, що межу

вади з оваціею. 

Концертував на Кубані й мішаний хор дириrента 
д~~видо,вського з Ростоsа, .на Доні. 
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УКРАІН•СЬКЕ ПИСЬМЕНСТВО НА КУБАНІ 

Яків ГерасимовJІч· Кухаренко 

Народився Я. Г. Кухаренко в 1799 році, в Катери
нодарі. Вчи.вся у ІВіАк:ьковій rіІМ'назіі. 1817 року всту
пив на військову службу до ЧорноморсьІ<оrо коза
чого війська. 1825 рОtКу, як військооий старшина, 
змушений брати участь у походах проти абадзехtв, 

а року 1830 - декілька разШ проти черкесів. 
Я. Г. Кухаренка зна.ли на Кубані як Чорномор

ського Оrамана в чині генерала, але мало хто знав 
про те, що він був ие пише сміливим вояком і дос
·Відченим адміністратором, але й українським пись
мекникок. 

Поча'В писати Кухаренко 1885 року з життя ку
бан_ці.в XVIII сторі·ч,чя - 4Чороом01рський побит~. 

Пе.рший твір Я. Г. Кухаренка сЧорном.орський 
побит:. буJЮ ·вміщено в україському ж~rрнапі сОс 
нови в Петербурзі. 1870 року Михайло Стариць
кий і Микопа ЛисекІ<О пере11ІЮРИJІИ •В оперету сЧор
иоморці:.. На ~убаиі, в м. Краснодарі було видано 
на склостилю п'есу на 3 дії «Чорноморський п.обут» 
Кухаренка, що пот,рапила й до Кубано - Чорномор
ського Від. Д. В. У. 
Інші Кухаренкові твори, як: повісті •:Пластуни•, 

еВороний юі:нь:. (що були також .вміщені ІНа сторін
ках жирапу сОснОtВа» ), сВівці і чаб8ІНН Чорноморіі:. 
(з життя Кубанців), поема сХарко, Запорізький 
Кошовий:. , цю поему написЗІВ Я. Г. Кухаренко під 
псевдоНІЇІМОІМ •Яків Міш~онськttй». 
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Я. Г. Кухаренко. 1799 - 1862. 
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В 1862 роцї .в журна.1і <(Основа» бу.1о вищ:>уку

вано сЧабанх:ький словник» з nоясненням деяких 

термшІв, nрийнятих у чr-'рнюморських чабанів, та 

статистичний «довідниК>> - «Свідо;к скі.1ьки в Чор
номо.рії худоби, скільки :1емель і народу козацько
го роду). 

РОО<у 1840-ro Я. Г. Кухuренко nознайомився і маs 
дружні зв'язки з Т. Г. Шевченком, листувались до 
кінця життя Шевченка. 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 

В РОЦІ ВИХОДУ В СВІТ ПЕРШОГО »КОБJдrл ... 

Аотоnор•р•• 1840 р. 
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1858 року Т. Г. Шевченко, в .листі до Я. Г. Куха
ренка ПИ(ав, що мав він н:.!мір nобувати на Кубані. 
- Тоді ІВін писа;в: - «Літом, ЯІ<що не пустять у Пі
тер (Петербург - О. П.) то чкурну в Харків, а із 
Харкова, як Бог поможе, -:о і на ЧорнО•>tорію • .Я до 
неї коли небудь, а ТЗІки доберуся до тіеї Чорномо
ріі:.. 
Але так йому й не пощастило та.м побувати і по

бачити снаших потомків, 1\отрі д~ва віки різ~1ись з 
ляхами, а т.ретій - з ч.~ркесами:., як писав Я. Г. 
KyxapeнJeQ в (ВОему листі Еід 25 трооня, 1845 року. 
В 1861 році Я. Г. Кухаренко перебуиав •В Петер

бурзі і нЗІВ'язав 3в'язки і.І істори·ком Костомаровим, 
Ар'І'еtМовським і іІншими видаmими члонами ~·кра
їнськю~ ·Г•JУОІМади, ЩО дуже ЦЇІ<<І.'ВИЛИСЯ ЖИТТЯМ чорно. 

морців ІНа Кубані і ~ухаренко розповів ім багацько 
захоплюючого. 

ЛИСТ)'ІООННЯ я. г. Кухuренка з т. r. Шевченком 
переховуtоав до 1930 року генера.'І Петро Іванови•• 
КокуtНЬІКО, глибоюо переk.онюшй, бе::,доrd.нно чес

ний у~фаїнець, наща.щок запорожців. 

ОдерЖЗІВ ген·ерал П. І. Коюунько .;rистування від 

одною ,з н;ащадків Я. Г. Кухароока. В наизности бу

ло !ВСЬОГО 13 листів т. r. Шевченка і 1 - Кухаренка 
( на•nевно копі·я .листа). 
По с\1t.>рті п·нера.·Іі:І 11. І. KokytІІ,f\~ .'ІІІО~"І:ш.нни }1. 

(', Кухщн:н•·~ :і Т. 1·. 1\k,,,,l'ІІkUM ІІІ:рt::.uuува:юси у 

П. І. КурІ·анськоt·о, а по смер1і Курпшськоrо в Юго
славії, з закіньення;м 2-ї Світооої .війнн було пере
дано до Історично.го Музею, що ним опікувЗJВся rе
нер.ал Вячесл<tв Григорович НауменІ<о. 

В 1861 році Я. Г. Кухаренка було приЗІНачено Ота
маном Чорноморського війська. Тим часом, Куха
реІІКо, як письменник і український патріот, не зва
жаючи на йог-о високий військоІJий pahr, був на пі-
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дозрін:нd у царсJ:>ІКого уряду, .ніби nоширював думки 

свесьма опаенне для единства і :мирного благоден
ствия Росії». 

