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С'l{ладається

В слі,дуючому числ'j
теми

3

3

м,атеріялів історичного та іде

дамо мJ'сце

статтям

:на

органі 

життя стаlНИЦЬ УВІ<.

Р едакція

ДИВІИСЬ

на ст.

4

обl{лаДИНI{И

Рік

V

Літо,

1968

Ч.

1 (9)

ВІД РЕДАКЦІЇ
І,

5!к ІІресовий орган УВК, досі вихо
див видаваний циклостилем бюлетень
«Вільне

Козацтво».

Жертвенним

ранням Генера.тІЬНОГО

ста

Оісаула відділу

преси Генеральної Управи Побратима
Володимира Шостака появ'ИJІОСЬ кіл'ь
ка ЙОГО чисел, але за браком

фондів

після числа

1965

бlолетень від

7/8

р.

ту славу козацької нації, перебравши

від своїх батьків продов)кення свято
го діла боротьби за Україну. Та й ін
шим українським
дить.ся

роду

патріотам

пригадувати,

нема

що

«козаць,кому

переводу!»

Але виконати той задум
козацький

приго

журнал

не

видават:и

давалося

досі

вже не появлявся. Той бюЛ'етень приз

здійснити. Тільки тепер, коли козаць,~

начався головним чином ддя внутріш

ке

ніх потреб членів організації УВіК.

воді склади пожертви з,амість квітів
на свіжу могилу св. п. Отамана Івана
Цапка на видавничий фонд журналу,

З

бігом часу ширився відновлений

З,а океаном Коз,ацьк'ий Рух, збільшува

лись лави чЛ'енства УВК, зростали по
треби і вимоги мати солідніший укра
їнський козацький орган.
м'яти Військовий

Світлої па

О'там,ан Іван Цапко

не раз ВИСЛОВ.Jlював бажання перетво

рити

циклостилев'ий бю.летень в дру

побратимство та українці добро!

наступила можливість. видати це пер~
ше друковане ч'исло українського ко
зацько'го

журналу.

Для виконання цьог()_, завдання Зас
тупник Покійного Отамана, виконую

чий 1/10Г:О

обов'язки

Генерал

У'ВК

загалу а зосібна тих, хто з симпатією

Віктор Дяченко наказ,ом ч. 074 3 дня
Ї січня 1968 р. призначив Редакційну
колегію в такому складі: Генеральний
Писар ~7BK Антін КУіЦИНСЬКИЙ і чле

і

ни

І{ований

журнал

з

ширшими

завдан

нямиобслуговув.ати не тільк-и членів
УВК,

аЛ'е й ширші кола укр.аїнського

прихильністю ставляться до україн

ськ,ої традиційної
ж,

в

першу

ської
СЬКУ

бою,

чергу

збройної
Во.лю

й

своєю

чому

«КОЗlацького

украІН

Державу

на

нашій
вона

ветерани

кровію

своє життя
ж

ідеі Це

боротьби

роду»

Укр.аїн

Батьківщини,

наJІежить
lЦО

та

служ;-

жертвуюч'и

козацької

молоді

СПІває,

за

своєю

та

вівтар

l3і,ДНОВ,ЛЯЛИСJIаву

Це

козацької

ний, ВОJlОДИМИР

Засадний і

Вlас'ИJІЬ

Іващук. Гlобратим С. Будний 3 причин
головно

зрі.кся
ЦІЯ

погіршення

від участи

в

стану

здоровля

редакції. Редак

укомплектувалась

таким

чином:

нації.

Антін Кущинський відповідальний
редактор і адміністратор, М. Гlетру

знати

няк

належить

має

Михайл,о Петруняк, Степан Буд

-

до

піднести

-

ЙОГО заступник, В. Зас.адниЙ

експедитор,

Редакційна

В.

Іващук

l<олегія,

_.

__

секретар.

ннаЖНІОЧ'и

ви-

«;УКРАїНСЬКЕ

2

ДНННЯ

журналу

реднього

ЯК

продовження

бюлетеню

«Вільне

попе

Козац

КОЗАЦТВО»

йому
В

вінець.

аень

рення

кожного

liов.ила
КЕ

цього

назвати

видання,

поста

журнаtll: «УКРАїНСЬ

КОЗАЦТВО»

неперіодичний

орган Украї:нського

Вільного

Козац

Бо ж хочемо популяризувати й від

новляти

Козацьку

Козаччини,

з·ацькі

Ідею,

традиційні

та

інші

ідеологію

чесноти

патріотичні

ко

мотив'и,

ІЦО в'яжуться зі спогадами про

козацькі

часи

й

й' неперемо)кну силу

нації,

не лише

-

хочемо

JllИРШИМ

дати

верствам

духовну

наших

на

увазі

наше

УВК,

поживу

читаЧІВ

-

Зокрема м.ає
колишнє

вояцтво всіх формацій
ветеранів

як

нашої

серед чЛ'енів
цю

українських патріотів.
мо

слав

Козаччину,

стихійну
але

J.'''країнської

славне

теперішніх

-

збройної

Виз-

130,ТІЬНОЇ Бороть,б'и та майбутнє нашо
го

пожертв

-

народу

нашу дорогу

скорочення

Торонті

«Наша ]у1ета»
вересня

23-30

чч.

39-40

1967

року,

ознглавлено також тільки двома сло

вами:

«~KPAїI-ICЬKE

КОЗАЦТВО,».

TaKO~K коз,ацький хрест за участь в

збройній

боротьбі

Українни

видатні

цивільні

.:Іення

української

ннша
нає

заслуг,и

ДЛ'Я

носить

чення

назву

зацтва»

(а

ВіЛЬr:-fОГО

.

в

не

граМОТІ

того

.

ВІдзна-

Українськогоо

«Хрест

Ко

Українського

Козацтва»).

**
*

1О,
1О,

спричинились,

як

зазначено

вище,

так С>,

ГІ.

П.

св.

замість
П.

І\вітів

ВіЙськовог.о

ФОРОВИЧ

2,
В.

В.

27,50

ЙОР}{

Росич

Зворичук

ЖУРОВСЬКИЙ

2,

В.

1,
М.

1,
2,

Чеськів

с.

1,

L~ИJl\~НЬ Бросс

1,

Жук

Коваль

І.

В.

1,

С.

2,

Гl. ОлеІ<сієнко

КОРНИК

7,

В. Ткачук

Б.

К.

Гав

5,

о. Ю. Цу

1,

О.і С. Левчен

5,

о. М. і Н. Jlитваківські

](0 17,

В. і

10,

А. Куrцчнські
бах

10, Л.
,1УСЬ,КИЙ 10,
теренко 1.80,

10, О. Сидоренко-Квірн
Островський 10, Ю.Под
Ф.

Винник

4.50, Я. Нес
5, Є. Котик

Т. Грінченко

1О, <'v.
0.90,

Кравець 0.90, Г. ТУРКО Н. В.
С. Німець 0.90, К. Черевченко

(Р

lV\елешко

lV\аРl'ИНИК

2,

Д.

М. СIУРЖКО

5,
1.80,

ський

Гандзюк

20,

ГІ.МацьвеЙко

1.80,

В.

1.80,

І. Чеховський

4.50,

3,

В.

М. Коваль
о.

В.

2.70,

В.

3.60,

Іlапірчук

В. Макар

1.80,

Г.

1.80,

Турко,
В. і

Б.

Васн>ки БО, В. Гайдук- Боберський 145,
ОМЄJIннович-Павленкова 100.75, В.

І3ра:'КIJИК

нев'янучий

Н.

І.

2,

вицька

на

тим

це у них в,ибачення:

Б, Л1. Росцішевський 5, Я.
БаJIабан 5, М. Сурмач «<Сурма») 5,
С. l::3арди(ула 5, }'Л. Масний 5, І. Вин
ВІІК 2, М. і М. ЮЗисl)овичі 10, Е. Ко
ё:арійчук 2, о. п. Барвинів 1, Н. і В.
Ткачинські 2, Лt\. Козарійчук 2, М. Но

tI).

сплівши

Високодос

«Верховина»

2,

5,

2,

Отамана Генерал-Хорунжого УВ ,І{ Іва

Цапка,

ПОВ

і титулів

ГаРМНТIОК 5, К. Ліll~ИНСЬКИЙ 10, Р. Кі

Е.1.7\I.

пожертви

могилу

з.а

Іl0рентовець

Панькенчч

склали

свої

просимо

Лорентович

Різник

свіжу

подаємо

рангів

З Грицай 5, І. Ярема 1:0, Я. Костру
ба 5, ГІ. Ференц 5, Р. Симець 5, Т,
J1ЄШkО 10, К. 11. Моркет 7, Г. Сливка
5" М. Василик 5, О. Бачик 5, С. ЛІО

~ИІОІЮЧНО Вшановні Жертводавці} що
на

не

імен і

Книгарня

Дяченко
журна-

в долярах

1. Розгін 25, Є. Цапко і В. Шостак 20,
Г. Коленська 5, Є. і В. Іващуки 17,
М. Гlетруняк 5, М. Ф. Чопівський 5,
В. Зас.адниЙ 5, Il. Бабяк 5, В. KOBaJIb

1О,

До видання цього пеРІUОГО

JJ)',

його

Рада приз

і заслужеI-rим особам,

«Хрест

-

з,а

визво

нації, що

Головна IН,агородна

достойним

або

ПІСЛЯ

РІ. МандзеНІ<О 1О, п. Федоренко

Ь. Мороз

13

списку

Тойних п.п

рилюк

часопису

поступ

вплатив жертводавець. ДJІЯ

них хресних

ІІисав за недовго перед несп.одіваною

появилась на ,сторін

порядку

пріЗВИlца СУМ'И

зс А, яку

смертю св п. Військовий Отаман УВК
Іван Цапко, що

Їх список

зазначенням

зук Б, М. Бойчук

молодь.

Чей ж.е і останню статтю, що її на

ках

з

жертводавців і

тв,а.

ні

Тут подаємо

ХРОНОЛОГІЧНОМУ

тво», ,aJle приймаючи на увагу поши
завдань

1-1. 1 (9)

і

І.

Миколаєнко

4. -

РА-

Ч.

«УКРАїНСЬКЕ

1 (9)

ЗОМ

774.25 долярів ЗСА.

Всім
го

СЬКОМУ,

8исокодостойним,

віковічили пам'ять

Отам.ана,

що

нашого

СКд'адаємо

подяку і тим, ЩО ПО

КОЗАЦТВО»

так У

ЩО

зацького

3
прикладно

слова

дотримав

чести,

ко

приобіцявши

Д,орого

lцедро заплатити на в'идавничий фОНД

наЙlцирішу

козацького журналу і своє сл.ово ви

СВОЇЙ

спромож

конав, заплативши готівлю

доля

145-

ності прислали і найменшу суму і тим,

РІВ.

ІЦО

Хай же прикл.ад всього цього спис
ку
жертводавців
покличе
наших

вплатил'и

суми більші і тим,

нплатили княжі дари

-

що

Високошанов

ній ГІосестрі Пані Генераловій Ф. Оме
ІІа цю ціль дорогу памятку по своєму

ВШ.ановн'их
Читачів
ПРОДОВі)І{'иТИ
складати дари на нев'янучий вінец.ь
пам'яти або, бодай, прислати редак

св.

ЦІ1

ЛЯН0 вич -Павлинко вій,
п.

ЧО.JIовікові

в ціні

100

військову відзнаку

долярів, і Вельмишановно

му Побрат.имові В.

Іван

пода рувавши

Гайдукові-Бобер-

і

журналу

ТИМ

ви

один

доляр

причинитися

«;Українського

до

за

це

число

даль,шої поя

Козацтва».

Во.лОШИіН-Берчак

3 МОЛИТВОСЛОВА УКРАїНСЬКОІ 1 О
КОЗАЦЬКОГО НАРОДУ

,«{

все,

вірою

-

чого лиш,е попросите

в

молитві 3

от римаєте»

(Є ва.НI·сліє від

!vI атвія

.

НІСТЬ

.

1 це.ріКВУ,

трим,алась
гл.

21,

вірш

22).

все

инше,

на

українська

чому

козацька

СИЛ'а й традиція!
ЄДИНИМ

І-Іемає в світі а ні одної JIЮДИНИ, яка

та

наша

засобом

наближення до

до

Бога,

навернення

аб.и знаЙ1'и йо

б не вірила! Але ко.л'и така людина ра

го .ласку й милосердя для України

хує

N\ОЛИ·ТВА!

чи

своїм

обовязком

в когось ЩО

вірити

в ЩОСЬ,,

Молитва

є витвором теж люди

-

це

є

й

розмова

-

душі

€
з

ни, чи в людину саму, то тим більше

Богом. І наколи твоя душа є охопле

має

на

вона обовязок

вірити

в

ТОГО,

радістю,

чи

горем

-

то

зверни

КОТРИЙ сотворив людей, а з ними все

пер'ш за все твої очі до неба й дякуй

раз'ОМ Інше на цілому світі видимому

Богові за ласку, чи проси у Нього про

і невидимому. ЦЕ Є БОГ!

цю ласку й поміч!

АЛЕ ДЯКУй

Невірити в Бога, означає зруйнува

ти свою совість і втратити чоловічий

1 тоді

образ, як подобіє Боже! Натомість ві
ра в Бога, віра несокрушима, набли
жає людину не ТЇЛЬіКО до БоГа, але
і врятовує 11 Й цілий нарід від самого
найбіJІЬШОГО в життю й історії нещ,а

й

стя!
Українському козацькому народові,

ЯКИЙ сьогодні несе тяжкий хрест по

І<УТ'И за гріхи, більш чим І<ОМУ Є по
трібним навернутись до віри в Бога
й прохати його о

JIacKY

ПРОІцення грі

хів та о зпхист від ворогів,
лонили

Україну,

-

які запо

зруйнуваJIИ

держав-

І ПРОСИ

З

ВІРОЮ!

повстане чудо Боже над тобою

УкраїНОІО,

і побачиш

ПОВІРИШ, ЩО є ніl11,О
з Богом У1се!

це чудо

без Бога

сам

-

а

МОЛИСЬ ЖЕ, КОЗАЧЕ, І
ЩИРО
МОЛИСЬ!
jV\олись за себе, за твою родину, за
все козацт:во,

а

найбільше

за

Матір

Украіну!
І

коли

з

**
*

тисячі-т1исЯ'ч-тисячей

гру-

дей з.алунають вранці і ввечері до Бо
га ці молитви, то змилується Він над

наиІОІО

М.атірью

Україною

й

К,оза-

«Уl{РАїНС,ЬКЕ
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КОЗАЦТВО»

ЦЬКИМ Народом і, простивши гріхи на-

даЙ нам єдність і силу,

111 і,

Завзяття козацьке пошли,

а

визволить
над

святим

нас

з

ЯРМа ворожого,

з,одотоверхим

Дай

Києвом

Та мир і спокій принеси!

і цілою Україною засяє сонце правди,
самостійности
Боже!

Ти

волю й державність народу,

йдержавности !

Єдиний і

, <; Ід СОJlогія

правий,

У І( pai'HCf,l(oro

В іл Ь!lОГО

В/fдавець УВК «УНАІ<ОР?/

Русь-~rкраїну спаси,

І< ОЗl1Т П{І/.'

р. ст. зи і

}936

43)

Олена Апанович

I{ОЗАПЬКА
3.апорізька Січ

-

РЕСПУБJІІКі!

це одна з тих іс

ЗВІдкіJIЯ йде на всю Україну ВОJІЯ»,

торичних світових загадок, н:ад ЯКОІО

Запорізька Січ відіграла веJІИКУ ро

зам.иС.іlIова.іIИСЬ і ику намагались пояс

аю в історії українського народу. Але

нити багато Д,ослідникїв.

ДОСJІЇдники

«JТотри, розбіЙНИI{И»

-

кричали на

ССЙ~lах і в сенаті польські 1l1ляхтичі.
«Славне 3апоріжжя»

--

казали

й

llte

досі

не

розь'яза,п1и

всіх сІ)актів 3 життн, побуту Й історії
заПОРОЖЦІВ.

се

Не

збереГJІОСЯ

точних

даних

про

.лнни про Січ. Вони тікали туди від па

час заснування Січі. Але в другій пn

нів,

~~iOBlIIii

там

вони Іl1укали

порятунку

від

X'v/l

СТ.

Січ

у)ке

була

відома

важкого, нестерпного гніту. Запорізь

далеко за межами України. Европейсь-

кИХ козаків

l{l

никі.в

«святих .JІицарів, захис .

-

вітчизни»

-

оспівав

народ

у

своїх думах, піснях, легендах.
«Гн€здо

CBO€BOJlbCTBa», -

.

.

володаРІ

ІІослів, запрошували

.

заКІВ

говорила

ку

рина П.
«Військом

сол

країнський народ визвол'ені

наз'вав

у

до

.

СПІJIЬНОГО

СЮД,И

з

виступу проти

цією метою на Січ

НІмецького

СВОІХ

запорізьких ко-

танської Туреччини. Зокрема

про запорізьких козаків цариця Кате

Запорізьким»

.

ВІдправляли

1594

су.п··

ро

приї,хав по

імператора

Еріх

Ля-

простори

південно-

сота.