НаприкіІнці ІВересня 1862 року, Я. Г. Кухаренко 
до.віда.воя про це, бо його було викликано до Коман
щваюІQ . ."І{vбЗІНського війська в Ставрополі в сп.ра

ва;х ... Rr.· Г. f<ухаренко вирушив до СтавропоJІЯ 2 
жов11Н1Я, ЩойІНо прої~аJВ він ( КухаІреІ{)(!о) станицю 

Ка:зансЬІКу. на нього напаЛЕ. r.рупа абадзехLв. rяж
~0 іJ>анений Я. r. Кухаренко потрапив у полон і таи, 
за кілька день помер. Козака і фурмана відразу 
було забито. 

(ПисЬІМенник Омел-ьченко написав і видав у Празі, 
Чехос;юваччина - працю на теиу - сНаказний 
ОrамаІН Я. К)"ХІЗ.реІП<О) ). 

2. Мова (Лиманський - псевдо:ні:м) письм·енник. 
Написав: сКозачкй кістяк» - nоема; «Козаче гніз
до:. (перехід від -військОDоrо до хлібороба). 

3. Півень - ІПоет і письменник. Писав українсько-
ю МО/8010, _ ....... •-·· 

4. Lван Луценко - поет, писЬІМеинкк, журналіст. 
Чле:н спілки селянських письменників сПЛУГ). Збір
ку поезій видало в 1927 році Держ. В-во У,краіии. 

б. Литовченко - поет, науковець. 
6. Никифір Щербина - поет, член асщіяції 

1111\'l•\fl'HHHІ<ЇD с І м ' 
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J'о.юва Де:Іеrації по :3береженню К)банських 

Віііськових Реrалій генерального штабу 
н·н.-.Іні : l't!H;JHT Петро Jнано:вич Кокунько, 

колишній отаман Єйського відділу. 
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РОЗКВІТ УКРАІНСЬКОГО КУ ЛЬ ТУРНО

ОСВІТНЬОГО ЖИТТЯ НА КУБАНІ 

З утворенням ВЩцілу сНАЦМЕН» при Об;Іасному 

Відцілі Народної Освіти в Краснодарі, праця у~ра
інськоі секції 1924 року хутко розrорта.lась. Інспек
тор ВіДділу сНАЦМЕН:• Коблянський разом зі сво
іім колеrою, інспектором Козюпою заходи,тшся доби
рати учительські кадри д.:~я початкових і сеrедніх 

шкіл , професури для виших учбових зак.lаді.в Ку
бано - Чорноморської области, включившись в пра
цю стихійно відроджу.ваноrо украінського ку.1ьrур
но • національного життя Кубані. 

!спектор Коблинський (працьо,вита, ме не рішу
ча людина) був не ІМаJІО вражений тим, що Держав
не В-во Украwни, з до.ручення НКО береться за кни
го постачання Кубані. Це й було поштовхом до чим

раз більшого ІПОЖІВаВJІеюш украінізації шкL1. 
І так, nотреба в у·країнській шкільніїІ літературі 

і 'ПідруЧІНиках була частково задово.тrена: шкільІНі 
біб.1ЇОТСЮ1 JІОІІОННЮВ<J.;ІІІСІ• меТОДИЧНО/О :Jirep~тyp'.1fO 

111 наочнюt нрНіІаддям. 

Але для задоволення nопиту в худож~ій :~ітера
турі, зокрема драматично! літератури для театра,1Ь· 

них аматорських Г,УІртків, криза тривала ще дов-го, 

бо тиражі урізу.вались НКО в процесі розr.1яду й 
затвердження видавничних Іt.1Янів дв~·. 

В той же час, соціяJІЬНо - економічну JІітературу 
друtКовано в стотисячних тиражах, через це .вона 

залежувалась у кнИЖІковій комор.і і на полицях кни-
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гарень, бо nоnиту на цю літературу :майже не бу
JІо, за винят.ко:м іІндиЩщуальних читачіІВ, що студію
вuи марксизм • ленінізм в гуртках і шкоJІаІХ політ
rрамоти. 

Та й дійсно треба оказати, окіпьки неnотрібних 
томів бу.11о уnорядковЗІНо теоретика.ии марксизму 
- головно Леніном і Троцьким, щоб лонівечити лю
дей, :вщент ЗІруйнувати сі.:ІьсІ..ке гооrюдарство, nро

мисловість і .взагалі економіку та П·рире.кти ."Іюд
ність на злидні й голод. 

Причиною !Малого зацікЗІвлення козачого насе
.11ення ·В пропаrандивній книжці було ще й те, що 
Кубань Івзагалі являла з ~.:ебе до реао.'lюціі ссвое. 
рідну .військову козачу ресnубліюу». 

Кубано - Чорноморська Обласна Філія Держ. В-ва 
Украіїни, а розгалуженою мережею своїх агентств: 
rм. Новоросійськ (керівник п. Рибак); Ростов, Дін 

- міська книгарня - Л. Левін; м. Майкоп, 2 кіос
ки в м. Краснодарі (козак Перельот, член украЇІН
ської секції клюбу сНАЦМЕН» ), кіоск в м. АріМавір; 
станиці: Полтавська, Кримська, Славянська, Тимо
шівська, Кущівка поширювала Книговидамичу про

дукцію дв~·. Книгоспілки. Руху, СяАІВо. 
В Краснодарі, з ініціятиви писЬІМенника Гадзін

с!7коrю уnворилась Фі.11ія Сні.ІІКИ Українських Пись

\1t.'нннкіR РСФСР, що обс:І)Товувала зР..межні схід

ньо • ~ї.:рuїнські землі сСмо і Місто.:. (СіМ), з цент
ром у Москві, .на чолі з Костем Буревіем. 
Управа Кубанського СіМ-у складалася з таких 

писІ7менників і журнал1спв: Міненко (Дорожнін), 
поет Н. Щербина, Олесь Панченко. 
З року-в-рік nопит на украіінську літературу на 

!Кубані збільшувався. Але з nричин високої ціни 
на ·~нижку. треба було шукати засобів наблизити 
до читача - стЗІНич•ника укрuїнське слово бо, фак-
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тично на Кубань раніш не доходила у.к.раінсьЩL 

юнижка. ТоІМу Правління ДВУ поrоди111ося видати в 
уІ(jраінській .r.юві брошуру·· сХемія в майбутній вій
ні» (пере·кщад 3 росій<:ької мови Тетяни Погорілоі) 

в кількості 300.000 прим. по 1 коп. за примірник. 
Ця попу.1І'Ярна брошура знайшла 0801"0 читача, бо 

ровійшлася nротягом короткого часу. 
Це й був етНІМул до чи.мраз більшоrо попиту ук

ра'tнської дешевої масової к.нижки взаГ&Jlі. 
Так саtмо й 3 пері·одичною літературою. 

На учительському з'їзді в Краснодарі, що вІщбув
ся :в липні 1925 року було передплачено учител.ями 
для шкіл з українською мовою 500 прим. газети 
еВІСТІ ВУЦВІU та 850 при·и. «Селянська Правда~ 
ІНа сrфінюах яких майже щотижня мі·стили авої фей
летони: Аmоша Ко, Кость Котро, Остап Вишня, 

Юхим r едзь та imni твори nрозові і еірпrовані -
молоді укра»Іські письменники. Крім того, шко.1и 
н~редплачув,а .. 1И жу:рtН\ал «Радянська Освіта~ і літ.-
мисrецький жу.рнал, :місячпик сЧервоний ll.Іл:их». 
З закінче.ння•м з'їзду, учительство в повному ного 

складі рушило до будинку Обл. К-ту компартії що
би васвідчити свої «симпатії:. Комітетові. В палких 
словах .виголосив при.вітання іП,р'Офесор Педаагогіч
ІІtото Інститутут Баклаж.енко і Керівник Укор. Секції 
Крайового К-ту Ком. партії, Фед. Чапала, a.me про
від КраснО!дарсЬІКого К-ту партії не вийшов назов
:ні, щоб відпавісти де.~~егатаи з'їзду nривітання. 
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УКРАІНІЗАЦІЯ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАІ<ЛАДІВ 

НА І<УБАНІ 

Восени 1924 року з Москви прибув до Краснодару 
інспектор НарК'ОІмосу Давидов з метою перевірки 

українізації шкіл на Кубані. На ширшій нараді з 
п:редсrаmшків: інсп. «Нацмен» Лівнічно-КаІВказько
го Крайового Від. Нар. Освіти, від Крайового К-ту 

1<!0/Мп.артії Фед. Чапал.а, інсnектор КраснодарсЬ'Кого 

Обл. Від. Нар. Освіти Коблянськоrо і Кnзюпи, учи

телів шкіл і інспекторів станичних Від. Наросвіти, 

зокрема іІнспекrор сrаниці КаtИівськоі Менжеrи 

на чолі з н~пектором Давидовни було ухвалено за

снувати Україжький Віщціл при Краснодарському 
Л ед-Інсти'J1}"І'і. 

Треба ІВідцати нмеЖІНе п.роф. М. Садиленкові з.а 
його :настирливі заходи яІ<!найшвидше здійснити 

yJQIIaлy наради і постанови студеnпських за.rальних 
зборі.в. Про це особливо подбали шстивні студенти : 
Губа, Лабу.нець, Хоружій, Півень, Шавлач та інші. 
У с~рпні 1925 року ІНадзничайно ІВрочисто відкрито 
УКtраїнський Відділ ЛедаrіЧІноrо lнсrитуту. 

На відкрипі з великам захОІПJІеиням вітали цю 
небуденну nодію: Інспектор Обл. Від. Наросвіти 
.КоблЯІнсЬІКий, ІВід Краснодарського Обл. Ла.ртіИно
rо К-ту (не пам,'ятаю прізвища), представник П.

Кав. Кrайовою Комітету, Федір Чапала і лрофесу

rа: Баклажеm<о, Доброскок, Гребінник. З доруьен
бано - Чорноморського Обл. Відділу Олесь Пан
ченко, виголосив стисле вітшня такого змісту: 
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сМаю щасливу ·нагоду з доручення Держ. Вид. 

Украіни вітати гостей, професуру і студеmів, за
сновників Українського Педагогічного hrституту в 
Краснодарі, на Кубші - серЦі нашої історичної на
ціоІНальної :минувшини. 
іБажаю молоді цього lнституту сили і гарту, щоб 

осягти знання високої школи і передати іх згодом 
аво1й зміні!• 
На устаткуtвання кбінетів і придбання наукової 

літер.зтури й на видання журнала «Новим Шляхом» 
було асигновано 10.000 руб;Іі.в. 

!Уікраїнський Відділ Педінституту був відкритий 
·Відразу з 1-го і 2-го курсЇІВ. На 1-й курс n.риймаJ1И 
студентів, що закінчили Педагогічний теХІНікум в 
станиці Полтавській - без іспиті,в, а на 2-й курс 

треба було ск.1адати іспит і розраховано лише на 30 
студентів. 
В наступному ж, 1926 учбовому році, ще 10 ва

кансій ІНа природничий і математичний факультети, 

зобов'язавши студентів 1111х факультетів простуді· 
ювати ІКу;рс української мови і літератури. 
На ректора було призничено нрофесорз. М. t.:ади

.1енка, одного· із ініціятор.ів заснування УкраLнсько
го Педінституту в Кра,снодарі. 