1648 року

Малозаселені

пануван

східніх част'ин України безпосередньо

ня українські землі. Таку ж назву дав

межували з кочівними татарсь}{ими ор

він і українсь,кій

дами. І по них насамперед р.озливала

від по.льсько-lllляхетсы{Іогоo

},jй

армії

}{озацько-повстансь

1648 року, яка ввібр,а,ла в

себе кращі

військові

традиції

різької Січі.
Героями багатьох романів,
поем,

6раЦJIавщини (Гlівденне Побужжя) ті

Їхнім

і намагався знайти

ге·,

паралелі

в світовій історії.

_

Геніяльний письменник Микола Го

«Так,

це вона

Січ! Це гніздо, з якого вилітають всі
ті ГОРді і сильні як льви, звіД,кіля по
нсій

Україні

напа

картин~

письменник і мисли

ГОJІЬ з патосом писав:

хвиля

каJl'и

з далекої

Галичини,

Волині

та

ГlодіJIЛЯ, з міст і сіл Північної Київщи

Вольтер захоплювався

рС>їзмом

'кр'ивава

дів. Сюди, на територію
Південної
Київщини (район Черкас і Канева) та

опер і театральних вистав ста

Французький

спустошлива

Запо

,71'и звитяжні запорожці.
тель

ся

розходиться

козацтво,

ни гноблені селяни, на плечах яКИХ ля
гав

увесь

ЯК сказав

тягар

ворожого

панування.

пізніше Богдан Хмельниць

кий, козаuтно СI{лалося з «людей, ЩО
ХОЛОІІства не витримали й пішли в ко
заки».

Недарма

слово «коз'ак»

ді з тюркської

До

лав

-

у переКvlCl

«вільна JІюдина».

козацтва

вступали

наЙСі\І ї-

Ч.

«УКРАїНСЬКЕ
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JІивіші, наймужніші люди адж,е на
них чекал'и військові походи й битви,
тривала й постійна боротьба проти на
пасників. Але ці в не,давнь'ому мину
.лому селяни, приввичаєні до землі,
не тільки ВОІовали. Перед І-іими розки
нулись простори родючої землі, ПОВ
новодні ріки, незаймані степи, багаті

КОЗАЦТВО»

5

вона розташувалася на острові Хорти

ці. Там у сер·едині ХУІ століття князь
Дмитро Вишневецький спорудив укрі
плений з,амок, з.алога якого складала

ся з козаків.

Разом з тим Хортицн

завжди входила до ВОЛ'О,дінь, з.апорож

ві й відроджували зруйновані міста й

ців. Документи розповідають, що в
70-і роки ХУІ ст. Січ була на острові
Томаківці (тепер біля села Городип~а,
нікополыь,ко[гоo
району,
Дніпропе
тровсь,к'ої области. Місцевість ця має
назву «О,стрів» і входить
до міста
Марганець), .а з 90-х років розмісти

звіриною. І козаки

.

переСЛІдували

JІ'И

бралися за плуг,

хижого

.

ЗВІрН,

худобу, ремісникували.

розводи-

В'ОНИ зас

новували хутор'и й села, будувал'и но
містечка. Саме козацтво повернуло ДО

лася на другому ДНlіпропетровському

)киття спустошені татарами українсь

острові

кі степи.

луцьку Січ залtишив спогади Еріх Ля

3годом

козаки

створили

систему

укріплень у пониззях Дніпра, за ПОр'ОI
гами, на дніпровських остр,овах. За
гублена в дніпровських пл,авНrЯХ, захО

вана в густих заростях лози й очере

ту, козацька фортеця була неприступ

на для ту:рець!ко-татарських загар6н:и

ків. Порог'и утруднювали підхід до
неї. Козаки скористалися з тр,адицій
зве,дення КНЯЖИХ
ф'ортифїкаційних
споруд, у яких важливу
РОJl'Ю крім

земляни х укріплень відігравали засіки.

сота. З

Базавлук.

-

Це

про

Базав

1638 по 1652 рік С'їч перебува

ла на МИКИТИНО'МУ Розі (поблизу те
перішнього міСТІа Нікополя). Тут з.
формув.а.JIОСЯ повстанське військо, а
Богдана Хмельницького обрали геть
маном. Звідси під його керіВНИЦТНОl\l
22 квітня 1648 року козаки вирушили,
щоб об'єднатися з повстанським ру
хом на Подніпров'ї і розпочати вели
ку визвольну війну українського наро
ду.

НайдоВlШУ історію
Мlала
Чортом
оІ1ицька Січ. З нею пов'язані )к'иття і

Від слова «засіка» (укріплення 3 де
рева) і одерж.аласвоє найменування
3.апорізька Січ. Але деякі дослідники

діяльність

вважають, що

OOНlOBY назви приве

ка. Чортомлицьку Січ за наказом ца

ло слово «сікти».
Уряд Польщі
справедливо вва.жан

ря Петр.а І бул'о спалено і зруйновано)

к'озацтво з·агрозою для свого пануван

у війні проти Москви під керівництом

ня в ~!KpaїHi. Польські КОР'ол'і намага

гетьмана М,азепи.

JI'ИСЯ

за

встановити

контролю

над

коза

ками й одночасно використ,ати їх для
захисту півдеіННИХ корд.онів та бороть
би 3 селянськими повстанв.ями. Тому
1572 року король Зиrізмунд А.вІуст
узяв деяких козаків на державну служ
бу. Їх внесли в спеціяльний список
реєстр. Але реєстрові козаки губи
JІИСЯ в морі всього козацтва, Я'ке з6іль
шуваЛ1ОСЯ

і після

введення

З.апорожці об'єднал'ися

в

реєстру.

одну орга

нізацію - Військо Запорізьке.
Кіл'ька разів міняла Січ своє місце
перебування.

Вважали,

що

сперlНУ

борця

проти

татарських

нападів, кошового отамана Івана Сір

бо старшини й козацтво взяли участь

Основна територія

Чортомлиць.К'ОЇ

Січі заТОП.JIена тепер Каховсьн:им мо

рем.

Тільки

невел,ичка

частина

с.ічо

вого клад:овищ,а с'Т,анов'ить територі10
с. Капулівки, Дніпропетровськ'ої об
ласти.

Потім запорожці заснували Січ на
ріці

Кам'янці.

Але

царська

влада

не

дозволила й того. Коз.аки мусіли ота
боритися в О'лешках, які тоді входили
до КРИМСЬК'Оіго ханства (тепер м. Цю
рупинськ біля ~epCOHa).
~ити під
владою

СПОКОНВІЧНИХ

ВОРОГІВ

-

та

тарських ханів було надзвичайно тяж-

«УКРАїНСЬКЕ

1<0 і від

1734 р., напередодні РОСІИСЬ

ко-турецької війн'и царський уряд дап
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навколо С.ічі вирубун.али кр'игу, утру д.
НfОЮЧИ ТИМ доступ на сlJ,ортеці.

згоду на заснування Н'ової Січі на річ

~7 центрі Січі був майдан з цеРКВОІО,

ці ІlідпіJlьній (тепер село Покровське,

навколо якої розташовуваJlИСЯ 38 ку
ренів своєрідні казарми __ о дерев'я

І·-Іікопольського

району,

Дніпропе

ні великі хати, покриті шкурами або

тровської области).

Про життя і побут запорожців за
.71ИІІJИЛИ свої спогади іноземці, що по
бували там. Але особливо цінні відо

М'ості

дають

архівні

документи.

Січ

мал'а .активні дипломатичні зносини з

урядами багать'ох 'країн, а для керів
ництва й управління внутрішнім жит

тям мала ВИСОКОРОЗВ'инене діловодст
во. В запорозькій .військовій канце.ля-

рії

СJІУЖИ.71И високоосвічені

на той час люди, з

й

ВІдомі

сереДОВИI11,.а

ЯКИХ

иийшли історики-літописці. На
навіть

існувала

бурхливі події

ШКОЛ.а.

Січі

Але

через

велика частина

доку

ментів зг.инуЛ'а. Дійшли до нас лише

матеріял'и останньої НОВОЇ
ни СКJІадають, унікальний

Січі.

В·о-

архівний

(ІJОНД світового значення.

uчеретом. На l'лайдані /К стояли будин
ки

старшини, військова

зберігалися
;\lати.

За

срортечні

містом,

«Грець.киЙ

дім»

пушкарня, де

й

біля

ПОJІ'ьові

гар

порту в'исочів

приміщення

-

ДЛН

іноземних ПОСJIанців та купців. Запо·
різьна Січ вела жваву торгівлю і бу
.іІа транз.итним пунктом для торгівлі
усіх

українських

земель

Сходу. Передмістя

з

країнами

Січі було забудо

ване житлами й майстернями ремісни

ків. Козаки,

чудові зброярі, виробля

ли також високоякісний порох. Особ
.nlиво відзначились вони як судно-бу
дівельники.

Їхні

змагалися

з

чайки-дуби

МОГУТНІМИ

успішно

турецькими

еокадрами.

У куренях постійно жили тільки ті
козаки, які сн:ладали залогу Січі. Ку

Надзвичайно цікавий і точний 'Опис
зовніlUНЬОГО ВИГ.JІЯДУ Січі зробили са
мі козаки. 1672 року запорозькі посли

MiHiCTpaTI~1BHOЇ й господарчої одиниці.

в . Моокві

БіЛЬНlа частина козацтва та Їхні сім'ї

отаман Овсій

-

козаки

-

розповідали

.iJИЦЬКУ

Січ.

Зовні

Шашол

про

вона

і

Чортом

нагадувала

місто qJортецю. З лівого боку її оми
нала

ріЧI{а

Чортомл.ик,

І lрогноЙ.
Скар6на.

За

з

правого

фортецею

Урв.исті

берег'и

_._-

рінь мав TaKO)f; значення віЙСЬКОіВо-'ад

І-Іа

меlІJкал.и

трьох

.

в

ЗИМlвках,

а

отаман.

.

згодом

1

В

сс-

лах на території Січі. l~i земл'і в' ДРУ
гій
половині
Х\/П ст.
називалисн
«вольності

протікала
цих

чолі йото стюяв курінний

ході

Jl

війсы<3

Запорізького».

боротьби

~~aгa рбників

Січ

проти

іноземних

створила

струнку

річок правиЛ'и за природне укріплен

військову

НЯ. йото доповнюва.71И тринадцятиме

оq)іЦ1ЙНО

тро,вий ,вад

боку

Запорізького». Усе козацтво ділилось

Тут вал мав

на ПОJІІ<И, полки ділились
на сотні,
сотні на курені. Всім запорізьким ко

Січ

і

виходила

рів.
в

З четвертого
поле.

бійн'иці і укріплювався палями

-

час

токолом із· загострених іпросмолених
коаів.

3

цього БОI(У стояла 1це велика

зацтвом

організацію~

Кожен

козак

назинався «товариш війська

кеоував гетьман, пізніше вів

називався КОUJОВИ:\l отаманом. Під час

оборонна башта, в попереку близько

походу його В.1}'ада

43 метри, а поперед неї -

Разом з військовим писарем, суддею і

укріплення
другого

в'яні

з

ві,кнами

боку до валу

коші,

насипані

ДЛ'я

спеціяльне
гармат. З

тяглися

землею.

дере

Вийти

\10жна бул'о через вісім ВУЗЬКИХ про

'обозним

уряд
ну

---

кошовий

була необмежен:~,
отаман

утворюв.аБ

Кіш Запорізької Січі.

Кошо

стаРІJJИНУ обирали ІЦОРОКУ на

за

ходів «пролазів», заХИlцених бійниця

гально-військовій раді. Во·на збирала
ся три-чотир'и рази на рі,к і вирішува

:\1И. Взимку запорожці на всіх річках

ла важливі справи: зустрічаJIа послjн,

Ч.

«УКРАїНСЬКЕ
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пр:иймала рjшення про

КОЗАЦТВО»
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походи, діJIИ

родних повстань: Север'ин НаJIивайко,

~7Ia зеМJIЇ й угіддя між куреннями тощо.

Тарас Трясило, Павл'о Павлюк, Петро

у першій пол'овині ХУІІ
різьке коз·ацтво піДНЯЛОіСЯ

Сагайдачний, Богдан Хмельницький,
Максим Залізняк.
Походи запорожців набирали особ

кращих

европейських

ст. запо
до рівня

армій.

Козаки

поєднували в собі якості піхотинців
і моряків. Вони майстерно вели м'орсь·
кі бої і нес.л~и службу береГОВОIЇ охо
рони. Є істор'ичі відомості, що запо~
Р'ожці використали

в

походах проти

Туреччии підводні човни. Козаки смі

ливо

розмаху в

першій

чверті

ХУІІ

ст. У той час вони нераз «окурювали
МУШІ<етним димом»

столицю Туреччи

ни, змушували др'ижати від страху сл
мого

султана,

перед

яким

тримтіли

прав'ителі країн Західньої Европи. За

"чиво атакув,али не тільки окремі кора

порозькекоззцтво

стало

бар'єром

блі, а й цілі турецькі фльотилії. Екі
паж знищували,
невільників-веслярів
з турецьких rалер звіл'ЬНЯЛИ і відво

проти турецько-татарської

arpeciї не

зили

шаблями й

для визвольної боротьби народів БаJІ
канського
півострова,
понево.лених
тою ж султанською Туреччиною.

списами, а також вогнепально,ю з6р'О'

Роля козацтва в усьому суспільно

лав

в

рідні

приймали до

козацтва.

Козаки
єю

краї або

були

озброєні

мушкетами, самопалами. Відомо,

тіль.ки для

УІ<раїни, .але й для інших

країн Европи,

мали

велике

значення

ІЦО вон'и використовували заПалюваль

поліТичному житті бул.а така веJIика,
зв'язки з народом були такі міцні, що

ні ракети ще на початку ХУІ століття.
Крім зброї і належної амуніції кожен

їнців називал;и «українсько.ю

вояк ПОlвинен був мати ,сокиру, косу,

кою наЦ1ЄЮ»

-

.лопату

тощо д~я

насипання вал'ів і

в документах ХУІІ-ХУІІІ ,СТ. всіх укра
козаць

.

шнури

Запорізьке
військо зажило rгaKoї
слави, настіJІЬКИ відзначилось мужніс

для зв'язування воз.ів у табір·.
Сучасники малю.ЮТЬ запорізь.ких ко

тю і воєН!ною майстерністю, що навіть
вищі російські офіцери вважали за

заків як людей фізично сильних,

честь записатись в якийсь курінь.

будування укріплень, ,а також

ви

тривалих, невтомнtих на війні. Турець
кий хрон:іст Мустафа Наїм а, описую
Чlи морську битву козаків на чайкrах з
турецькою

ф.ль-от.ою,

говорить

«N\ожна відверто сказати, що на всій
землі не знайти Лlодей Ісміливіших, які
найменше турбувались- би про життя'
і менш за все боялися б смерти».

На Запоріжжі склалася з.алізна вій

Піс.ля закінчення війни з .Туреччиною
московський царський уряд в'ирішив
~7Jіквідуват:и Запорізьку Січ. Вона ста
новила із великою кіль.кістю втікачів,
що

перехо:вувались

.на

її

тери'Горії,

для царського уряду ~'ебезпеку. Ще в

60-х роках Х\/ІІ століття ліквідовано

геть.манство· Лівобережної України, не
міг уряд терпіти

самоурядування на

ськова дисципліна. Найтяжч'им злочи··
ном вважалася зрада козацтву, вітчиз

Запоріжжі. Землі його роздано росій

ні.

лення закріпачено.
ПРИМІТКА
Нам відомі тепер такі місця, де бу

Вводити жінку в

Січ,

хоч би

й

рідну матір, з.абороняло.ся під загро ..

зою смертної кари.
Січ стає місцем, де
формують,ся

воєнні

створюються і

таланти,

де

кар·

ським і німецьким поміщикам, а насе

ли З1апорізькі Січі:

1.

Урочище Гор,одищ,е

--

Нікополь

буються сталеві характери, де запалю·

ського р-айону Дніпропетр'ОВСЬКОЇ об

ють,ся патріотизмом

ласті (входить у межі м. Марганця).
На::УРОЧИІні ГОРОДИlце розташував
ня колгоспн'ий хутір, який тепер нази
вається «Острів». Тут раніше був о,с-

серця

і сповню

ються ненависти проти всякого гніту.
Із Січі виЙш.ли видатні полководці,
мудрі держ.авні діячі, проводирі на-

«У'КРАїНСЬКЕ
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'Грів Томаківка,

або Буцький Дніпро

ла, там :~e Е Дніпро впадала річка Ка

вий. Тут в

рр.

м'янка, знаХОДИ.!Jась так 2взна Кам'ян

20-30

XVII

Т3UJува.лась одна з

століття роз

перших

Запорізь

КИХ Січей, lЦО в літературі названа То
маківською.

2.

МОГ'И.;1,Ч

На південній частині ос

трона lце недавно
.УКРІплення

сыіa Січ. Тут lILe збереГJ1ИСЯ козацькі

височіли земляні

...

Місто Ні,l{о.поль Дніпропетрівської

5.

першої

М,1сто

половини

цюруnин':ы{

ст.

XVIII

Херсонської

області,
КОЛИUlні ОлеШI<И. Тут БУJНl
ол'еші,всы<a Січ, яку створили 1711 ро
ку запорізькі козаки після зруйнуван

оБJІасті. Поблизу міста була Запорізь

ня

І{а Січ від

](ої Січі за наказом царя Петра І.

1638

по

1652

рік.

Цю Січ в історичній літературі на

і спалення в

6.

р. ЧОРТО:\1JІИЦЬ

1790

Село л.QI<ровсы<e Нікопольського

зивають миI{итинсы{ю,' бо вона міс

району Дніпропетрівської області. Тут

тилась на Микитиному Розі.

містилась

3.

Село К'апуліВl{а

Нікопольськог J

району Дніпропетрівської области. В

1734-1775

остання

Запорізька

Січ

рр., яка в документах зваJlа

СЯ Н·овою.

районі цього села, у г'ирлі річки чоr
томлик з 1652 по 1709 рр. отабор.илась
Запорізька Січ, яку називали ЧОРТОМ

розвилці

.11 и цы{ю ••

Дунаю,

7.

Місто 8ИJІІ<ове Кілійського райо

ну Одеської області. На острівцях, У
трьох
за

повнОводних

км.

10

рукавін

від Чорного

МОРН,

могила

це місто заСНУВЗ"lИ переселенці старо

Івана Сірка, КОПІОВОГО отамана Січі.
у зв'язку з тим, що води Каховсь

обрядці Lue в XVII столітті, а пізніНІЄ
заселили біглі донські козаки. Запо
рожці, ІЦО втекли сюдlи піСJIЯ зруйну

На

околиці села височИть

кого моря й Дніпра все бли}[{че

ходять до могили,

берег

під

осідає і

їй

вання Січі в 1775 р. назвали його ВИJI
І<ОНИМ і заснували 3адунаЙСЬJ<У Січ. І-lа

ра·

той час це були володіння Туреччини.

загрожує руйнація.

4.

Село

Мілов,е Берисл'авського

йону Херсонської області. І-Іижче сс-

( За

«А в а н r ард» - О М ч.

1-2, 1967

р.)

Іван Цапко

КОЗАJ~ТВО УКРАїНИ*
*) Uю ..:таттю, ~цo ЇЇ написа в автор исзаДОБ
го

I1t.'Iн.~д

(воєю

(}\~epTW,

подаємо

з

невелю·ои

:МІ (J\ОРОЧl'IІН>l:\\И :-'3 часописом «rJallid мета>.\
'І.

J~) і

,10 .- 23/30

.вере(:ня

1967

р.

Запорізької Січі, з IlОДИХОМ наставшої
волі та першими КР'оками до укр'аїнсь. ){ОЇ
державности відrодилась у
BiJIЬHiM

PeдaKцi~1

Розва.71 царської
ціІО

19] 7

р.

та

імперії в реВОЛJО

подих

волі

збудили

І1риспані козацькі мрії в серцях Укра
їнців, так у військових ЧRстинах на ро
сійських фронтах, як і в запіллі. Б,а
гато UYJlO в Україні тих, хто ще не
забув про минулі, славні діла своїх
козацьких· предків, а пр'испана козаць

Козацтві.

ие к'озацтво названо БУ,;'10

тому, HLO З власної ініціятиви, без на

казу якоїсь влади твор'илося стихійно
~-ja

ПОКЛ,'1ком

серця

та

BJIaCHOro

розу

?\1У.

Вибух революції в російській ім
перїі приніс безлг.ддя майже в усіх
галузях життяJ'країни.

країНСЬІ<а

Центральна

Створена у

Рада

ка традчція, наперекір російській вла

подостатком

сил,

lI~e з· часів знесення старої Гетьман
ІЦИНИ
Слобідського
Козацтва
й

хаос; ворог
J'країнізація

був із-зовні
військових

:li,

ніJIЬНИМ

Іцоб

не

!\1зла

YHopMYBaT~I

та RHYTri.
частин H~l

ч.

«УКРАїНСЬКЕ
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фронтах не ,давала бажаних наслідків,
а до того uJ,e Й долучилася дезоргані
зація шляхів в Україну та спротив ро
сійської вищої команди й солдаТСЬJ(ИХ
І(омітетів. Повставші в самому Києві
y~~aїHCbl{i військові частин'и були кво
.]1 1

В кращому випадку, як не розкла

дались

під

впливом

БОЛ'ьшевицької

пропаrанди,

то

часто

тральними»,

все

це

кій

команді

КИЇВСЬКОЇ

в

ставали

ще при

Києві

військової

«нев

російсь

(командувач
'округи

ПОЛК.

КОЗАЦТВО»
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дю ЯКОГО провідники й· організатори
Вільного Козацтва зверталися за по
радами. До лав Вільного
Козацтва
стають

старшини і

І о-сь, у народних масах, ,спершу мі)І{

так селянська як і робітнича, студен

ТІИ унівеР1ситету,

службовці

старших кляс середніх

свідоме

робітництво

пригадавши

стор.

читаємо:

допоміжну с'илу

для

боротьби

ПРОТ'И .анархії і безладдя. Маси з усіх
народу

ш,Лях

,волю

на

тради

своїх козацьких

йшли
ддя

стають

колись

свого

до

пред

боротьби

нар'оду,

за

волю

України. Гl0встає в Києві ДЛ'Я плекан

ня

-

службовці,
теж утворили

кації д-ра Панаса Феденка «Історія Ре

свою

за

Так,

дом полковника ГУJІого-Гул'енка, арт.

1917-21

щО

та

учні

відділи Вільного Козацтва під прово

волюцїі

ІОВ,

та

шкіл.

коз,аччину,

селянством, виникає потреба творити

ЦІИНИЙ

фронто

старшини Горобця та інших. В публі

Оберучев).

прошаРКІВ

колишні

ві вояк'и, а окрім них ще й молодь,

лицарських

традицій

козацький

20,

і

Центр.альна Рада»,

«

Проти російсько

большевицького
наступу на ~TKpaїHY
в'иступила найсвідоміша частина укра
ЇНСЬКОГО робітництва, організована у
відділах BiJIbHOlrO КОЗ.ацтва . . . :В Ка
теринославі.

. .

під проводом

Гаври

й Миколи Горобців, В.'Донецькому

JIa

басейні

-

на чоді з членом Централь

КJІюб ім. Гетьм.ана Полуботка під про

ної Ра,ДИ Михайл'ОМ

водом aДB~ пор. Міхновського.
Відомо, що одним з перших ініція

же тоді національний рух відроджен

торів організації Вільного

селення' України.

Козацтва

ня коз·ацтва

здхопив усі верстви

В лютневу революцію

був бунчужний Семен Гризло. Він по

ходив із старого козацького роду Зве
нигородщин'И. За прикладом зор'гані30ваного ним В. К. на Звенигород;щині
з'явилися станиці Вільного Козацтва
по інших повітах Київщини, як теж на
Полтавщині,
Катеринославщині, Хер
сонщині, Вод'ині, Поділлі, Чернигівщи
ні та Слобожанщині. Тоді був чинним
в УВК в Києві осаул І. Полтавець-Ос

Малашком»,

от
на

року в

1917

Росії був скасований козацький стан,
як «сословіЄ»,сила Ж традиції
української козаччини у Вlдр,одженНі

--

~Українській Республіці

над.ала пра

-

ва громадянства Козацтву.

у Києві, в кінці вересня

булася

нарада

Київщини

та

Оlдеси, де

було

1917

р. від

представників

В. К,

гайдамацьких частин
постановлено

з

скли

І{ати загальний з'їзд Вільного Козац

тряниця, в Одесі ширили ідеї Коз.3ччи
ни серед, вояків-Українців полковий
ветеринарний ~7JiKap д-р Jlуценко і суд
дя Сергій Шелухин. Там Ж.е, в Одесі,
осаул Кубанського Війська В. С.ахно
Устимович сформував У червні 1917
р. з Вільного Козацтва Гайдамацький
полк, а в серпні й 2-'ий Гайдамацький

На Всеукраінський
З'їзд В-Їл'ьного
Козацтва, .дО М. Чигирина прибуло до
300 умандатов.аних делеrатів В. К. з
усіх частин України, гості 3 Дону та
делеrація від Вільн'их козаків Кубані
на чолі з осаулом К. Бардіжом нсі

ПО~lIК, та по всій Україні ПО1ТВОРИЛ'ИСЯ

з

багато інш.их ві,дділів В. К.

навести,

В той ,саме час уже існував створе

тва в половині жовтня того Ж. року.

правом

ріша.льного

як було· це

праці проср. Дмитра

голосу.

Можна

зафіксовано
ДорошеНI(а

ний в Києві rенералыІйй Військовий

торія ~?J{раїни»

Комітет на чолі з Симоном Петлюрою,

«Доба Центральної Ради», про

1917-1923

рр.,

1- ий

в
«Іс

том;

події

«У·КРАїНСЬКЕ
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КОЗАцтва»

законности й власности треба вважати

вкало збудованої трибун'и, застеленої
І{армазином, БУv1JИ згуртовані всі де.7 ІС'·
гати, біJlЯ трибуни зайняли місце гос

стихійний рух т. зв. Вільного Козацтва.

ті.

перед З'їздом
В. К., отже на ст. 7ї
стоїть: «Відрухом елементів порядку,

JJ,еЙ' рух виник ще весною

першій

половині квітня

1917 р ...

~?

відбувся по

нітовий з'Їзд представнників

Вільно

КОJIИ вдарили в литаври на спогаr-~

запор'ОЗЬКИХ звичаїв, це означало по

линовим

рони

СЬКНМИ

й

ладу,

для

оборони

приймаються

він

незаплямлені

років віком, з

не

карними

молодші

18

виборною ,старшиною.

Вже на початку літа 1917 р.Вільне
Козацтво на ЗвеНИГОРОдLцині нарахо
вувало !тисячі своїх членів. На 2-му
Всеукраїнському Військовому З'їзді
Звенигородське Вільне Козацтво мало
своїх представників: Гриця Шапова
JI3 і Сергієнка ... » На стор. 151: «Ве
JТИI<і дебати наз'їзд~» (16-17 }ковтня
1917 р. з·'їзд rубернських і повіТОВ1Г(
комісарів
КИЇВЩИНИ,
ЧеrнігіВІЦИНИ~
t

І. Луценко й

Jlевитський

з

отаман

бунчуком та булавою.

Промова д-ра Луценка була перери .

нана

громадяни

прапором, д-р

кооператор В.

з/_~обутої ВО.7Іі, Щ'О воно є тер'иторіяль
ною військовою організацією, дО ЯКОЇ

вчинкам.и

на трибуну ВИЙUJJІ'и'

іУ\одест левицы<J1йй із запорозьким ма

го Козацтва. Тут бул'О ухвалено поста
нови, ІЦО В. К. організується для охо
порядку

-

чаток наради,

вигуками

«Слава !»,

"ЇЇ ПРОПОЗ'ицією

а

закінчив

вибрати Вій:сько

вого Отамана та Генера.льну Козацьку

Раду.

З'їзд хотів

молодого

обрати на

осау.ла

(Кубан,

ГІОЛ'іавця-Остряницю,
відмов:чвся
]4eH.-леЙт.

Г1.

і

OTal\;alla

Війська)

І.

але він rіurучо

поставив

J<андидатуру

Скоропадського

Командира І-го Українського

(тод.і

Корпу

су) на Військовго Отамана, як теж на

Почесного Військового Отаманн проф.

1\'\.

Грушевського,

ноголосно. Далі

яких і вибрали 01(-

було

ним (заступником)

обрано

Наказ

Військового Ота

ГІолтавщини, Волині і Поділля) ви
К,71нкало питання пр'о Вільне Козацтво.
Багато комісарів виступало в його о

ула І. Полтавця-Остряницю, а до Ге·

бороні, вважаючи, що воно допомагає

цеНІка, КЇLцаНСЬІ{ОГО,

зберігати

та

.ІІИ

і

лад,

та

спокій.

такі, щ'о казали,

Але

бу

ІЦО роздавати

зброю населенню небезпечно ... З'їзд
більшістю 25 голосів ПРОТИ 20 ПрИ 5,
що

здержалtись,

-

висловився

проти

~озацтва». Тож побоювання цілком не
оправ,дані, бо Вільне Козацтво тоді не
СТОЯJІ'О за якусь монархію, лише праг
нуло

встановлення

порядку,

якого

не

в стані було завести комісари, та враз
з іншими нечисленними військовими
частинами йшло до бою з ворогом за
суверенність Укр.аїни,
своєю
кровю

мана В. К. і Г'енера.льним Писарем ОС(1-

неральної КозаЦЬJ<ОЇ Ради

д-ра Лу

-

Гризла, Кочубен

ін. Пі~I~-JіllІе став ПоміЧНИI<ОМ (ене

рального П'исаря і начальником Гене

ральної

"Канцелярії в Білій

Церкві

полк. Б. ПаліЙ-Неїло.
f-Ia тому знаменному З'їзді була дс
леrація з Кубані, там вперше за СОТ
НІО років козацькі брати подали собі
руки. Тоді рух В. К, перекіЧНУВСЯ і на
Ідею об'єднання J(озакін

КубаНІЦИНУ.

Кубанців з братніми українськими ко

заками (бо всі ж наlllадки запорож
ців ') через організацію В'льного К()··
зацтна, добре розумів осаул J<убансь

ІІідтримуючи її уряд.
Згадані вище комісари ще засід.а.л!и
нКиєві, як в Чигирині
розпочанся
Всеукраїн.ськиЙ З'їзд Вільного Козац··

кого війська К. Бардіж, який на СЕОМУ
Чорноморї
розпочав
організаційну

тва.

уряд

З'їзд' цей пройшов

при

надзви

праЦІ0. Для йоrо' зах.одів над створен

ням Вільного Козацтва,
асиrнував

чайному піднесенні. Відповідних при

пер@водити

міІIlень в ,Чигирині не було,

козацтва.

відбувалися на

наради

Собороній площі. Н.а

кредит

КубаJіСЬКИЙ

та

добровільне

дав

право

вербуваН~ІЯ

О·саул К. Барді)J{ із синами

сгарш'инами в". та МИJ<. Бяrдіжамч T~

Ч.

з
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ІНШИМИ козакам'и

5.000

зорганізували до

Вільних Козаків,

ІДО несли ох()

рону залізниць від большевиків.
~1ЦP і rенеральний секретаріят, H~
зважаючи на спротив декого з тоді
J1аНУЮЧІІ;~

соціН';Іістичних кіл, урядо

во затвеРДИJІИ перший статут Вільно

го Козацтва з тим lЦО територіяльні
військові (l)opMauiї підляг.ають загаль
ній військовій владі. а тому, що Віль
не Козацтво взялось брати участь и{е

й ІЗ утримуванні ПОРЯДКУ, при Сек:ре
таріяті ВнутріUІНИХ Справ був утворе

ний окремий Департамент В. К. Про
це затверд)кення так подає проф. Д,М.
J~op'olueHKo ІЗ «Історії України», стор.
152: «Не зважаючи на постанову З'їзду
Комісарів rенеральний Секретаріят ДО
бачав у Вільному Козацтві один із за-

.... .

;'"'.

.

с.0018 порят}'нку 8ІД анаРХll І вже КІЛЬ-

ка днів після з'їзду затвердив Статут
Ві.льного

Козацтва».

Тогочасні урядові кола України бу
.іJИ захоплені ще в :соціялістичних мрі
ях, хотї,л'и робити якусь «народню М;,
ліцію», - належно не дбаючи про дій
сну військову силу, в той час, яК до зу
бів озброєний

ворог стояв на кордо

нах УкраЇ'~и та .вів підривну дія.ль:ність
і ІЗ середині. З огляду на загрозливий
стан того часу, Військовий Отаман В.
ген. ГІ. Скоропадсь,кий прохав уряд

}{,

центральної Ради про дозвіл зоргані
зувати 30.000-иЙ Корпус Вільного Ко
зацтва з елементів національно свідо
мих. AJIe в кінці грудя 1917 р. прий
шла

відмовна відповідь,

lЦО, l\'IОВЛЯВ,

і без цього є досить надійних збой
них

с'иJl' для

захисту

й утримування

.lJаду.

Все .ж треба признати,

уряд Центральної

загалом

lQO

Ради

ставився до

Вільного Козацтва прихильно

му

доказів

було

досить

-

-

ць·о

наведемо

./l'ише приклад,:

«rенеральний
Пис(}р
Jlряду О. {Потоцький на запит у Цен
тральній Раді, якчх заходів
вживає

влада,

Іцоб ПОИПИНИТИ
бе.lIlкети , ніТІt
r

повів,

IltO

організація

задля

ЦІ>ОГО

Вільного

переводиться

Коз.ацтва..

.?'>

КОЗАЦТВО»

11

(Дм. Д~poиleHKO «Історія
України»,
1.J2). ДЛЯ білыl1 ясної уяви і

стор.

пригадки про боротьбу, ІЦО почаласSI

в
~IIO

періоді Центральної Ради, де
чинну

участь

б'
.агато. СВІдчень

ВІ

бра·

Вільне Козацтво

є

'
учасників та історич-

даНІ.

~ січні

1918 р. стол'иця України ----

КИ ІВ переживала тривожні дні,
шеви ки готувалися до

боль

наступу в само

му Києві. В Киє.ві ж були розтаІllова
ні такі українсь.кі частини-полки: Бог

даніВСЬJ<ИЙ, lllевченківський,

Богуна,

Дорошенкінський, ЧОРНОМОРСЬКИЙ KV-

рінь, Кінний полк Оборони Укр.аїн11,

полк Чехословацьк.иЙ, два Гайдамаць

кі пол~и і Вільне Козацтво (20 сотень.).
А.ле ЦІ ПОJІ~КИ були
вж,е розкладені

.