Перший рік було дуже тяжко з кадрами викла
дачІв 1 лише на 2-й рік пощастило підібрати про

фесорський персоІіаJІ повнkтю, а саме: прибуа із 
Киева професор Шаля (закінчин уні~ерситет у Пе
тербурзі), професор Горецький. З1·оц.ом з Киева 
прибув ще rпрофесQр Ненад·кевич (закінчИіВ Вар
ша.вський універси"Гет); Рахін:<:ький - член Комі

сії украінського праtвопису; початкуючий :науковець, 
поет Литовченко; п,рофесор Іваненко (закінчив Ду
ховну Академію) 1, нарешті, Юрій Мих.Ійлович Пи
lНІІеЙІ<О (з~tкін•ІІІВ Хаrківськнй уні1:1еr~1ІТет). :(pir.t 
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J'uJ u, профссu.р М. С ади.1е111<о заІ<ЛПІ<ав на додатІ<о
ві курси nроф~сорів Рос. І !едінституту: проф. Клоч

кооа(колишній професор ХаркLвськоrо ун~версите
ту, доктор історичних :наук), маrістраІНТа істор. нз.ук 

Зах~рова, проф~·сора, Залідноевр<юейськоі пітера
тури Єгорова. 

Професори Рос. Педінституту були зацікаВ.ІІеиі в 
додатковоІМу заробіТІКу j захищали Украікський 
відділ як свій. Це ЗІразу ж поставило Украіж:ькиА 
Відділ нарівні з РосийсЬІшм Відділам Педінституту. 
Отже, справа підrотоrвюІ учитеJІьських кадрів А1М 

шкі:r Кубані була поставлена :на всю ширОІЧіНЬ І 
Вс;Іід за цим, в 1926 році було засноваео nри ме

дичному і І<оопе:ратИJвному тех.ніІКумах ~Щ>аінські 
Відді.'Іи та відкри:rо РОБФАК.Директор РОБФАК-у 
- ко::~ак станиці Слав'янськоі, член компар,тіі, ЛО
ЛА. ОрганізуваJшсь курси Украmознавства е окре
мих 1·r~·шLx партійних працівників. Лекції з Укра
їнозна>І:Jства читав проф. М. Садиленко. 

J{річ того, нсt Кубані О!)ганізовано заrа.'Іьні курси 
українrона>встна: 1) в станиці Полтавській, 2) у 
Краснодарі; 'l:Інк;шда;ш професори БаІVІаженко та 
Kou,'• шн:икиіІ. 

~'краіні::~ацін нuчаткuних, середніх і вищих wкin, 
хат - читапень,. к.1юбів НАЦМЕН, періодичних ви
дак& і хнижох ІНа Кубсtні набула широких ромtірів, 
11е псрсдба•а.чи нічоnu .1ихоrо :в персспективі. Тим 
часом ІІЇJніше, її діячам судилося потрапити за rpa
Тif ГПУ - НКВД, на каторжні роботи в концта.борах 
аб<, сюІасти свої rолови в розправі над ними кро· 
вожа.цних катін. 

ІІаукова іі журншІісти·ІІ>а діялЬІНість nрофесоре~ 
М. Садиаенка бу.1а широка і різноманітна; ось не
повний переJІік :йu,го праць: в журнаШ сНовий 
Ш.'Інх» надруков&ІНа рое13ідка: сКупьтурнІ ~в'изки 
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України з Кубанню~ і ,,дна.lіза nоеми КухаренІ<а• 
(Ізвестія 1\уб.анского 1k.1aroriчнoro Інститу га)), 
сКонсерватиз:м мови куuанців» (Оuщество .1юu~тс
лей ізученія Кубанского :Края - ОЛІКО), сКуль;' 
Шевченка ІНа КубаІНі», сШевченківський Збірник• 
Харків - Лоптава 1933 (надруковано під час заслан· 
ня nрофесора М. Са.циленко ' 

Г>у.lава k"у6анськоm ВНіськюооrо Отам~а 
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Uтаман 1\убё~~нсьІюго Війсьr:а і Кубанського Краю 
ген. штабу генерал-майор М. А. Букретов 1919 ро
ку передав ~отаманську бу;1аьу останньому отама

нові Кубансько·го Козачого Війська В. М. Івшшсу. 

- 74 -



УКРАІНСЬКА ПЕРІОДИЧНА ПРЕСА РІ 
КНИГОВИДАНИЦТВО НХ КУБАНІ 

( 1917 - 1929 роки ) 
На початку Украmськоі Національної революції 

1917 року, заходОtм Товариства «ПРОСВІТА• в м. 
Новоросійську вийшпо друком декілька чисел газе
ти «Чорноморець». На гоаовноrо редактора газети 
було закпикано письменника Опеся Досвітного, що 
ІНа той час зупинився на тимчасовий побут на Ку

бані, прямуючи з Канади в У1<раііну. 
:Незабаром Олесь Досвітній залишnе Новоро

сійськ переїздить до ПоVІтави, а звідти до Харкова, 
де й поринув у працю як письменник - прозаік. На
лежав до літературної оргаЮзації сГ АР f•, згодом 
до «ВАПЛІТЕ». 
З ут,воренням Кубанської Ради виходпло друком 

.цекіпька офіційних органів влади, російською і ук. 
JЧІ.Їською мовою, з них «Кубанские Областньіе 
Ведомости», згощом ~перетворилася в велику щоден
ну rзету <<ВОJІЬІная Кубань», що бупа виразником 

поглядів :місцев'оі влади і, воДІНочас, збірником на
ка·зів і розпоряджень та освітпення дія:11ьности Ку
банського Уряду. Др}'!rа газета с<Кубанськпй Край•, 
міняла свій політичний нащ:>.ямок ІВ запежності від 
попітичної ситуації на Кубані. 
Невдалою висадкою деса.нту кубансьУ.их військо

вих частин в Приморську - Ахтарську станицю 1-ro 
серпня 1920 року заh1hнчипась ~визвольна боротьба 
бо.~rшевицькою навалою, на 'К)'Ібано - Чорномор'і. 
В и. Краснодарі наприкінці 1920 року почала ви

хоз.нти ·rазета «Kracпot> зна·иЯ':t - orrflн 1\ОИ, 11~· 
·ri! Сон Союзу. 
В червні 1924 Р\11\} .н. ~іііВ нal'UA)' зааіrііТИ до Р.'· 
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дакції сКрасноє ЗНамя:.. В числі опівробітни.ків ре
дак:ціі мав я велику ~приємність зустріти й повна
йомитися з коріННИІИ ко~акои, і щирим нащадком 
Січі Запорізької, представником кубЗІНськоі новіт
ньої культурної еліти, Іваном Луценком - поетом, 

письменником і журнмістом, секретарем редакції 

газетк «f<а>асноє ЗнамЯ». Це було виняткове, на 
довгу :мету знайомство. 