ООJlьшеницькою пропаrандою. Покла~

датись на них не було можна і Бійсь
ков~й

Міністер М. Порш мав повну
раЦІЮ, коли казав, що в українського
уряду надія не так на
вї,Й'ськові

частини, як на БіJІьне Козацтво. Отже,
в

ти

критичний

опори.

. .

момент

довеJІОСЯ

шука

насамперед у Вільномv

К·озацтві, яке стояло тоді під пров;

/tOM інж. /V\'ихайла Ковенка, призначе
ного на посаду команданта міста Киє
ва. Другою
такою формацією
бун

Український Гайдамацький KiUl Сло
бід,СЬКОЇ України. За Отамана КОПІа
був призначений колишній rенераль
ний С,екретар Військових Справ, СИ
мон Петлюра. Гlетлюрі було доруче
но боротися з большевиками на Ліво
бережжі і не допустити Їх до Києва.
Після

відходу

у Києві jз

Гайдамацького

ві рних

Централ'ьній

Коша,

Раді

військов'их частин залишилися
Віль
ні Козаки Отамана Ковенка, дві сотні
Січових CTpiJIbQiB і невеJIикі rрули ко
заків із ПОJJків: Богданівського, Полу
ботківськото, ім. Богуна і відділ ма
тросів ЧОРНОМОРСЬ1КОЇ Фльоти ...
Оце БУJІИ ті українські сили, які ви
тримали ПОНЛ,l 1О-ТИ
цеІ-ІНУ БО.7ІЬІІ]('
НИЦЬІ<У ренольту в самому Києві та
боротьбу з БОЛЬІІlевицькою армією,

«~~КJ->АїН(ЬКf.
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!ЦО І1РИЙUJ.па на допомогу чернон'им з

тецю в

JltUНОЧl.

тва». Ця організація не тільки не до

.

,

Оборону Бсзхмацького залізничного

т. зв. «Вільного КОЗсll~

qJopMi

пустила нашої влади в повіт, а навпа

ВУЗJІ<! від наступаючого ворога з пів

ки, сама

IlОЧ і,

(юнкерів)

заподіяла ЧИМ2ЛО шкоди нашим віЙсь·
кам. Мені дуже шкода, що мені не до

І-ої Киїиської Військової Школи, сот·
ні Ilомічного Студентського КуреНН5І

ти в калюжах крови тих, що посміли

було

Ilій I,JY;li

доручено

в

СКJlаді

неве.7ІикіЙ

юнакїI3

збір·

ТС) ВіJJЬНИХ Козаків. В героїчному бою
нід ст. Крути
10ЧІ1 Н

30

січня

1918

р'., стриму-

разів сильнішу большевиць·

15

КУ навалу,

ця

І'рупа своє завдання

ви

перейшлд до наступу

і цим

велося зруйнувати це ~ніздо, потопи

пі,ДНЯТИ руку на червону армію» (<<Іс
торія УІ<раїнського Війська»,
стор.

381) .
з бігом часу УВК, творячи кадри,

"OHaJla, ХОЧ ї багато юнаків полягло

вливалось, до реrудярної

там 'смертю хор'обрих. В Києві

довжуваJlась боротьба з большевиць

Армії, ті ж, що не мали тієї змог,и, піз ..
ніше робили збойний спротив Л10:ка

і,~I,IМИ

лям

4- го

бунті13НИkам'И і,

.JІЮТОГ(J

З З-го на

сп ільними

-

червоним

і білим,

в повстан

СИJIа

СЬК'/ІХ загонах на ТаращаНtцині, в Хо

м н 13і.ТІЬНИХ Козаків і
Слобідського
КОl1lН здобуто IUTypMOM арсенал. ОІ<О
.Н) 300 Бо.тJы1евиківB було
вбитих,
стіль:){и }К узято В полон»
«<Історія
УI{раїни»
Дм. ДорошеНІ<а). Відомі
те;.({ (лг ин і акції 3вени городськоГ'о Ко

лодному Ярі, на Слобожанщині, Хер ..
сонщині та ін. На жаль і аа Гетьман
ІЦИНИ УІ<раїнського війська як би
належ,ало такій дер}каві теж не бу
.ло СфОРМОlвано, все ж було утворе

1918

р.

«вніч

про

)-1{

Укр.аїНСЬІ<ОЇ

ІІІ(} ~!Із.к, коли в .7110ТОМУ
Uі~!(ь,J(ОГО

Козацтва

1918 р. 20.00')

розброює

всю

і:1Рlї1Jlсрію 2-го МОСІ<ОВСЬІ<:ОГО rвардій
('ького

корпусу,

!\11аино та

2.000

забирає

віЙСЬІ<ове

коней із сідлами,

ро·

но вищі штаби та кадри полків
та
сформовано Сердюць.ку Дивізію дЛЯ
СХОРОНИ Гетьмдна.
ЗалишаЛІась ТСІІ{
Запорозь.І<а Дивізія (пізніше Корпус)
та кіЛЬІ<а дрібних відділив.
Після повстання проти Геть.мана та

:~іГі-lзнtих в бок) двох московських І<а

встановлення

)'<JJlcpi йсыихx

Вільне Козацтво далі продовжувало
бороть.бу проти ворога, до УІ<раїнсь·

полків,

ЩО

СУНУJLЧ

на

~/KpaїHY. :В раі10ні залізничної стаиії
ьіРЗУJlЯ розгромлює після ціЛ'оденно·
го

60і0

і

з великими втратами части

НІІ 18 збо.71ЬUlсвиченої російської ар
~' ії ( 3 «Іст О Р ії Jl кра 1н с Ь к О г о В і й с ь ка» ,
СТаТТН сотн. 3. Стефанова, стор. 380;~81 ). За той саме час про україн:ьке
Вільне Козацтво
писав в «,lзвєстіях
ВІ_111К» І оловно 1<омандуючий Болыlе-

вlIн,ыоїї арМії, lILO тоді оперува.71а про
')'11

~'}{раlНИ,

В.

Антонов-ОВСЄЕН1<О

та

{,с: «Рено.люціЙна
росіЙСЬІ<а
армія
JlроЙш.71<l Україну, змітаючи на своєму
lllJІЯХУ все, ІДО MaJIO ознаки буржуаз·
110- LlJовіністичного

сепаратизму.

На

.\"країні зустрінули ми оригінальну ор
ганіззцію

бур~куазної

самооборони.

Особдиво дався в знаІ<И Звенигород

ський

повіт, де УІ<раїНСЬІ<ИЙ шовініс

'П1ЧНИЙ націоналізм здобув собі фор-

уряду

Директорії УНР,

кого війська входила й дивізія ВК під
назвою Запорізька Січ. Коли в Jfис

топаді 1920 р. Дієва Армія УНР з боєм
відійшла за кордон БаТЬІ<івщини (по
переможних боях була змушена через

зрад,у П'оляків)

і 3

нею теж вийшла

на еміграцію значна частина

ПРИJна

лежних дО УВК. Продовжуючи патріо
тичну традиціІ-О, УВК далі існувало н

різних країнах таІ< на еміІрації, як і
на Волині (під Польщею).

Вже в 2-гу світову війну, в поро
зумінні з представниками громадсько
політичної верхівки та 3 колами YHP~
- Українське Вільне Козацтво в'исту
пило

проти ворога

Війсь}{ового

під керівництвом

Отамана І. Берчака-Во

лошина~ який згину.в смертю вояка

.7Jicax

n

Волині в 1942 році. В бурхливих
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,;

ВОЄННИХ часах заступив Отамана УВК

11

старий

республик~нських,

запорожець

(ен.-ПОЛКОВНИК

Мих. Омелянович-Павленко, який зай
мався значною організаційною працею

та в надіях на краще «завтра» Укр.аїни
формував нові військові частиНи УВК.
у с.воїй відозві до побрат,имів-старшин
і козаків

-

він повідо!мляв про приз

начення ним на командира З.апорозь
І{ОГО

3,11 ону

IIOJII{.A. долуда та інших

старшин, закінчуючи заклик старими,
невмирущиму

козацькими

~.,

не

може

аути

в

нас

.

козаКІВ

лише

гетьманських, дик

таторських або ще й ЯКИХОСЬ, тощо.
На всіх: п.остах, цивільних та військо
вих, де мож·е бути чинниму,країнський
козак, він завжди <:лужив і має служ'и
ти ідеї самостійної держави українсь
ко!го народу і самій держ,аві, не зва
)каючи на, її ч)орму окрім, пр'ироДна
річ, комуністичної чи іншої тоталітар
НОІ.

ДJІЯ української нації є дУже цінни

СЛ:ОВ1ами:

«Надія на Бога, а лицарство наше!»
Крім цієї формації були ще: І--ий Ко
зацький Загін під командую полк. П.
Терещенка, Окремий Загін сотн.
й.
Шеретюка та ін. Пізніше були відомо

дувати, бо

-сті, що полк. І. ПолтавеЦЬ-ОIСТРЯНИЦЯ

----

сфор'мував Запорозьку Бриrаду УВК
на КатеРИНОСJІавщині. Ці частини увій

щий закон».

llIЛИ до складу Української Національ

в УВ,К поч~сними козаками. rен.-ПОЛК.

ної Армії під командою

Оt7lександер

reH.

П. Шан

ми в.изначні особи, особливо

нашоі

минувшини, але найціннішим має бу
ти своя держава, СВО,Я воля і правда,

за що і життя 'свого м'ожна не шко
ще старі Римляни казаJlИ

«Спасіння

бать,кіВІЦИНИ це найви

Як у минулому було так і тепер є
Загродський,

одинокий,

друка, які теж ПРИЧИНИJІИСЯ до вряту

що живе між, нами 3 вищ'их команди

вання ,ві,Д COB€TiB багатьох українсь

рів відомого 3имовогоПоходу Арміі
~YHP; rен.-полк. АндріЙ 1 Вовк; (ен. щта

ких громадян в хаосі
відступі

німець,ких

енакуації при

військ.

бу rен.-ПОЛК.

Поновний, м.асов!иЙ відхід з України
нової еміrрації значно

~YBK за кордонами

підсилив лави

іБатьківщини,

у

мандувач

Павло

Шандрук

Української

НаціонаJІЬНОЇ

'Армії в часі 2-0Ї світової війни; ген.
хор. УВК Єпископ УАПЦ в ЗСА Оле

вільнім світі. Українське Вільне Козац

ксандер Новицький

тво нині гуртує У с.воїй'
організації
У'країнців і Українок, цивільних і вій

І-ої

УНА

і

мітрат д-р Василь Лаба

-

ськовиків, для загального

JІЯН УГА й

об'єднання,

lц06 зберегти від розбиття, що його

Укр.

Дивіз.ії

-

кол.

капеляп

(ен.-хор.

о.

КОЛ'. кале-

І-ої Дин. УНА.

'УВК це не

«

московська козача ор

провокують елементи, ворожі укр.аїн
ській визвольні справі та запроданці.
Нині, вже в Золоте 50-річчя відрод

тичної rрули або

)кення Українсь.кого Козацтва й Укра

їнсь,кої спільноти.

їнських Збройних

ко

-

ганівацін» чи прибудівка якої.сь полі
партії,

про що lUИ

рять чутки вороги національної укра

С'мл, починаю:чи 3

При УВК від довшого

часу існує

року, так на Батьків.щиніЯК і на
чужині, УВК існує як організація, Crraтут (Прав,ильник) якої побудований На

Хреста Українського Козацтва, яка ке

історичних засадах і як таке, завжди

во

стоїть насторож.і

знаки.

1'917

держаВНО.-ПОJIітич

Головна Нагородна (Орденська) Рада
рується в потрібних випадках урядо
затверд}кеним Статутом цієІ

від

них інтересів свого народу. Українсь

Українське BiJIbHe Козацтво це не ё

кий козак мо)ке наJІежати до політич

<..~дep)KaBa», лише національна і частин

них партій та rруп не ворожих укра

но військова організація (парамілітар

їнсь.КІИ

на ), для твердої опори

самостійності

але ~Yl{paїHCЬKe

BiJlbae

і деРА{авності,

Козацтво в ці·

дому не СJІУЖИТЬ партіям Чl'l особам, бо

саМОСТЇЙt-JЇй

'. УI<раїнській . де~f:lВНі.Й B~i, Д~~ по
с.лідовного дотримування" 'вікових ко-
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. ..,~~~.,

·~*I~,

ззцьких традицій, 3 я"их і користала
стара Козацька Доба та 3 яких відро
диЛ'ася в 1917 .році і буде далі вічіНО

гимн},

освяченім КРОВЮ співають:
... Душу й тіло ми положим за на
шу свободу

жити Суверенна Українськ,а Держ.ава,

І докажем, що ми браття козацько

С'ини

го

ЯКОЇ У 'своєму

націона.,lЬНОМУ

роду!

Василь СимонеНI(О

ДЕ ЗАРАЗ Б/І?
;:"'~e

ви,

aaJ)aa

Karll U .,tого народу?
;~e

6fЛUЦ ваиіа
('іu..ла ваиіа де?

/1 а

.~CHi .зорі
і на '1I~uxi (JoiJll
Влсе чuрна ваиіа
3, і 06а не впаде.

рис r(', С,
'І АU(UJlсurnьсл, і діє
}j ез в(ииu': насаї(і і 1іа.і[(Н1М1.
[1 ід ('он,це и (J'ЇЧ'НОСnИ(,
iJJ)(JlIHir~ й .,но ,:одіб'
lїocoJ/cupc "1,Oh'U й л,агідн((. ()уиlа.

Jl apud

іІа риП .міЙ є!
ЕІ~ч)()і) -,(,ій аПllJ/сдn "уде!
11 і.Сn·') Н() nСj)('h'реСЛll1J1Ь .,.,ііі наІ)()д!
11 u1( cJHyrn І) всі
llep()lI(~plnHi.

! uри І!

13 U,

й

l1jJlUJлудu

аа(J()іlU(JНll1і~ів-за6род!

.-jrlЙС';nРУnU

НП ЧІ 'ів (Jсаrnан,іл'liа::,
ІІ е ;З~/.(!lваіI1nе fJn]Jua'h~U, uіде:
Нп роn .,сій ~!
(J

"',оги гаРЯ1(uа~ J/сuла;(,

ь~(JJацы·аa }'~Poв
tllj./[bCye і гуде!

*

*

J~іДІ\1)(!еJlення !JедаJ\Цїj,
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BJtI3J-іА ЧНІПJl ВІйСЬКОВІ ОТАМАНИ

Генер,ал Павдо

1.

2.

Сl{оропадсь.J{ИЙ

15
У.В.І{.

nОЛ.l{ •. : Іван nолтавець·-О,стряниця

4. Генерал-Хорунжий УВІ< Іван цаПI{()~
3.

ПОЛІ{.

Іван

Волошин-Берчак
..

1.

Перший

3'і.зді

3.

Військовий Отаман

)КОВТІІ>!

манам. усієі"

1917

УJ<раі'nи

нове козацтво.

2.

р. в

та

1917-18

рр., обраний

Чигирині; дня

Військ

Ііа

29 квітня 1918

Вссуираінськ.ому

/{озацькому

р. в Києві проголошений .Геть

/{озацьких; YHiBcpca.f!0M 16. )КОвтня

Органі.затор від. У ВК в Петрограді в червні

1917

1918

р. відновив ста

р. для відібрання

МО(J(алів козацы<1хx клейнодів; Наказний Отаман і Генеральний Jlисар

від

1917-18 рр.; Вій

ськовий Отаман в 1920-32 рр; відновив УВК за порогами Баl!ЬNівщини. 3. війсы(овІнйй Писар

Військовоі УпраВ/l УВК та Військовий Отаман в 1932-42' рр.; автор
<'(Ідеології УВ/{»
1936; заги.llУВ підступно заМОРДОlваний па Во.;illllі RО/JOгаМJl ~!J\р([і'IІJ1. 4. БулаНlНJJ! СТlljJ/I/И//{/,
Генеральний Осаул Війсь](ового відділу, Голова

ГС/Jсральноі"

Управи УВ/{ в

1943-52 рр.;
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Антін КУЩИНСЬ"ИЙ

ІfЕВЛІ11РУЩІСТЬ

ТА

АКТУАІІЬНІСТЬ

КОЗАЦЬКОї ІДЕї
Наука про праісторію народів вста

НОВ4!1л,а,

ІЦО Іце

років тому на

5.000

зад на наших зем.ТlЯХ жила людність,
з

якої по

довгій

еволюції

змін

етнограq)ічних

назв

походить теперішня

Їнська

нація.

кий

писав,

що

колись'

тійські

А

і

всяких

навіть змін її
Грушевсь

що це ті войовниIm анти,

-

на

м.абуть

j'x

.гОРО,ди

треба

Вlзан

вважати

Гетьманщини, коли

стаНОВИJІО

гетьманів Богдана ХмеJІЬНИЦЬ.кого, Іва

Хочемо розповіст'И про козаків то
го

періоду в нашій історії, що

періоду

цілковитої

~lкраїни від року

ду . . . Анти,

ним

а пізніше

го

козаки

народу,

а потім

що

це

все

звався

українцями,

зацькою

наЦІЄЮ

коз.ахи,

назви одно

також Руссю,

украlНСЬ.J{ОЮ

його

Драгоманів назвав «пропащим часом»,

скасовано

касог,и,

українську

на 1\1аз·епи та інших.

родоначальниками українського наро
черкаси,

самобутню

козацтво

збройну СИ~1У часів велик.их праведних

наша укра

проф. М.

ходили

старо І

1755

бездержавности

1764-го, коли БУJІО

слобідське

козацтво,

а

за

року зруйновано й Січ За

ПОРОЗЬКУ і аж до 1917 року, КОЛ'И пос
тало Y~KpaїHcь.Ke Вільне Козацтво.

В той період козацтво було перетво

ко

рено на податне «СОСЛ'овіє» Російської

...

у Я:КQ,го українця, що після ХУРТО

імперії і втратило свої права та відібра

НИНИ М'ину.71ИХ літ, яка, здаваJІОСЬ, все

но

минул'е знищил,а,

безслідно,

народу. Тоді з· наказу К'атерини «ВОВ

кюли він ЛИlllе вчує

ч.иці», чи як її москалі прозвали «Вс

стерt7Iа

не тьохне серце,

слово «козак»! Козак!
воскресне,

і в одну мить

-

з,ансніє славне

минул'е на

у нього ,обов'язки супроти свого

.7ІИКОЮ», було

викреслено зі словника

й заборонено вимовлят'и

«геть

CJIOB.Q

иlОЇ батьківщини . . . Запорозь·ка Січ!

ман», щоб не було згадки і мрій серед

Яким сяйвом .лицар'ства й перемог над

українців про сл'авне минуле. Але TiJlb-

татарами,

турками,

по..ляками й мос

ки

та оборони

вір'и християнсь

гетьманський дер,жавний період істо

сійських паспортах,
що Їх діставаJІИ
иід московської Nоліції нащадки ко
лишніх козаків. Це слово «кюзак», бу

рїі ~;"країни!

ло зметене тільки в революцію

калями

ко,ї увінчано

той

м,огутній козацько

..

назва

«козак»

ще

лишалась

в

ро

1917

як

року, але і то не надовго. Тож Украї

вже організоване суспільство, що дія

на в той «пропащий час» жила тільки

В

.'0

ті часи

знаємо про козацтво,

осередках:

спогадаМIИ про козацькі часи і козаць

одно на Січі 3апор·оз-ькій, а друге на

ку славу. З тих спогадів та переказ.ів

давно

землях ,Н,аддніпрянщ'ини. Відтоді знає

виріс незабутній співець України Т.
Шевченко, 111.0 відтворив ,образ ко

мо козаків-січовиків і козаків-гороДо

зацтва.

E.~1I{iB, що творили Гетьм,анську держа

,в ДВОХ територіяльних
за.Jlюднених

і уже

освоєних

ву та становили в ній осібний основ

Але після зруйнування Запорозької
Січі не завмерла козацька ідея, а її

н1ий стан населення з.обовязаниЙ війсь

с'илу та невмирущість признали й мос

ковою

ковські

службою с.воїй державі.

Але .Jlишаємо
заРОДЖ.ення

всім

українського

Минаємо й період
РОЗЬКОІ"О

знаний

гнізда

період

козацтва.

організ'ації Запо

JIицарів

хреста

свя

того. Залишаємо також знаний період

правителі і

використати

нан іть

в своїх

рішили її

цілях. Тоді

всі

запорізькі землі Катерина віддала під
нладу

свого

признаЧIИВШИ

фаворита
його

Потьомкина,

Головним

Коман

диром так ЗВ. Новоросійської губернії.
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КОJІИ
Ж заносилось на війну Росії з
Туреччиною, то Потьомкин рішив по

козацькі міста
і хуторів..

новити

А щ:о ж діялось на теренах Подні
провя, де не було В ті часи козацької
організ:ації, а тільки
дишаJІЗСЬ сама
ІІаспортна назва «козап?

в

якійсь,

uійсько, ЩО
вими

формі

Запорозьке

всл'нвил'ось СВО,Їми бойо

подвигами

та

будо

обізнано

з

умовами війни в степу. З цією метою

РОІ{У він розпочав успішні пере

1783

говори

з

коз,ацькою

старшиною,

що

JІИШИJІась під РосіЄIО: С'идором Білим,
t/1еГІ{()СТУПОМ

та

LІапігою.

КОЗ.ацтво

радо скористалось з нагоди орранізу

та біля

Там козацька с.л'ана ПРОМО:ВJІяла до
серцн не тільь:и наших поетів та іс

ториків і м'истців.

К,озацька традиція

лишилася ще живою в. гущі українсь
кого народу. В часи

російсько-фраIl

ватись і так БУJІО засновано «Військо

цузької війни

Чорноморських

аеон стояв під Москвою

козаків»,

тьомкин ВІДВІВ

землю

поселення

р.

над.

почаJІася ВІина

якому ПО

для

спільного

Бугом.

Ро,ку

1787

станицй

3.000.

требувала

1812

року,

коли Нано
і

Росія по

нових полків ВІиська,

сійський уряд вирішив

ро

використати

з Т~.реччиною. Чор

козаць,ку традицію українського наро·

номорське військо дістало назву «Вій

ду, .військові знання й уміння борони

СЬІ<О

тися. Тоді уряд

вірних Чорноморських коз'аків»,

а Потьомкина

призначено його Геть

маном. В районі ОлеLlІОК над Дніпром
засновано
но/вий кіш під командою
кошового

Сидора Білого

в

складі

козаків. Але тут командирііВ не

] 2.000

вибиралось, як то було за Запорозькій
Січі,

а

призначав

Їх

сам ПОТЬОrМКИН.

Це військ,о стихійно притягало до се

бе кол'ишніх запорож!ців та укр.аїнсь
ке

закріпощене

війни

1787-1791

селянство.

Під час

рр. це козаць,ке війсь

ко скл,адалось з «Чорноморських вір
них козаків», Катер'инославсь:ких, то €
колишніх

Слобідсь.ких козаків, і

Ал

бансько-гр·ецького війська, lЦО Їх прий
маН0 до КОЗ.аЦТrва.

було

42.000

тьомкина

В цілому в ньому

к-оз,аків. Післ'я смерти По

те

козацтво

переселено

на

Тнмань,а з Там'ані на р. Кубань і там
діста,л,о назву

«І{убанського

козаць

}{ого віЙсь,ка». На початку ХІХ ст. на

Кубань переЙLlІЛО lце

500

запорожців

ІЗІ еміrрацїі з Туреччини з Задунайсь
кої Січі. К"банське чорноморське К:О

Jзцы{є вій;ько зберігало традиції За
порі)кжа,
реказ,и,

УІ(раїнську

побут.

мову,

Протягом

пісні, пе

ХІХ ст.

ку

дор{учив тодішньому

«м aJI о ро СІ И сь:к ом у»

князеві

губ ер н ато р о в і,

ЛrOбанову-Ростовському,

110-

обіЦЯ1'И українським козаІ(ам утворен
ня осібно від російського, українсько
го війська, аби тіJІЬКИ вони стали II
обороні Росії. Б,лискаВКОІ()
оБJlетіJІН
ця віст'ка наш козацький край і коза
]{и, кинувши рала і земл'Ю, ВЗялися до

:::>брої. Тільки ПОJІт/авська й Чернигів
ська губернії -організували 15 козаць
І{их ПО.lIків по
му, то

1.200 шабеJІЬ в кожно
разом 18.000 ВІиська, виста

~

вили 110 числу козаків коней, зі збру

ЄЮ, Jlостач'или зброю,

віянт.

3

амуніцію,

цро

веJІИКИМ піднесенням, з СИJІ010

стихії, в мінімум часу БУ.7ІИ гот/ові ДО
бою тих
З0ваl-ІИХ

перших
на

15

Еласний

полків,

зоргані

кошт

взірець.

і

Тоді Іне справді жива була козацька
одна тільки обіцянка ро
сіисыогоo уряду відразу перетворила

традиція, і

козака-х.JIібороба

на

козака-Jlицаря.

Це саме ці наші к,озацькі ПОJІКИ сцри
чинюваJІИ багато клопоту армії Напо
леона й загнаJl'ись за ним аж до само

го Гlарижу. До речі згадати, в паризь

кому

J1YBpi,

де

висять

шедеври

ма

банські козаки залишались правдив'и-

,7JЯРСЬ}{ОІ'О мистецтва,

ми спадкоємцями Запоріжжа, хоч цар

наUIИХ геройських козаків. Образ,

ський уряд і старанея Їх русифікувати.

ЯКОМУ Їх намальовано, представляє ко

В середині ХІХ ст. на Кубані будо три

зацький табір,

MO)f{Ha

бачити й

розтаІнований

на

Hr:l

ВІ и-

«~YKPAїHCЬKE
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БУJIьварі llIамс··

між Кубанськими козаками. З боку ро·
сійського, уряду це буда провокація.

Такий відгук укрп'інського козацтва,

Козаки заявили, що вони хочуть би

така несподівана реаІ<ція українського

тись з поляками ... а Їх замісць вою

населення, така

саможертвенність нас

вати ПОJІнків, погнали на Кавказ. Ко

TpaUl ИJIИ російський уряд і він відтяг

ли ж вtOн'и так почали протестувати, то

нув ті

Їх жорстоко

рочеЗНІМ

, ,

ЕJІЇЗt,

1816

паРИЗЬКІМ

ПОЛКИ, та тр'имав в резерві ~o

і поступово

POKlY

покарано:

довано-забито

Ошукав

наших

десят

ків було МО·СКОВСЬКИМ звичаєм З1амор"

Їх здемобілі

зував,

кілька

козаків російський

до

смерти

киями

_ 4

«ш П Іцрутенами».

це через

Я:к не повчальні ці факти 3, погляду

19

років в період поль,ського повстан

зрадницьК'о-тра,диційної політики мос

ня

1831-32

року, коли уряд Миколи І

ковських урядів та ще більш по'Вчаль

уряд і другий

раз, Сталося

обіцяв таlКОЖ створити

ним для нас українців €

козацьке вій

факТи

сили

Реп

традиції україНСЬ:І<ОГО козацтва, любо
ви до війсь,кового, діла, до оборони

ніну, знаному зокрема, 3 приятелюван

своїх прав власною оз6ро€но,ю рукою.

ня Шевченка з його дочко,ю, перепро

Саме в цьому є велич і значенl'IЯ Кіо

вадити в життя організаціІО того вій

зацької традиції. При першіій ліпшій
нагоді український
хлібороб відкла
дав на бік рало й косу, та патріотично,
з силою стихії брався 3'3 зБР1О:Ю, щоб

сько :в Україні,
сійському»

ська,

Це

доручивши

губернаторові князю

знову

радісно

JJюдність Укра'їни,

наlцадків

«малоро

схвилювало

зокрема козацьких

Полтавщини,

Чернигівщини

та ХаРІ{іВIЦИНИ, КОJIИ справді БУЛіО доз

скористати

волено

,'Іич'ині пр~~ формуванню УСІС-ів). Але

краю. Так стало·ся і 1855 Р., кол+и РІО
сійський уряд за часів Кримської кам
панії, в цілях збільшення російського
війська, вирішив ПОКЛJн~ати до арміі
добровольців. JІедве дійшли ці вісті
Еа Укра'іну, як зарd3 jKe українські І{О

тоді

за]{и

творити

к'озацьких

ВІСІМ

ПОЛКІ}3,

то

охочекомонних

до

них

зголо\си

аась така сила людей,. іЦО неможливо

6У.710

всіх

ТОРИJIОСЬ

вписати.

(Явище,

майже через

ВОНН не

83

що

пов

роки в Га

тільки за власні грош;

l<упуваJIИ коні,

харчі та всякі

припа

си, а навіть на власні КОШТИ о;з:брою

тим

для

зарtагув.али

оборони

посвоєму.

було витлумачено,

свого

Вісті

ці

як новий заклик

творити коз[;цькі частин'и і, на Во.лині,

П,одіJIЮ, Полтавщині а зокрема на Ки-

вались.

L~ей ентузіязм, з яким наші народні

,

.

lВЩИНl

народ)кувались

~ТИХІИНО

ко-

козачі лави, занепо

зацькі загони. Хлібороби масово 671И

коїВ петербурзькі кола й самого царя.

lllал'и землю, озбр,)юва.7ИІСЬ і І<озачи
,(}ись. Багато з них КИ,дали своїх помі~

маси

посунули в

А КОЛИ «м'аJIоросійський»

губернатор,

нувся до царя з .доповіддю, в якій го

Jциків, відмовляюч-'Ись
виявляти Їм
послух і поспішзли в козацькі загони.
Ро·сіЙськиЙ уряд і тепер н(: чекав. та·

ворив

ких результатів

князь Микола Репнін, що підтримував
ВJдродження
«пр'О

СІ иськ~~х

козацьких полків, звер
повну

козаків

ГОТОВІСТЬ

малоро

вернуТись

до Їх

на свій

пати добровольцями

заклик всту

Д·О російсыогоo

пре)кнього військового поБУту», ТО це

війська і був несподі,вано заскочений

Іце більше налякало царя. Цар не тіль

таким ходом

ки не послухав поради-творити

ще но

ня й вияснення російсь~ими урядо;вими

ві козацькі полки, а навіть і ті, що
вже були вирушили
проти Польщі,

чинниками того заклику не помагаJtи.

Покоз,ачені

було завернуто з походу. Але Їх вж.е

виявляли спротив і продовжували ор

не пустили в Україну, а з дороги пог
на.тІИ просто на Кавказ, де й розселили

відома в історії під назвою

подій. Жадні тлуМІачен

хлібороби

їм

не вірили,

ганізацію ,козацьких заг.онів, Подія ця

«Киівсь-

Ч.
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ка козаччина». Скінчилася вона ЗНОІВУ

вих NflJптарних

jКОРСТОКИМИ репресіям,и з боку росій
ського уряду. Багато тих козаків по
мандрувало ДО Сtибіру, багато пішло

НОРИМО про козацьке завзяття, з яким

л.а в його РЯ,ди т:ак'им великим числом,

Ііа ШrИбеНИЦІО, а Іце біJIыlеe винищено

що

в

А в самих J-!СС-ів юживаІ{)ТЬ старі к:о

боях

російського

війська зі згада

трад~иціЙ.

Вже не го

патріотична галицька молодь посуну
'*'

•
MYCIJIO

оагато

ними загонами. Так пл.атила Росія за

:іацькі

РУНЖИ Й»,

те нічого в російській пресі тоді і піс

сама назва «Українсь.Кі Січові Стріль
Iti» говорить сама З'а себе.

му я.к і БОJlьшевики з,ам'Овчували про
ГОЛОД

1933

А.ле такі
t'Іення

року.

їнських м,ас і

«СОТНtЧ.І{»,

В Буковині

СТИХІИНОГ'О захоп

нагодою

серед

укра

відродження козацької

відБИJІаС5І
заціях,

і

ж цікав'им

в

бу.JIИ

студіtОJОЧОЇ

«курінь»,

«отаман».

~кивучости козацької

факти

кожною

«сотня»,

додому.

живущу си,пу козацької традиції. Про
t7 ІЯ тих подій не писалось, подібно то

назви:

вертатися

ж

прикладом

ідеї та як вона

корпоративних
академічні

м'ол,оді.

«хо

Та

органі

товариства

Там,

наприклад,

традиції перенесЛ'ись і на західні укра

II ]

їнські землі.

тво, ,ВЗЯВШИ собі за назву «Січ», іЦО

Буковині,

Навіть

і в

іЦО довгими

одірваним життям

Гал'ичині та
віками

жили

від К,Qзацьких

зе

902

році заснувало,ся таке товарис

було зліl<відоване румунами аж в ро
ці 1923-му. Зосібна ж велике значення

MCJIb Дніпрової J'країни, і там не ВМИ

мало

рад'а память про козаків) і там позна

засновання якого сталюся

чи JI И С Ь

яке

в п ,ТІ И B~I

Г ет ь 1\'1 ан с ь І{ 0- К О З а ць к ИХ

традицій в узькій батьківu~ині
мана

геть

КОНСНllевича-СагаЙдачного.

за «весн'и народів»
«Галицько-Руської

И~е

року діячі
Матиці»
почина

1848

ють ОГJіядатись за минулим України за
її Гетьм.анами та особ.7ІИВО за
тном.

J;~,стіянович

у

СНОЇм

«До

існує

т-во

«3апорожа»,

1910

року і

і тепер на еміrрації у віль

ному світі ІІО різних країнах. Другом)
аналогічно,ю організацією,

ло

що

існува

в Буковині рівночасно з «Запоро
було в

jKaM»

рр.

1913-1940

«Чорном.о

ре».

козац

вірші

аjІ<адем ічне

ВаіКJ1ИВИМИ моментами пр'и творен
НІ{)

цИХ товариств

було

те,

що

в Їх

Зорі Галицької» мріє, що' прийде час,
коли «дитятко малоє» почне співати

дицїі

пісень про Дніпро та ГІ0Л1"аву:

гадував ,правила «Війська Запорозько-

«ЯК СОІ{ОЛЯТІ{О в гнізді М,ОЛОДОЄ сни

ТИ О lцастю і козацькій с.л:аві ... »
А відомий

3

«Руської Трійці»

органіЗації дотримувались світлі тр,а

1"0».