Дуже приємне в~ення справив на мене й відпо
відальний редак11ор газети сКрасноє Знамя• Базар

ник, льояльний щодо наших ·mраг.нень мати свою, 

украінсЬІку періодичну пресу ІНа Кубані. 
В нае.підок коротких ділових перемов з відпові

дальним редакrором Базарником і секретарем газ. 
«'Крас.ное Знамя• Іваном Луценко!М ·про стан украї
нізації шкі.'І і політосві1'ніх закладів ІНа Кубано-Чор
номор'ї та про питому~вагу украmськuї нацмен
шости 'В загальнІй кількості насмекни Північно • 
Ка.вказького Кр·аю, голооне на терені Кубано - Чор

номорської Области. На цю тему мою статтю в 
українській :мові радо було ви•користано без жод
них зміJн на сторінках «Красного Знамені». Час-від· 
часу містились :мої короткі дооиси в українській 
мові, де покЗІЗа:но було як зростала !Мережа україн
СЬІких шкіл, також попит па українську юнижку. На
решті, на початку 1925 rоку, з наго~и віДЗІначення 
Б-тирічrчя· з дня ~появи газети сКрасное Знамя:. до
велося nривітати редакцію, працівників видавниц
тва і складачів з ювілейним святОtМ, .:еи<:Лови.вши 
подяку за вміщення статей tВ українській :мові, що 
попуЛ.'Яризували ідею пробудження й підвищення 
національної свідQмости снацменшости:t на Кубані. 
В такий спосіб поставили місцевих большеницьких 
проводиріи перед факто:-! ІІотрt>і\Іі ~tІ4дцttня укІчїн

~:ької ш:ріо.а.ичної преси. 
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Не довго довелося пеrекооу&ІJ'И рt:да.ктора Ба
зарника, щоб він добився санкції Краснодарського 
Обл. К-ту КПСС українізувати додаток до щоденної 
газе,ти сКрасное З~мя:., · тижневик сСоветський 

Ста.ничник•, з nеремаденою Н'8ЗІВС»О на українську 
мову - еРадянський Станич.ни){). На редактора 

цього тижневика було призначено поета Івана Лу
ценка. 

В 1927 - 1928 році, заходом секретзрJІ УкРаінської 
Секції Нацмен при Лівні.:nіо - Кавказькому КраАо
вому K-n I«lCC Федора Ч8ІІWІа вийшов друком 
український тижневи·к «Червоний Прапор:. а м. Рос
тов, Дін. Ві.щповідальний редактор Ф. Чапала (nсе.в
дооі.м Вишневецький), секретар - фактичний ре
дактор - Олесь Панченко, 1:1ипусковим і коректо

ром - Тетяна Погоріла. 
Внедовзі П'Олітична ситуації на обрії кардинально 

зміниJІась. На 'Керівника Кубано - Чорноморського 
Відділу ДВУ призначено члена КПСС, козака ста
ниці ~слав'янськоі, Павлюка, :~амісць не nартійного 

Ол. Паtпченка. Так само 11 редакційний аnарат «Чер
воного Прапору:., зі змінбною наз.вою сЧерІЮНа Га
зета» ск,1ада.'Іася з таких співробітників (nри тому 

ж таки відn. редакторові Ф. Чаnалюві): секретар 
Добровольський (а,втор роману «Залізний Кінь:.), 

літературним редактоjро.м, І·:uректором і випуСКQВИМ 

- І·ван ЛуцеІНко (юоа:>інний кубансЬІКий козак). 
«Червону Газету• nередплачували всі укра'DнсьІd 

школи, хати читальні, клюби снацмен:., також бу
ли інд:и.від;умьні nередп.'Іатники та І<ольnортаж 

книготорговельних кіосків, що n.родава.тrи в роздріб 

і nероіодичну пресу. Обмінювалися також з місце
вими пері,одичними видамними і закордонними: 

·, 1\aн;tдiikt.l\!tii Ф;ip.щcr».ti\U нl'rrнніі nрю~: тав редаh:

цію rазеш «Червоний ПрJнор:о з на1 одн ,випуску 
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його нершого ЧИСJІ~; ._1-'uбітницн» (1:\uнада), «J'Nра

їнські Вісті» і «Аме;рика» - H~>m йорІ<. 
«ЧL'рВО.ІІа f'н.-Іl'Tit>> :tііісІІ• І f.y.1a ОІИііt ІІІ•І,;t, o)n не 

бу;ю звідкн •tt:рtшти добронJ матt:ріЯ.'І\', 

І~оСl'uвська Радіостанція час-.від-чuсу 1 ёцuuu.1п рс

дuІщії сЧ~воний Прапор» авдицїі. ТршІСJІювмися 

~теріяли. що ілюструва.-111 насл·ідки ~·краІІюзацїі 
шкі,1 ІНа Куб<1'Ні та про по•ребу вид<"!НН підручни
ків з краєзнавчим :мат~рія:ю:-.1 (Федір Чапа:Іа). llе
редавався огляд ,всесвітніх політичню.. подій (в бн

жаному, звичайно, для :чожнов.:щ:щів дусі). На за
кінчеІНІНя авдицій чита.·tисr. фей.'Ієтони Остапа Виш
ні Антоші Ко (Анатоль Гнк). наrиси з життя no .. 
лісся Юшма Поліщука. Диктори - Федір Чана:rа 
і О:н:еь Панченко. 