козацьких
В

них

часів.

існували:

Їх устрій

Генерал·ьна

на
Ра

да Козацька, кіш, приснга, побратим
Яків

ство. Сітуденти, 1ЦО вступали до Ta~oгo

Голо,вацький, 'ОДИН зі своїх листів, пі

академічного

СJIаних до часопису «Основа», ІЦО ви

пр'исягу на козацьку барву та нашаб

ХОДИJІа

заl{інчив ЙОГО

,лі і зобовязувались «завсіди стояти на

не вмер'ла козацька ма

сторожі інтересів української нації та

в Петербурзі,

словами:

«Ul.e

СКЛ1адд.ли

в обороні українсь,кого народу». Чле

ТИ».

Ще до
ІІостають

нкі

товариства)

першої

.

Світової війни

.

ГІмнастична-пожеЖНІ

наЗИl3ають

себе

«Січами».

там
т-ва,

Скла

нч т-ва звалися ~озаками.

Вимоги до

членів

були дуже

в цих товариствах

суворі і віДСТУПJIення від засад козац

дається пісня «Гей там на горі Січ іде».

тва суворо

в

каралися ціJIОЮ

системою

з

захопленням

кар, а осоБJl'ИВО за нечесні вчинки та

співає і про «кошового»

і про «tOсау

за

нкій

.7Іа»

січова

МО.ЛОДь

та про «малиновий стяг»

Війська

HauioHaJIbHY

ІІІИМ,

зраду,

вважалося

якою

між

одруж,ення

ЧJIеНІВ

виключалось,

запоро.іыого •. В Ч(1С самої ,війни спон

ЧУЖИНКОІО,

танно новстає

і то, з' «неславою>.>, З організації.

рівно ж

JlerioH

усе- ів, на якім

позначився дух

наUІИХ віко-

за

ІЦО

ін

також

з

А на ДніПРЯНUl'ині був і та,кий ф.аКТ,
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що до самої революції
роби Суботова

р., хлібо

1917

колишньої резиден

-

ч.
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нашого народу. Козацькі традиції }ки
ли,

хоч

здебільшого

й

несвідомо,

ції Богдана ХмеJ1ЬНИЦЬКОГО під Чиги

але нагадували про себе до самої ре

рином,

волюції

заків»
не

боронили

слави

«старих ко

і нізаlЦО не віддавали дочок і

брали невісток з чужого села, бо

там жили «кріпаки». Таке саме було і

в

полтаВІСЬКИХ

до

року Іце

1917

J,,'ий

седах.
й

А

суботовці

зберегли

козаць

одяг «козачку», до неї сині поя

СИ з

жовтими смужками

МИ»,

чорні

й

«торочка

кереї з широкими

«боро

1917

року. вонlи U1ИРОКО

ви

являлись В наших приповідках, казках,
в

різного

роду

родинних

переказах,

в леrендах, а особлИ:во в піснях та ду

мах, що їх співаJIИ кобзарі та лірники.

Вон'и нагадували про себе навіть у
Іцоденнім житті
нашого
хлібороба
господаря.

От,

на

селі

вродилась

дитина.

ДИЦЯМИ» Й ВИll1иті чорною вовною або

«ХJIОПЧИК?»

заполоччю

сподівались коз·ака, а Бог дівку дав».
Десь побил'ись х.711 0пці. Баты{оo
по

До
не

1914

біJlі

полотняні

сорочки.

р. в Суботів «старі

ДОПУСІ<ади

по.ліціЙного

козаки»

стра}І{ника

сварив

питає сусіда.

---

-

обох та й каже:

-

«Ну,

~Ta

щО Ж,

і правувалися самі собою. На випадок

побились то й побились, а тепер, ми

суперечок,

ріться та

суботівці

не

до «М'ирового», ні до

вдана,лися ні

іншого держав

будьте добрими козаками».

Такі вислови, як: «він козак,

хоч ку

сором для

ДИ», «він справжній козак», «а З ньо

козаків. Гlершою і останньою судовою

го неабиякий козак», «ну, і Я!кий З те

інстанцією

«ді

бе козак?», «не буде з нього коз.3ка»,

Д,и». «Дідом»

був кожен, ХТО м,ав пер

«він нк той' козак», «Івін чистий козак»,

шого

«Суботівці»

«а як там твої кюзак'и ?»

ного

суду,

бо

це

для

унука.

був

би

ауботівців

бул'И

чи

не

ОДЕі

в усій передреволюційній Україні збе
регли традицію
тім,

JJ

Старої Геть,манщини

u~о коя(ного року

«на

Петра»,

на 'Одному з численних островів у ма
.іІО

приступних

скритих

і від людсь,кого

плавнях

на

річці

ока

Тясмині,

суботівсы<i «діди~> збиралися на раду
й на тій р!аді обирал'и Гетьмана й ко
зацьку

стаРllІИНУ,

---

осаул'а,

пи :аря,

(коли питали

за синів), «а в нього добре-козацьке
серце». «ЧИ женився Вашсин?~ - пи
тає селянин
знаЙОІМОГО з сусіднього

сел.3. «Нї», відповідає той, «ще ко
закує!» і т. д. ТаК/их і тому подібних
висловів можна б наводити без кін
ця-краю. Їх широко вживали не лише
серед нашого

серед

селянства, але

Miи~aHCTBa

навіть і

по меНll1ИХ

містах

СУДДІО, СJ{арбника й полковників. 06и

Т.а містечках. Подекуди не цурались Їх

ра,7JИ й доручали Їм знаки Їхньої гід

і с'иЛ'ьно ,вже З:VІ0СКОВlцена інтеліrенція,

ности

--

«козацькі

клейноди».

вибор.'·і знали тіль,ки

Про

суботівські

«ді

ДИ>.> й зберіг.али Їх в суворій таємниці

ІДО в.живала майже виключно мо!сков
СЬКОl

l_LЇl<aBO

Еі..1 решти суботівців, а найбільше від

таКІ

російськ'ИХ

кий»

«чиновників».

Такі

ри провадились рік-річно аж до

вибо

1918

мови.

тут

слова,

сл'ова, як
принад,Ним

\'.Jіди»

звуком.

обирали

від традиції

гетьмана, бо тоді

й

не

гетьману

вав справжній Гетьман Павло.
Не зважаlОЧ/И на московське К'аламу

«салдат»,

різали вухо.

-

р. КОДИ вперше від століть суботівсь.кі

відступили

як

підкреслити,

«І<оз.ак»,
та,

.710 немов би як'им
чогось

::ЗОJ<рема

---

н царськім війську, пам'ять

llрО .коз,аКlВ

НІКОЛИ

не

зникала

серед

ласкаючим

так, UJ,o 3

були
ухо

понят
3

чимсь чеснішим, добріllJИМ, гарнішим
та відважнішим. Взагалі те СЛІОВО бу

tІСННЯ наlllИХ душ і по HapolдHix шко

і по університетах, а

І навпаки, такі

тям слова «коз.3к» усе зв'яз~валося

азх,

гімназіях

«салдатсь-

«козаць.киЙ»,

немов

Здавалось

що тод'ї

[110ГО

БИІНОГО,

та

незримим мірилом

KpaII~'OГO,

Jlицарсь,кого,

,справді і було.

шляхеТНl
ВІ<ИМ

ВОНО

Ч.
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відки та приказки козацькі вирували~

,що бою». «Знищ ворога сьогодні, бо
завтра нашкодить». «Ворога де най
деш, то бий». «Куля не галушка ЇЇ

жили й жити будуть між нашим наро

не

.ДОМ.

або покоЙник». «Лучче живий хорун

А які прекрасні та глибокі з.містом,
а часом повні гумору, народні припо

«Без

гетьмана

військо

гине».

«Без доброго команд'ира військо-ота

проковтнеш».

«'Або

полковник,

)кий,

ніж мертвий

ра». «ЯК череді без личмана, так коза

воля

-

кам без гетьмана». «Ід,о булави треба
ГОJl'ОВИ». «Славний козак Максим За

там і сл~ава». «За рідний кр.аЙ

.п'ізняк

·славніше

-

Запорожжа». «Ви

сотник».

козацька

доля».

«Степ та

«Де

козак,

-

хоч

ПОіміраЙ». «Нуте, браття, або перемо
гу добути, або дома не бути». «Ко

пани, а ми з.апорожці: памятайте, вра

зача

)кі сини} що ми вам не хлопці». «Коли

JіИТЬСЯ». «Що село, то й сотник». «Ви

ТИ дворянин, то поклонися козакові».

сипавсяХмjль Їз міха та наробив па
нам ляхам лиха». «Козак в дорозі, а

«KIOBaЦbKOM~Y

роду

нема

переводу».

потилиця

панам

.JIяхам

«Зроду віку козак не був і не буде
](атом». «Козак не боїться ні тучі, ні

надія в БозЬ>. «Місяць

грому». <~Козак журби

хвалять,». Козацька охота

не має». «Ко

це»-.' «Козак

не

хи

козаче СОН

-

добрий,' та

вороги

не

гірше не

-

о3.к з біди не заплаче». «Терпи, козак,

волі». «Не все ж то козак, що списа

І'оре-будеш Пити мед». «КОЗrак 3 бідою
«Звання козацьке,

має». «Що козак, то пятак, а за дів·
ку гривня». «Х то в П'олт-аві не бував,

«Життя собаче,

той лиха не знає». «Та ти ще полтавсь

нк риба з ВОДОІ0».

а життЯ, собацьке».
зате

слава ]<озача».

c'raMaHOM
l<ОЗаКОМ

«Терпи козак

будеш». «Терпи, хлопче,

будеш».

«То

не

козак,

-

веJІИКИМ помер». «А щО робиш тепер?»

що

«По чужинах блукаю та еЛ.ави шукаю!»

отаманом не ДУМ.ає
бут,и». «Добрий
'І{озак баче, .де отаман ,скаче». «Козак

)киве не тим, щО є, .а тим, що буде».
«Не пив води дунайської, не ЇВ каші

(cOJIi)

коз!аць.кої». «Хліб та вода

-,.

то

кої води не пив». «Малим родився

----

(Так казали про запорожців, що були

в той час на еміІрації, нк ми тепер).
А які гарні побутові козацькі трвди

ції трималися

та й тепер ще діють

або хоч жевріють в гущі української

-ко~зацька їда». «пугу, пугу! Козак
з' Лугу!». «Наш Луг батько, а Січ ма
ти-от де треба помирати». «Бережено
го і Бог береже, а козака шабля сте

.тJІ{)ДНОСТИ зо діда, прадіда

козаЦЬК01.

Згадаємо хоч кілька тих

«нетrисаних

реже».

мальні,

«Щирий КО3'ак ззаду не напа

законів»

що'

відносини

в

.регулювали

внутрішні

козацькій гром,аді. Фор

урядові за~они

кажуть що є

дає». «Козак не без долі, дівка не без

ДОЗВОЛЕІ-ІО, а щО НЕДОЗВОІЛЕНО.

lцастя».

А у козаків ще була традиція, яка
казаJIа, що BIJIbHO, а щО НЕВІЛЬ.НО.
Коли, мовляв, ти це зробиш, то ніх

гожа».

«На

коааку

й

рогожа

при

«Зовсім козак, та чуб не т;ак».

«Хто любить піч, тому ворог Січ».
,«Або добути,
або дома не бути».
«Куди козаК'а доля не закине - все бу
де козак». «Доки шабля в руці, то
ще не

BMepJl'a

КОЗ.аць.ка мати»

-

слова

то тебе за це карати не буде, але Зігідно

з звичаєвою традицією і ЇЇ моральними
Hp-ИПИrсами, робитн

Далі

йде

Б. Хмельницького. «Козак не боїться
хмари, ні чвари,
ні чортової хари».
(<-КОЗrак, як не садо їсть, то Typ:~a б'є».

ЧИТЬ

«Не наше

ІДО

діло з плахтою стрибати,

наше діло з москалем воювати». «Ле

Ж.ачого
гине».

не

б'ють».

«За

честь

«Слава не поляж:е,

розкаже». ,«Хочеш спокою

головз.

а про

-

себе

готуйся

припис

більш

цього не вільно.

духово-в!итончений

звичаєвого права

-

НЕ ЛИЧИТЬ.

-

це ли

Мовляв,

так

чи так поступати тобі не личить. Те,
ти

хочешзра.бити, є дозволено.

його тобі навіть вільно зробити. Як
IILO ТИ зроБИІІІ цe~ то й морально за
суд,женим не бу деUІ.

бити тобі не

IlpoTe

цього ро

личить. Тут в дію вже

«УКРАїНСЬКЕ
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жавницькою

наснаГОІ{)

та лицарсько

засадами

внутрішнього

І--Іарешті є ще один морально-звичає

моральними

ІНtй' припис, який регулює найближчі,

)киття, то івідгомоном і спогадами тої

нзt\інтимніші

наснаги живемо і досі в традиціях та

родинні чи родові сто

сунки. Це: ГОДИТЬСЯ - НЕ ГОДИТЬ
С}l. Наприклад, ти з доброго роду, з
діда прадіда козак, а тому тобі не
годиться так чи так чинити

А

пр,игада-m

ще про

...
шанування

з;вичаях,

милуємось

романтики

часів

і

кохаємось 3

розвою

козацької

слави. А романтика веJ1ике діло, бо
тільки з мрій та романтики в,иходять

й виростають

потім великі

реальні

жінки за Козаччини. Ні в одній країні
світу жінки не були так щиро шанова
ні чоловіками, як на нашій козацькій
Україні. Козацтво
в жінці поважал'О

діла. С'аме тут і криєть,ся сиJ[,а ~ради-

матір,

віє», сила традиції українсь.кого ко·
зацтва порв.ала офіційні закони, ві,.(
J{инула термін «.гражданін.а», а за ним
і «громадяН+И:на» а утвер,ц,ила у дійсно

вала,

,сестру,

дружину, що вирощу

ВИХ'ОВУівала

родину,

а

в

часи

воєнних негод боронила рідну зеМJIЮе
За часів
Запор!ожжа
в УКРНЇНСЬ1кій
історії чи літературі ніде не згаду€ть

...

..

Цll украІНСЬКОГО

Коли

козацтва.

в революцію

скасовано

1917

року було

козацький стан) як «СQСЛО

му житті знову назву «козак».

Тоді,

зневаги

коли урядові віЙСЬіка ще мітінгув-али,
.а на Україні почався хаос, українські

для мужчини, як ударити жінку. У нас

селяни знону взялися до зброї й сти

за коз,аччини

хійно, незалежно від урядових заходів,

ся, що чоловіки били ж.інок. Традtиція
}{азала,

що

не будо

біЛЬJНОЇ

«жінка в хаті три кути

тримає в своїх руках», а як символ хо

почали творити

ронительки

І{оз-ацтва, що з власної ініціятиви, як

чистоти

вона

М1ала

право

H(H~iTb гостя, а не то що свого чоло
віка ВИПРОС'и'Ти з хати, ,КQЛИ б він ос
міJi,'1ВСЯ запалити люльку в хаті. А за
ЗІІевагу чести жінки чи дівчини об
раЗJІИВИМ
нах,

словом,

накладалась

по

козацьких зако,

на винуватця

висока

ПРИМУluуваний

судовому

назвати

«собакою»
нуте

по

адресі

жін~и

івладw:,

перейняли
на себе обор'ОНУ
своєї батьківщини. Голос рідної зем
ді й чистої, святої козацької крови,

а не інт~рнаціонадьНіИХ та інш'их вся
J{ИХ

позичених програм, покликав ко

слово ки

JIення тра,диція українського ко.зацтв,а

в уряді

«брехуном»

за невідповідне

порядку й' твердої

і

публічно
себе

права,

лишніх козаків від ріл.лі до зброї. За
ними пішли й українські
робітники.
Н цьому чині знову знайшла сво. вті

моральна й гр'ошева кара. Винуватець

був

охоронці

організації ві;7l'ЬНОГО

чи дівчини,

а

до того ще з'аплат,ити подвійну квоту

боронитися власною руко.ю.

Не

будемо

говорити ПР'О історію

грішми 80 «кіп», ніж то мав би пла

розвитку

тити

до того

З21ц~ва за УЦРади, Гетьмана й Д'ирек

ще вдвічі вищу
проти тієї покути
Lце й грошеву
кару за, так званий,

торії УНР та про описи мого бойової
чинности й про факти переходу по
тім козацтва
в регулярні
частини
Української Армії. Підкреслим лише,

з,а

образу мужчини,

а

,«морал'ьний'
біль», що
він заподіяв
·Іl0зовниці. А за насильне зrвалтунан

Українсь\кого

Вільного Ко

ня жінки чи дівчини, то за часів ко

ІЦО той рух по прикладу часів гетьма ..

зацько-гетьманської держа,в'и по судо

вій інструкції, писаній року 1734-го,
~ртмкул 12-ий наказував карати rвал

нів Богдана Хмельницького .було уза
конено і козацький стан було в,їднов
JIeHO в період святкування Ікоаацького

ТІвника смертю.

свята ГІокрови БО)l{ОЇ Матері на дру

Отож, тому,
ІЦО доба панування
українського козацтва в минулому бу

гий день по тім святі, а саме 16 ЖОВ
тня 1918 року універсалом Гетьмана
всієї України і ніЙсь·к козацьких Пам.а

,7Іа виповнена вщерть національно,-дер-

·Ч.
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Скоропадського.

Сенс

відновлення

молоді землі Галицької постати, а до

коз,ацького

проглядая в таких

неї приєднались ті, що були поблизу,

стану

словах того універсалу: «Народе укра

надніпрянці.

')'нський! Тепер Ти будеш мати ту на

пісні про це свідчать найкраще: «Ди

ціональну військову силу, на якій дій·сно одіб'ється твоє національне облич
чя. Твій хист і твій п.атріотичниЙ во

візіє, о, Рідна Мати

гонь любови до Рідного Краю, який
·250 ,Літ палав невгасно в серцях Твоїх
славних

праД1Д1В,

.

лицаРСЬКІ

.

ДІла

..

1Х

Та ж

. слова

дивізійної

новітня Січ ти

---

є для нас! І треба, треба це нам знати,
чого від нас жадає час!»

...

А легендарна Українська Повстансь·
}{а Армія з рр.
рух

1942-43

завершила той

воскресіння козацького духа не

широка слава, яка лунала й лунає в
націона,71ЬНИХ піснях по всій Україні

козаuької крови в!исловився і офіцій

від краю ДО краю і велика історія ЖИТ

ним признанням

тя українського і
лицар'ської праці
козачої... про яку так щиро співав в
своїх думах незабутній Сlпівець Украї

Українською

ни Тарас Шевченк,о

підставою, щоб зацвіла знову, як мак

коз·ацькі вольности й права України
славні запорозькі і всі українські коза

пишн'им квітом велика, багата Україна

ки великих гетьманів Богдана Хмель

під захистом рідного козацтва ... » Як

ниць,кого й Івана Мазепи, піДНЯВll1И ту

відповідь на той універсал, до козаць

т:р,ад'ицію ще з часів Великої Київсь

кого

кої держави Ярослава Мудрого.

стану

понад

-

стихійно

будуть міцною

тоді

вписалося

Др?угої

небесної опіки над

Зброєю

Покрову Пречистої
яким

родин . . .

150.000

покровом

Всемогучого

Богородиці,

жиJi'И

Й

Світової. війни.

ПеРUІИЙ зудар її почався

1939

року в

під

билися -за

«Куди козака доля не закине

Але пер'енесіМ1ОСЬ спогадами у най
новіщ.і часи

покори перед з,ЗЙманцем. Той ПОІКЛИК

-

все

;буде козак~>' -··,kаже ПРlиповідка. Тому
то все Y~KpaїHCЬKe

ція української

військо, як

емана

нації, а його комба

найдальше висунутій на захід волості
J'KpaїHcb,KOЇ
землі в К'арпатській

тантські-ветеранські організації й до

Украіні. Це там козацьке наше закар

---

сі є по своїй внутрішній ідеї і по ДУіХУ
ТІЛЬКИ козацькими.

патське пЛ'емя перше не схотіло по
коритись новому
з.аЙманцеві земель

Дивізія пі,Д кінець тієї .війни, під ко

наших і збройно виступило в спонтан

мандою' полк. П. Дяченка, то в склад

но постав.шіЙ Карпатській Січі. Чи Ж
це не було і по назві і по суті від

~'l- ПРИГОJlОСИJIась і увійшл'а ціЛ'а бри

родженням козацьких традицій боро

що відновилося за кордонами України.

нит'и Рідну Землю, аналогією з повс
танням Вільного Козацтва на Дніпрян

А ще пізніше творення відділів У.В.К.
відновилось і в таборах «ДП), пере

щині або Січових

неслось, за

Стрільців в Гали-

."",)

к'оли В збройній боротьбі ПРОТИ

.1\\ОСКВИ р. 1943-го кинулась проти то

. го

КО.71И

нашого відвічного ворога боронити

Рідний Край стрілець,ка дивізія «Гали-

чина», хоч і під чужим спочатку пра
.пором, а потім таки під 'своїм націо
.liё:1ЛQНИМ, :назваВllІИСЬ І-ою УкраїНСЬ1КОЮ

творилася 2-га Українська

гада Українського Вільного Козацтва,

розширює

Ч:ИНl.

А

А

океан і тепер
мережу

своїх

поступово
станиць

та

розгортає свою діяльність і в країнах
Гlі,вніч~ої і В." Південної 'Америки, в
ЕвJропі, в Ав'СтраJlіі. .' .....
.Українсь,ка

. ідея

національна

козацька

Е невмируща та була і є все ак

туальною в ж,итті "Нашого народу і на

Р9дщенням духу козацького? Та це ж

БатькіВI1~ині і серед наш'ої еміrрацїї,
ЯККQЛИСЬ давньої, так і теперішньої.
І ~я·бо· ідея відповідає мілітарним на
хилам та внутрішньому бажанню на

.Ko~aЦbKa

llІОГО народу боронити своє право на

. Дивізією
. Армії, хі()а

J,!країнської

Національної

це .не було таким же від-

кров

покликала

.

ЦВІТ

..

нашо!

«УКРАП-lС~ЬКЕ

24

ВО.JlЮ Й СВОЮ державу на протязі ,всієї
іСТОРії України, навіть в часи недер

• • • • • • •••

,березня

1638

року

Війська Запорозького

К'ОЗ(lЦТВО В Україні
це твір нації
H(l,71e)f01Tb до категорій історичних і

Гетьман

Острянин ви

дав до всього українського народу та
l{ИЙ універсал, з якого МИ тут подамо

його

вічних, як і сама нація.

1 (9)

шеН1 «ворогами народу» І розтріляні.
20-го

i-КСіВНОГО її існув,ання.

Ч,.

КОЗАЦТВО»

такі

уступи:
«Ви, брати :наші, свідомі ПОХОД'"
ження козаки, по обох боках Дніпра

. ..

Коли цього lце й досі не розуміють
українського суспільстВ'з,

в Україні жиючі, 3 усім народом місь

а н тому і споміж політичної еміrрації,
то значення козацької ідеї і наставлен

ким і сіль,сь,ким, все те, що тут коротко

написано,

ня до неї

населення

ПРWХИJIИВШИСь серцем і бажанням ДО

добре зро:з.умі,71И і оцінили наші за
пеКлі вороги. Московські
комуністи,
не перебираючи жадних з'асобів дЛЯ
того, щоб уярмити Україну, хотіли об

нас і з'єднавшись 3 нами ... 3 всесиль

деякі

KOJIa

ш1ирших

шарів

дурити наш народ. Слідуючи за при

}{л'адом царсь.ких

часів, харківський

зрозумівши

й

зваЖИВIШ'и,

ною поміччю Божою ЗІ з,аВЗИТТJlИ роа·
починатимем військові дії й міропри
ємства проти своїх ворогів.

Цим закликом,

тідьки

. .»

в

сучасній

його інтерпретації, відпо,відній до по

треб

і обставин нашого

перебування

уряд «НаРОДНЬОіГО Секретаріяту» ра
дянської УНР дНЯ 25 грудня 1'917 року

далеко ві,Д уяр'мленої Батьківщинtи на

Ухвалив приСТУп'ити

.організації

шої У,країни, з,вертаємось і ми, ор;г:а

в загально

нізовані в закордонних станицях Укра

українському
м,аштабі під П;РОВОДОМ
свого «робітничо-селянського уряду».

Їнського Вільного Козацтва, до широ

«Червоного

до

Козацтв,а»

Г~

Dольшевики

•

СПОДІваЛJИСЬ',

~ою

привабливою

мас

назвою

їм

що

•

ПІД

та-

ДЛЯ українських

пощастить

створити

ких кіл, КОJIIИШНЬОГО вояцтва і до шир
шого

українського

особливо

ДО

без різниці

суспіЛЬ1ства,

а

молодечих органівацій,

місць походження, стану,

веЛИКі військові відціли для своїх ці

віровизнання і по.літичного

лей, як то щастило цар'ському уряду.
Їм це сперше вдалося і те «Червоне

ницько-державницького

}{озацтво»

1 автесь прихильно до козацької ідеї і

брало

активнlY

участь,

в

Зрозумійте

козаць,ку

самостій

переконання.

правду!

П,ос-

боях проти Y~p,aїHCЬKoi націонаJl'ЬНОЇ
козацької армії. Ініціятор'ами й орга

своє активне відношення до віДНОВіЛен

нізаторами того «Червоного козацтна»

ня духа сл,авної, невмирущої давнини!

бу.л1и Віталій Іlриймак і Юрко Коцю

Приєднуйтесь,

бинський

зрадливий син знаного

й

Козацького Руху

на чужині.

своєю

В'иявіть

самопосвятою

і

своєю чинністю до відновлення й за

славного письменника. Вони довели ту

гартовання

організацію до сили цілого «Червоно

колишніх вояків і до чисто

І{озаць,}{ого» корпусу. Але ті військо

ВИХ чеснот і традицій! Бо ж' всі ці ~

ві формації з бігом часу не оправдали
Довіря моековської радянської влади.

ховні скарби поволі затр'ачу,ються на

Видко, що

печене існування. А на Рідних Землях
вони примушені жевріти під асіміля

сам,а назва

собі непереможну
нальну

силу

І

«козак»

має в

пат.ріотично-націо

Інакше.

сприймається

тайниками українськоІ душі, ніж то
гадал1и московські сатрапи. «Червоне
J<озацтво» було с,амою ж радянською
вл'адою ліквідоване а його провідники
й герої радянсь,кої влади були оголо-

'лицарськ'о-козацьких,

а

у

віЙсь.ко

чужині в турбот.ах за Ф,ізичне й забез

ційним гнітом ворога. В ширшій же
участі ів єдності в духовних козаць
ких стремліннях криється велика ідей
на й м'оральна допомога нашій виз
вольній боротьбі за відновлення віль
ної соборної держ,авної
України, в

Ч.

«УКРАїНСЬКЕ
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переможний КІнець ЯКОІ ми палко ВІ
римо!

8И,J{ОРИСТ3jні матеріяли:

. КОЗАЦТВО»

25

Вікова стоJtиця' України в німець
ких руках.
«(,Свобода»
26 вере~сня
1941 р.).

8.

р.

9. В. Г-ко - Про українське козацтво.
t Укр. Робітник 23 січня 1948 p.)~
10. В. Г·-ко. Про українське козацтво.

ч.

20).

2.

~YKpaїHCЬKi нар,одні ПРИСJІівя та при

«<Українсь,кий Літопис» ч. 1. 1947р.).
11. Ант. Кущинський. - Коз:ацькому

1.

М. БазілеВСbrКИЙ. Р!оля козаччини в

соціяльвій

«<Гомін

l{аз,ки.

3.

України»

Київ

14

~України.

травня

1955

1963.

Перекази

мійла
ч.

проблематиці

РОДУ -

про війну козацьку Са

Величка.

(<<Вільне Козацтво»

1 .- 194'7).

Остап Войнаренко Жив~чіс'Ть
Гетьмансько-Козацької ~рад.иції.
5. Записки Н.аукового Т -ва ім. Т. Шев
ченка т. ХУІ. кн. У. 1909 р.
О. В. Євтимович. Ііа світ.анку монар
хічної ідеї. (Укр.
Робітник 18 вер.

1950) .
д.' Дорошенко. З українсь.кого, ЖИТ

тя

в перших

десятил'іттях

(Укр. Робітник

ЩО

(Посвячен

-

ня прапору станиці ім . .ген. Ів. Омеля'·

ноВtича-flавлеНI{а

8.

ХІ.

р. Чікаrо

1'964

-- про г.рама).

4.

7.

нема переводу

11

ПИСАВ

ХІХ ,віку»

листопада

1949

р.).

ПРАВОСЛАВНИЙ

П. Полонська-Василенко. Південив
У;країна після зруйнування Січі. «<Ha
укові Записки У.В.У.» Мюнхен 1963).
13. ВаСИJlЬ ГІсребиЙніс. Монографія.

12.

w

JІондон

1963

р.

14. Буковина її минуле і сучасне. П'а ..
риж, Філядельфія, Дітройт 1956 р.
15. Українська Мала Енцикль,опедія,
2-

книга

Буенос Айре,с

СВЯЩЕНИК,

1958

р.

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ

до

АМЕРИКИ о. АГАПІІ~ ГОНЧАРЕНКО
ПРО УКРАїНСЬКИХ КОЗАКІВ.

в

газеті

«Аляска

Геральд»,

що

її

редаІ'у,вав о. А. Гончаренко для меш

канців Аляски, він в 1873 році п'исав:
«Козаки-українці, це нарід вищого
волету духа й високої розвиненої мо
ралі. Ку.льтура України повязана із

Ту статтю він

Гончаренко,
А

в

підписав:

козак

своїх

«Агапій:

вільної

України».

«Споминах»,

окремою кн'ижкою в КОД'ОМИЇ
А.

ГончареНК10

<<"У,країно,

виданих

1894

Р.,

писав:

моя ненько!

Козакуючи

єгипетсьК!о:ю.

ІІО ,світу вже стільки років між всяким

Безперестанний вандалізм,
це засада
москалів, й тим вон,и різняться від
українців- козаків».

.і'IЮДОМ, Я не ,бачив ще -нічого кра,щого

А далі: . . «Ми невдонолені 3 мос
КО,ВСЬКОГО ярма і готові
повстати в

бо.ю, 60 там москаль-сквернивець па
нує. Він скажений івже запоганив ді

обороні нашої незалежности. Ці на·
ші почування ніколи НС аагинуть».

тей слов'янських, тільки

культурою

грецькою

та

за Тебе,

Українська Земле. ,Ой, люба

моя, Мамо моя! Я не пі.zчy Ж1и,nи 3 То

СИть

ще не вку

йому козацьких дітей»

...

)+++++++++++++++++++++++++++++++++++

«У'КРА)'НСЬКЕ

КОЗАцтва»
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Петро І\ашинськиl

ДО ОСНОВ YR-РАїIJСЬКОІ"'О НАЦІ ОНАЛЬІ-JОГО
R'ОЗАЦЬІ{ОГО СВІТО['ЛЯДУ
І
'В своїх початках наше національне
відродження стояло під знаком

ідеі

ціонаJIЬНИМ

політичним

ПРОlНJДО;'\/! та

народніми масами. Це роздвоєння осо
бливо ВИЯВИЛОСЯ катаСТРОфаJІЬНО в рр.

коли

зовнішні

обставин'и

прос.вічености та рідко виявляло тен

1917 -1920,

денції вийти поза межі творення рід

змушували українську провідну верс

ного' письменства на основі народньої

тву

МОВИ. Згодом, тенденції 'онародовлен

нально-поліТИЧНІ Ідеали

ня поши.рюютьСя

вилися в відродженні

й на інші

культурного життя

галузі

України. Тоді не

нважалося потрібним

навяз.ати

I<YJi'bTypHY

до

творчість

нову

попередньоі

доби нашого національного існування.

творити

заць,кий

власну дер)l{аву.

рух

1917

р.),

Націо

Hapo~y вия

козацтва
а

(КО'

політичний

пр'овід Україn'и дин.~1ВСН На ці тенден

ції як на .реакційні змагання до відноІ3лення гетьманства,

що

суперечило

б

Іlолітичне життя відтоді й дотепер

пануючим соціяліст'Ичним теоріям, які

проходило в чужих нам ф.ормах, спі

він наМ.агався здійснити в ту ПОРУ. 1-1з

раючись на

ви

козацькій основі рос.ло стремління до

нехтуючи

д,ержавної самостійности, lЦО знов та

РОСJІИ

Ідеї та поняття,

на ч:ужому

rpYHTi,

що

національного

ки було нашим соціЯJlістам не до шми

}киття й ЙОГО потреби. Політичні про

ги. Таке відношення до козацького ру

J~рами, творені в боротьбі за політич

ху з

ні права, Д,опасовувалися ДО, умов тієї

решкодило йому набрати більш вираз

держ~ави, в котрій та чи інша політич

ну ідео.логічну та організаціЙну сРормн.
Соція.л'іСТlична
доктрина
Х-ВИJІЄВО

особли.вости

нашого

на ідея намагал.ася здобути перевагу.
Відси провінціоналізм,
цим

автономізм,

довство

ріжних

цїями

в

(атунків.

тизм раціоналістичних

. менше

а

звязку

федералізм та

з

Бзяла гору, але на ній не можна БУJIО
,створиТи національну державу, а тому

най-

лічився з ПО.ліТИЧНИМIИ тради
кожної нації, особливо недер

~KaBH9Ї,

ТОМУ

н.е диво,

бі'nЬНlе

ста років наш

.

хотілося

~~ІИСЯ д"о

.

траДИЦІЯХ,

-

поділ України між чотирма держана
ми.

конання, що в ДЕРЖАВНvІХ ЗМАГАН

а

народ

ПОІUИРИТII

поко,діння в

покоління, які rрунтуналися на наш'их
наЦІональних

змагань

силою росте в нашій свідомості пере

"вплив цих ідей, з послідовною впер
тістю. виявляли спонтаничний, прямо
fкинлевии "потяг до тих ПQJlітичних іде
передавались з

цих даремних

націонаЛ'ьний

тільк'и. освічені верстви,

алів, які

наСЛІДОК

Т,а чим ,далі відходять від нас роки
державної катастрофи, тим з біJlЬ·ШОЮ

Зро~уміло, що чужі ідеї захоплюва

ні маси, на які

як

ВПРОДОІ3)І{

щО

рух був такий КВОЛИЙ.