3 шву тІсті в одержр.1ала pe.:.t.a і; цін ~, Черн.того 

ІІрапора:\) від С•'Іухачів українс~.>кмх пuрt'дач з про
Х;ІІ .ням і нада:Іі читати с:uіп.•ві нодії, ню! ми найvіль

Шt нікшш.1ися войо.вничі кубанські І\LНRІШ. 
З ініцін шви Кубаоно - Чорно~юрсьІшІ·о Об' єднан

ня сільсько • госп. кооперативів ·В КраснодСІІрі було 
засновано t\.ниговидав.ництво «БуревестНИІ{», функ

ції якого nолнгали у виданні довідників, фахової 
літератури ·В галузі сільсьJ<ого господарства і дещо 

3 художньої w1ітератwи російською ·МОВОЮ. Адміні
(~1 ратшто - господарські справи цього Видавництва 

ичо:шн ЧJІtН ІІривJІіння ОG'єднання, Нечаєв, що був 

ПJЮТІІоВJІІІh:ОМ украї·нсь~ого ку.тІьт}'Ірно • національ
lЮІІJ І'.'.~~ Н<~ Кубані. Нидаuництво ма.ю книгарню, 

t<rpitтш• ик<;і Дем'янчук, свідо·мий українець, спри
Яіlі nоІІЩJ'L'ІІІІЮ українсьн:ої літератури, і кі.нець
кіІІці.в Іютраш!н на Соловки терміном на Б років. 
В тііі J(НІІІ ар11і працював Кочаронський, який не 

д,\'ЖL' oxuчt· ноширював ухраїнську книжку. 
І k:нІ.баром, н 1928 році, Видавниц11во ~Бурев€СТ· 
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ник• .перетворено в Північно - Кавказьке Крайове 
Книговищавниц11во «Сєв~q>айіздат•, що розиістилось 
в м. Ростов, Дін, на СадоsіА: BV/1. ВндаІщнцтRо малn 
И власну друкарню. 

Заходом керівника ~'країнської (е.кціі .Крайово 
Комітету КПСС, Фед.'Ора Чапали, сСє.вкрайіздат• 
утворив Українську Секцію, що запоМІНувала видан
ня украvнської ;'Іітера'Гури, з наrоооrом на підруч

ники для середніх і вищих учбових закладів. 

І так, за договором з групою ·nрофесорів (Шал, 
Горецький) було упорядковано читанки для молод
ших і середніх шкіл з незначними дія.лектними від

мінами і краез.навчим мn.теріЯJЮМ Кубано - Чорно
мор'я. 
Наступним видаюнш, за-пляновани.м сСевкрайіз

датом•, були дві науково - популярні книжки Оле
ся Панчепка: «Охороняймо rрічки, ста:вки та озера:. 
і «Піонер ,на дозеі.1.1і• (рецензент Федір Чапа;•аJ. 
На вимогу рецензента ці 2 книжки бу.'Іо упорядко
вано за принципом с.виро6ничоrо процесу• (Така 
була тоді мода). 
·Крім того сСевкрг.йіздат• мав усвое.му видавни

чому пляні сУ.краінської Секції• видати твори пись
менника Добровольського і поезії Івана Луценка та 
інших авторів. 

Проектувалася, звичайно, в недалекій nt)ftcnen.ти
вi ЗНаЧНО біЛЬШе рОЗШИрИТИ rВИда·ВНИЧЇ fІ,НІНИ ~·кр&· 
інської Секції сСєвкрайіздt\Ту:t, Я'К вже на початку 
1930 р. політич,на ситуація на уюра1нському обрію 
ці.1ко-м змінилася; поІВі,яло з Москви новою найжах
ливішою ХІвилею терору. ffочалис·я виклики, а то й 
з дому вночі забирали на доnити до сдідчих НКВД 
діячів культури, професорів і ,учителів вищих і сеї 
редних учбових заJЮІаді,в, вигадуючи до чого _u 
nричепитись і що КОІМУ інкриміІНІу·вати. 

- 79 -



ОСТАТОЧНИЯ РОЗГРОМ СПРАВЖНЬОІ 

УКРАІНСЬКОІ КУЛЬТУРИ НА КУБАН'. 

1932 року мусІла припнІІнти свою nіяльність 
Украінсь~<а Секція «Сєвкрайіздата». Видавництва 

газет «Червоний Прапор» і «Радянський Станич

нкк• лІивідовані. Краснодарська Філія дв~· з під

л·емими їй представницrнами на Кубані й на пів
нічному Кавказі припинили поширеmІя української 

о~lітератури і періодични.< видань. 
Всі укра.їнські школи, 1\~'.:ІьтурІю - освітні україн

ські установІ! на І{убаві .1ік~ідовані. На двf'рях к.lю

бу «НЗІцмен» повісили 3амки. В багатьох станицях 

виносили з клюбів і хат - читаJІень українську лі
тературу на вулицю і па:ш.1и її вдень на дорозі. Всі 
украї.нці, що відоnравали будь - яку рО.'ІЮ в укра

інському культурно - національнім житті Кубані, 
.з.нищені фізич,но або заслані на каторжну nращо 

д:о концентраційних таборів на різний термін ув'яз
нення. Ось видатніші з них КраснодJрської елітіа 
культури і науки; Проф. с~ди.аенко .М. - засла.ниіf 
в околиці д,рханrtJІьска рубати .1k; проф. Бакла
женко - ва 5 років на І>і.І'-Імuрський канал; llla.1я 
- 10 років на (о;ювецькі остроош; Пилипейко Юр. 
Мих., ті ,, що сиділи разом, розповіда:ш, що .tqp. 
Мих. ..:Lуже катували слідчі. Невідомо, що з ним 
сталося далі; ДороЖІНій Ів., письменник (член JІіте

рат. організації СіМ) ко.1ишни·й директор Педтех-
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нікуму ·В станиці Полтавській~ Гадзінський (чл·ен 
літ. оргаmзаціі СіМ, Краснодщр<:ЬІКИй ВіддіJІ); Ло
:tа (директор РОБФдК-у, згодом Педінституту) зr.
<:JІаний, але невідомо куди; Іван ЛуценІ\о - засла
ний за •Межі Кубані; Наріжний - вис~rаний за ме
жі Кубані; Без·кровний Григорій Акимович - роз· 
стріляний; Безкровний Андрій Акимовіч - розстрі
JІ1ЯНИЙ у підвалах НКВД 1і Краонод&рі; Доброскок, 
учитель - в засланні; Литовченко, науковець, поет 

- у засланні; ПІрофесори у засланнні - П. Грибін
ник, Горецький, Недатке.вич, Горецький, Рахівський; 
Чапа111а Федір - позбавлений життя в НКВД; Крав~ 
ченко, диреюгор Педтехнікуму в станиці Полтав
ській - на заи1анні. 

КІрім того, 1.500 учителіп українських станични!. 
шкіл заnлатили своїм життям або зас.1а.ні на катор
жну роботу ·В си·бірську тайгу за свою віману пра

цю на культурно - осві11Ній ниві. 
Лише одиниці з учите.'Іьського персоналу уникли 

кату.ванкя й фізич·ноrо знищення •В застінках ГПУ -
НКВД, бо передбаючи наближення великої катас
трофи, залишили педагогічну працю, а незабаром і 
Кубань; Сніжниський Мико.'Іа, Дроздів, Лесько і пе
дагОІГ станиці Но·во - МалСJtросійської П. Волиняк -
Кочет, що щасливо запобіг розправи над ним катів 
із НКВД, бо ІНе бу.в так пом,ітний в центрі укра

їнського ·культурно - національного жи гтя в Крас
нодарі, на Кубані і .вчасно змінив свое місце меш
кання (3Даеться ІВиїха·в до Кие.ва). 
УІ<Іраїнський нарід схиляе голови над знищеними 

в застінках ЧК - ГПУ - НКВД синаJМІІ нашого на
роду. 
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КОЛЕІ<ТИВІЗАЦІЯ НА КУБАНІ В 193.1 РОЦІ 

Моск.ва насаджувада на Кубані комоспи. Поча
лися реnресії над тими, хто nротиви·вся працювати 
В КОЛГNІІЇ. 

Хnиля ноЕстань охопш1а ввесь терен Кубано-Чор
но:vtс!!р'я. 

5-І·о h':Віт:ня 5.000 козачок стающі Тимошіаської ото
чили станичну Раду, .вшІнаючи повернення І<ОН· 

фіскованого й з.везеного на паничний впгЇІН - до 

гурту - сі.тrьсько - господарського реманеН1у та 
уведених д•J спільної стшіні козачих копей. 

Бачучи Т<ІhУ грізву СІІJІ.У смі.1ивих козачок, ста
пнчн.1 Рада сканіту.1ю1ш ·1а перед повста.1имн жін

J;:;мн. 3а виШІТІ<О~1 сеІ\ретаря партіїшої організаціі, 

'Н::\.'1. ЯІОНІ 1\ОЗаЧКИ ЖOj)CT()J{(J ІІОМСТИJІИСЯ і ДОВГО НЄ 

Н<tІ аючш.:ь «оперува.:Ш>> (вихолости.:ш) його, бо 

той комуніст добре давсSІ в знаки мешканцям ста

шщі • • . 
11о.всталі коз·ач•ки ІЩроJ6нрали власний сільсько

госnодарський реманент, :lве:ти його до с;воїх дворів 

Та забрми й коней із сnільної стайні. 
Так сам.о й у станиці Іlо.нnвській (22.000 иаосмен· 

ня) тисяч І коза1чок, ЯІ){ИХ жодна сила не була сщю

.МQІЖІШ стримати, rину;ш на вигін і ':ІОрозбира.lJ1 
uщl!он.і посі.вні й збиральні машини й інший сіль

сько - господарсЬІкий ре-манент. 
Г.нп відважних J.:оза•J(Ж швидко поширився на 

сти;шці ПоповичLвську, Андрее·вську, Мар'їнську, 
Ста•рощербиківську, ВорuнцонсьК)' тощо. 
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Д.1я лридуш·еmrя цих :оt~ьорушень озброєні бо.'ІЬ· 
ІUеВІІЦЬІ\і 1\ilpHi ЗаГ()НJІ ОГГ\~' ОТОЧ)'М.'ІІ! Г)"СТІІМ КО· 
.10:-.t станиці, нt шшу~каJ(\1111 .1юдей назовю 1 цим 

нrирек -;7ІИ ЇХ на Го.:юд;ну смерТЬ, бо •ВСе СПОЖИВІІІе, Я 

точу чис.tі іі носі~.>ний матерія.'!, був конфіскований 
і вивезений, ;рогату худобу ;:щбрано н так заану 
«ІІродрозв·ерстку», а інші живі твс:~~рию-1 були вж~ 

снОЖІІті. Tpynli розк.'Іа-"~а.шся, бо нікому бyJlo їх 
.\ОВUТІІ. Нuйтюк•Іt відчу:ш :ввесь жах вчиненої боль
ш;:вІщ:.,!.:нми кат~•:-.ш еюеІ\уцїі козаче населення 

с1 аниць Поновичівської і Андреєвськоі (Сла-вян

ського району). 

(Розповів зі слізь!Іtи на очuх козак - л:шстун ста
ниці МЗІР'їнської, АндріІі Григорович Го.1убtшчиіі). 

В той же Ч<1С у nортах НоворuсіІЇСЬКl)Му, Єйсько

му, Туапсе награбований ) козачого населення ку· 

nанський х.1і6 вантажили J;a пароплави, експоvту

юч н до ..:.~,t:ржан :3ахідІіьuї Европи і до h:и гаю. 

Як і на Іlрид:ніпринськіfі ;}'.країні. жодної дпмаш

ньої т:варини, як і інших k-roт, не лишш:юсь л.иви
ми. Все бу.1о з'їдено. Мерців можна було надибати 

на кожноt:'ІІ)' kірсщі в станиці й ноза станиuями. І це 
І<оштува.:ю 1-\убані ІІu.ювин.І hOJaчoro Н<а:~.:Іенпя, що 

uимер.'lо го.'tодІюю смертю, а досятки тисяч козаків 
- н<1щадків Січи ЗапоріJької - закатовано в nід
на.7шх ЧК - ГП;\-' • 1 1КВД , 
С ІІупоше.ну, го.1идом внмl'і •tну сташщtо ПuІІuвн

чівt:ьку заселено кочовиками - циганами. Всіх м~·ш
канців станиці Полтавської (:1а ІВинятком, з.вичайно. 
аrенrів НКВД) вивезено на далеку лівнJч тя Сибі:r, 
а З&tfість .висел·ених прибу;ш з Росії «красІЮІ rш-r
дейці• - 1ветерани черuоної армії. 

Нікого не за:rиши.1ось і в сташщі Дінській - всі 
виселені ва ЗеJІений Юшн. 

Назви станиць, мешканці яких .вивезені на Зе.1е-
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ний І<.1ин, aGo заслані до І<онцентраційних таб()рів, 
змінено нап:р.; 

1. Станиця По.павська дістала назву - Красно· 
армейська, 2. Станиця Ум:ансьІ<а - Ленінградська, 
3. Хутор Романівський - Кропоткін. 
Не уці.'Іі.тш навіть меІm.:анці станиці Урупськоі, 

ЩО В 1905 rоці ПОВСТа.'!а ТlpOTJf царСЬКОГО уряду, ВИ· 
:-.tагаа)чи Ві)..ІJНОІ:J.'Іення козачого само:врядуванн·я і 
впорядкув<ІІиня землево.rюдіиня. Не з·важаючи на ре

волюційНІе минуJІt' мешю&Іщі станиці Урупсь.кої ви
l'l'.ІJені в сибірську тайгу. 

І таІ{, якщо Петро І ·:~ Катериною 11 зруйнувёlJІИ 

Запоріжжя, то большевиюt, наслідуючи ту ж мету, 

знищи.1и n підва.1ах ЧК - ГПУ - НКВД і зумисним 
rо.'юдо'м СЛАВНИХ НАЩАДКІВ СІЧІ ЗАПОРІЗЬ· 
КОУ на Кубані. 
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ДJІя поЯІВи всвіт спогадів-.:РОЗГРОМ УКРАУНСЬКО
ГО ВІДРОДЖЕННЯ КУбАНІ.. спричиmшись своіІми 

вкJІІащками та попереІZІJНьою переДІПлатою наступні 
приятелі, яких залучую ФУНДАТОРАМИ довго очі· 

~аІІОІЇ книги. 
В Юй оовітлюється доба на.ціона.льно • культурно

го ·відроджеІІНя Кубані й боротьби 3а поновJtення 
козачих .привmеїв, за свої волмюсти. 

Гр11110рій Федорович lium 
Василь Аівракансо 
Віта.ліА Нетеса 
І'ІІЖ. Юрій К. Старостенко 

інж. Во:rt()Д,ИМйр Роман~ок 

інж. Леоні~ ПавлJвач 

АртеиJзсьІ<ий 

- 88-

f&Q.OO 
$6.00 

$10.00 
$26.00 

$10.00 

$10.00 



Паи'mumк Запорожцям на кісці висадки їх 

на Тамані 1792 року. 

-89 



Хорова ,державна каrrеля за диригуванням 

Нестора Теофі~овича Городовекка 
/ до стор. 60/ 

6 
~ 



В.( К GRaP-bic aut:s 

ВіІІ Kling 

Priнtiнg анd ,(Jtltograpltiнg 

-91-

119 W. Foothill Blvd. 
Monroviв, Св. 91 016 

(213) 357-4090 



-92-



3АУВ.UВНІ ПОМИJіКИ 

іІаАруковано Стор. Рядох tреба 

іспівпрЦІDвати б 14-8 агори 1 Співпр&ЦІDВ&ТИ 
По.аtт•ро б 2t-в згори По.аітбІІро 
Міо.аа б 21-І згори МІоtо.аа 

.!aJIII 8 20-11 згори .аави 

імператорької 9 2-А :~гори іІІПераторської 

.Ц.ервавве 9 32-1 агори Дерва ... 
Чоррноморської ІІ 15-11 згори Чорноморської 

И ЗИ ІІ tв-1 згори незвачніІ 

о.ае ІІ 21-1 згори а.ае 

т11 ІІ 30-JI згори ті 

касе.аенк п: 27-1 згори касе.аенНІІ 

з безмеиноІІ !2 tб-11 згори з безмеІUІОІІ 

3 IIJCOD 15 15-11 згори за JIKOII 

!975 І б 25-1 :ІГОра 1775 
оказанкк І б 34-11 згора оказавние 

чаес rт З-1 згора час 

привези rт 23-1 згора прв•а.ав 

сІІІбірJUІХ ІВ 12-8 згора сІІІбірсьКІІХ 
Щербаківський 20 8-1 згори JІІербииtвськиІ 
з з 1! 21-І згори за 

омииастьс• 2б !О-І згора омквастьса 

комаевт.оваво ї 28 Іб-11 згора ХОМD.ІеХТО В&НО Ї 
зацоваха 29 25-1 згора за вто ВІІІJtІІ 

ЗІ 9-11 знизу .аівобіч-сліА читати: 
До ставичвого aOOPJ 
обвра.аось терміном 
ва 1 рік 

закіньенВJІМ б4 29-1 згора sакінчеВВJІМ 
кО і кетів 7І 9-1 :агори кабінетів 
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