. ~lИ'

пе

уго

Космополі

доктрин

боку партійних проводирів

що

навязува-

нашої останньої доби націо

НЯХ МИ ПО1ВИННІ СПЕРТИСЯ Hr'\
НАШІ
НАЦІОНАЛЬНО-ІС,ТОРИЧНІ
ТРАДИЦІУ.
Духова криза, яка повстала 13 ціtП.О
му світі, призве.71а до занепаду тих ра
ціоН'алістичних теорій, якими zКИЛО Й
.наШе сУ:спіJIЬСТВО. СьогодніlUНУ кризу

К9жна нація переборює по- CBOE.:vIY, Ті,
які. її _п-ер'ежили,
знайшли в собі си
лу до нового відродження в своїх тра

нального відродження ДОБИ ко
ЗАЦЬКОї (козацькі рухи в ХІХ століт

диціях. Ми
ну істюрію

ті). Так повстало роздвоєння між на"

своєї раси

таксам о маJІИ СБОТО С.аан
й таксамо маємо закони

--

Їх

ми знаходимо н

'1'0-

Ч.
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крови, вимоги раси, боротьба за існу

є компонентами в УТіворені нашого на
ціонального світогмщу.
АрхеОЛ.Gгічні дані ЯК і досліди ра

нання.

сових та світоглядових прикмет нашо

му

нашому

ціональні

минулому,

змдгання

коди

наШІ

на

направляв г.олос

Дотепер н нашій історії все намага ..

аися здійснити ті ідеї, які панунали в
нашому ,суспільстві в добі
раціона
лізму. Через це наші історики не до
бачали в нашому Минулому тяглости
нашої

національної

свідомости,

а не

маючи в собі державної ідеї, не розу-

1\.1іли о!сновних життєвих процесів, які
uідбувалися в середині нашої нації. І
хоч починається вже зворот у бік ви ..
явлення

праНДИВОІ'О

історію,

але

погляду

повного

на

нашу

,синтетичного

представлення тих сил, що .були твор

чим'и В нашій визвольній боротьбі, ЯІ{
uислів намагання виявити себе як на
цію, в нас ще не було.

го народу згідно свідчать, що наша
нація належить до тих небагатьо,х на ..
цій, в яких хліборобство є не профе
сією, а формою ЖИТТЯ. З історії знає

мо, Щ'О такі нації не виявляли значних
творити
свої держави, а
своє суспільне життя провадили(в ф'ор
мах слабко -- обєднаних земельних
здібностей

громад. Державно-творчими часто бу

ди кочові народи, що підбивал'и осі
JІі .. хліборобські,
опановували потріб
ний для удерЖlання своєї орди терен,
складали панівну клясу в' цій державі.

І на українських землях кочові на
роди, що все надходили зі степів се

редньої Азії, творили держави. На та
ній же основі повстала була' і Київсь

Новий козацький рух, який хоче бу

ка Держава. Вона існувала так довго,

ти речником наших національно-істо

ЯІ{ довго нормансько-варяжські дружи-

ричних традицjй, дає вже нашим виз ..

ни заховували ,свій віЙсь·ковиЙ харак

ВОЛЬНИМ змаганням питом'ий' їм наЦІО
нальний зміст, творить нові ідеологіч

тер. Коли ж вони, 'осівши по уділ·ах . .

ВОЛОСТЯХ, стали хліборобами, стратили

ні та організ.аціЙні форми наших дер

войовничий дух, а з ним і здатність бо

жавних стремлінь. КОЗАЦЬКА ІДЕЯ
ст АЕ ОСНОВОЮ НАШО·ГО НАЦІО·
НАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ.

ронити свою державу від кочовників.

U
З rеополітичного погляду, держава

Це було ПРИЧИНОІО занепаду Київської
Держави.

Нащадк,и удільних князів поставали
васалям'и західних держав Польщі

це органічне сполучення території

й Литви, або віддалися під збойну о

з населенням, що знаходить свій ви

хорону МОСКО:ВСЬ'КОГО князя. Українсь

у дер)кавній ідеї. Чим тісніше це

кі землі стали зд06иччу диких кочов

-

CJliB

сполучення, тим більше утворена
в
результаті його держ·,ава підходить до

НИКlВ.

поняття держави як форми життя . .як
на

бере на себе оборону відкритих кор
донів України. Цією силою стало КО··
ЗАЦТВО.

теперішньому терені менш-більш біля

Повстало козацтво на межі двох сві

доводить

нам

наша

праісторія, субс

трат української нації перебуває

Та в цей час повстала нова сила, яка

тів: хліборобського

--

часу мусів утвор'ит,ися 'органічний звя

В'ойовницького

кочового. Хлібо

зок українського населення зі своїм те

робський елемент змушений' був обо

5.000 літ. Упродовж

реном

у

певному

такого до.вгого

сполучеНІ,

яке

про

бивається в усіх проявах нашого ЖИТ
тя. Т.ак утворилася

української раси
СК.1I3ЛИСН

ОСІІОВИ

певна структура

(фізичні ПРИI\мети),
наиІОЇ націон,аЛЬІ-ІОЇ

вдачі (психічні риС'и). Обидва чинники

роняти

своє

--

}кtиття

та

осілого та за

свою

хату

зі

~БРОЕЮ в руках, отже засвоїв собі
войовничі прикмети,
властиві кочов
никам, не позбуваючись і своїх хлібо
робських рис. Та!< у синтетичному спо
,,1учені обох хара!<терів склався новий

«;УКРАїНСЬКЕ
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е(оцентризм,

реЛЯТИВНІСТЬ

почувань);

козацыаa мо

ГІостійні небезпеки ПРИЗІвели до вста

моральних

новлення особ.лtивих форм співж,иття,
а свідомість
спільних
інтересів до

раль тноритиме

створення спільного проводу. Так пов

Еові норми поведінки (козак козакові

стала Запорізька Січ, яка бул.а військо

брат:

Bo-JгиJLарсыимM

чуття солідарности;

ордено:vr

України.

О·р

ганізаційна й моральна сила Січі про

мінювала на всю

Укр,аїну. Та треба
було більше 200 років, щоб к:озацька
сила ВИРОСJlа до виконання
більших
завдань. Допер,в:а під проводом геть·

новий зміст громад

СЬКО-ПОЛІТИЧНОГО

7.

життя,

побратимство),

встановить

ПІдтримає по

Козаць.ка ідея пі,ДНОСИТЬ героїзм у

нашому національному житті, запаJIЮЄ

:10 самопожертви,

самовідданосТи ін

тересам козацької нації;
~.

Козацька ідея звязана з

поглядом

мана Богдана Хмельницького звільни
.71И козаl(И всю Україну від чужого па

на життя нк на боротьбу

нування та ор'ганіаували Козацьку Дер

вмерла\ коз.ацькая Мати», І.

~KaBY. В цім особливе значення козаць

«нехай вічна буде слава, )ке през ша··

I'~OЇ доби, в якій було створено Укр,аїн

блю М.аєм пр-аво», Т. Шевченко: «бо
рітеся -- поборете»);

ську Держ,аву ВЛАСНИМИ СИЛАМи.

ІІІ
Навязуючи наші визво,Льні змагання

ницький: «маю шаблю в руці

нахилам

до козацьої доб1і, хочемо підкре.слити
такі позитивні риси козацької ідеї:

нас

Козац~ка ідея Івідповідає нахилам Та

внутрішнім

бажанням

широких мас,

які впродовж ХІХ століття, а особливо
в рр.

виразно виявили ба

1917-1920

-

ще нс

l\1азепа:

~. Козацька jдея відповідає соціНЛь.НlIМ
пер,

1.

(Б. Хмель

наших

народніх мас.

під впливом' кляоових
:L~теМНИJIОСь

рівности

ПОЧУТТ51 соціЯЛЬІ-ІОЇ

між собою,

ництво зникло

Доте

теорій у

а через партій

почуття відповідаJIЬ

ности;

10.

Козацька ідея

встановлює пеНІІУ

)f{ання відновлення козаччини;

націонаtl'lьно-державну будову України,

Коз,ацька ідея rрунтуєть:ся на спіль
Них усім українцям почуван'Нях тому,
є ідеєю, яка може найтісніше обєднаТ!1

і:1ДНОВJiЮЮЧ,И в нових формах той ус

.у краlНСЬКУ

лjтарн(}ї держави,' ,ЩО дасть змогу о

2.

..

;3.

.

наЦІЮ;

Козацька ідея

підвищуєздатність

трій,.' що склався був у козацьку до
бу, а насамперед, вяжеться з ідеєю мі
хопити всю нашу державну територію

,українця до творення дер,жави (хлібо

uдним ладом і дисципліною;

роб

11.

думає

вузькопр:о,сторово,

не вlи

ходить поза межj своєї громади)..

4.

Козацька ідея виховує в українцеві

почуття особистої,
з,аЦЬКОії. чести;'

5.

національної, ко-

,"

Козацька

ідея

єднання з понад
ного

стане містком

15

мілійонами міша

козацького населення Дону, Ку

бані, Терської, Уральської та Оренбурсь.к!Ої оБЛ1астей і Туркестану, чии поле

Козаць.ка ідея є висловом почуван

ІОЦУЄ нам завдання

ня повновартно'сти. Властиве.українце

ного

ві почуття меншевартности переборю

12. На ідеї коз·ацТва

ЄТЬСЯ свідомістю

постання

)Еавної верстви

б.

державним життям);

Козацька ідея базується на тради

моралі

оборони потріб

життєвого козацького

приналежности до
козацької нації (<<коли ти дворянин,
·1'0' поклонися козакові»)
ційній національній

об

товимо

провідної

ту

(

простору;

уrрунтовується
національно-дер

через вишкіл підго

верству,

ЩО

керуватиме

(козаць

1.3. Козацька ідея ОЖИВ.ить наш KY\l7Jb-

кий моральний кодекс). Пjдчас свого

турнtий рух, дасть йому новий зміст 'та

поневол'ення українська нація особл+и·
во в своїй освіченій верстві, перейняла

національну форму на традиціях куль
турного відрод;,кення попереДНLОЇ ко

ся чу)ким розумінням моралі (чесність

зацької доби (козаЦЬКt барокко);

Ч.
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14. Засвоєнням козацької ідеї раз на

нас, КОЛИ ІУ\І1 ІlОТРАПИМО ОРГА

завжди розвіються теорії про в'ИДУма

l-H3~YBA 11·1 НА J;КРАїНСЬКОМ~Т ТЕРЕ

ність нашого

І-В ВЕЛИК~~

національного руху та

ПОТУГУ. Передумовю'ю

буде піднесена безперервність нашого

цього є сильна політична ідея та все··

національно-державно~о

перемо}кна

розвитку;

Козаць,ка ідея верне нам

15.

повагу

дер.жавна воля.

Замість

обмеж.ености хліборобської вдачі му

зовнішнього світу, який пригадає ли

симо

царську:
козаць-ку
націю ХІУ-ХУІіі
століть, що була оточена CJIавою й

~

ооротьоу та експаНЗІЮ козацьку вдачу.

загальною пошанОЮ;

ми життя, які знищать усі перепони
(різичної й орг,анічН'ої натури ДЛЯ

Козацька ідея

16.

універсальна: во

-

на охопдює всі сторони нашого націо
нального життя, дає йому НОВИЙ' ідей
ний зміст, творить нові організаційні
ф,орм,и, гартує .наші фізичні й духові

вихопати

в

,опановання

відповідого нашим

Борітеся

._-

поборете!

*)

виконати ті зав~ання, які наказує нам
rеОПОill'ітичне
положення України на

межі трьох суходолів: Европи, Азії й
Африки. Нею осягнемо той щабе.аь по
туги, яка властива великим націям.

ня її цінного змісту

тіJІuК'И

тоді

може

бути

дер

жавним інтересам життєвого простору.

Сl аттю

Геополітичне

.

Наслідком цьюто повстануть нові фор

сили. Через козацьку ідею потрапимо

ІУ
положення

собі HaCTaBJleHY на

~

Рад0'

містимо в нашому Ж у,рнал і

ВШановного

автора

члена

цю

президії

~'НРади, яку він ПрИСЛЗіВ нам ДЛЯ відновлен
і

його ДУМОК, які були

надруковані в журналі «МолОда YKpaїHa~ Іце
в грудні-січні

19З7 -З8

рр. і які лишились ак

туальними і на сьогодні.

України

кор;исне

Редакція

для

.і~ихаЙло Ломацький

3

НАШОї

МИНУВШИНИ

«Запрягайте коні в ШОР,И, коні воронІЇ, та
Т10їдем здоганяти літа, літа молодІЇ. . .~
Та чи зм;о·жемо

й

швидконогими,

кіньми вороними
наздогнати ті літа
молодії, про які казав ,співець. Гуцуль
щини, О. ю. Федькович, «промашєру

вали колись за тамбором ціс.аРСКОIВ до
рогов»? Мабуть і кіньми не здогнати
Їх ... Хіба просити вірлів чорногірсь

КИХ, щоб узяли на свої крила Й1 ЗRне
СJLИ

на

вала»

-

ту д.орогу,

що

нею

«машєру

молодість, або линути думками

згадками душі і серця ген ТУДИ, де

блукає ще

заJtишена

молодість

блукає і ТУЖ,ЧТЬ за тим, ІЦО м1инуло Й

не вернеться?
Полинути думками хоч би тільки на
наше Підгір'я, чи Покуття, де колись

там «на ПО1кутті j Підгірю наша слава

ходила в пір'ю», а кожний л:еriнь був
яК перла, та співав еЩе не вмерла...:.
Полинути над бистру річку карпат
ську, над Прут.- «де в лузі стояла
хатчина, а н ній як цвіт хорош,а, жила
дівчина~.
3айrtl в село 3аваЮІJl ва.а Прутом
славне, бо в ньому заложив бу,в Кири
,,110 Трильовський
перше товариство
«С..їч» .
А чому та «Січ» повстала перше в
3анал.лю, знав це не лише
«Січови,й
Батько», ТРИЛЬОВlський,
знали це й
другі. І lередонсім знали мешканці За~
валл'Я

-.

знали й ГОРДИЛ;ИСЬ цим.

Оіце тут над ГІрутом, осі.тrи були ви

ходці зі степів України козаки-запо
рожці, а ДЛЯ охорони своєї оселі' пе-

«;УКРАїНСЬКЕ

зu

ред ворогом, оточили ЇЇ В,ИСОКИМИ на
дами з.емлі, 3 чого й пішла назва села,
Завалл.я - село за вanами.
Ріка Прут пригадувала поселенцям

бистрі й rOJto,cHi хвилі Дніпра.
Від ,сусідів, у вел,икому селі Залуччу
й багатому Карлові та сусідіВI за Пру
том, на Буковині, відріЖНЯJIИСЬ жtителі
Завал,ля ростом, вдачею і гордою пос ..

КОЗАЦТВCJ»

Ч.

'ОРJI'и Й дуж,е

скоро

Вони, оті степові орли, занесли гу
цулам

широкі,

червоні

квітасті,

шовкові хустки на голови, на шиї чер
воні коралі, запаски й крайки «по
пружки».

Первісні

верховинці

валяни», це нащадки

ноцтва

--

шаравари, а

для гуцулок барвисту ношу,

як казали «проста»,

ВЇ'JlЬНИХ, степо ..

ПОДРУЖИJІИСЬ З

чорногірськими орлами.

тавою, жіноцтво ношею і красою, та
всі-звичаями ї побутом, а до цього ще
й освітою. Не було в ЗаваЛJIЮ багато
неписьменних, як у сусідних СeшlХ.
Зразу таки пізнати
було, що «за

вих OPJIЇB, які не знаJtИ кріпацтва
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горяни, піз

-

ніше гуцу.71ами названі, вели примітив
не,

вбоге життя, Їх ноша була

бідна,

без прикрас, усе

було зо шкір, передовсім козіх, навіть
і штани

-

«гачі». Такий був і одяг жі
простий, скромний, поєдин

-

чий.

(,.тепові ОР'JJИ, І{озаки, завели скоро

паНІЦ~НИ.

Одне тільки дивне було: забули й
не знали СJ<Rаати, кми іх п:редки зай
шли над І1рут і осіли иадним. Про це
не записано нігде, а людська пам'ять
коротка й нетрівка.
Друга «ва.7Іка»
козаків-запорожців,

rциру дружбу із чорногірськими орла
М,!1, верховинцям'И.

З

повістувань старих,

столітніх ді

дів-гуцулів можна було догадуватись,
коли мали б зайти в Жаб'є запоро)кці.
Згадували

старики

гетьмана

Мазепу

придніпров'я, чи причор

й Полтаву. А вони ж не знали нашої

номорські степи, подалася горі Дніс
тром 1 ОС1.ла на його правому березі,

історії, переповідали л'Ише те, що Їм

залишивши

де с~ло,

КОJІИСЬ

дуже багате, Город

НИЦЯ.

Мужчини там РОСЛ'Ї,
сильні, жінки
)<р()суні, а всі горді, честолюбні і віль
нодумні. Не мал'о' зних кінчали вищі
IllКОЛИ, але

чомусь ніхто не

написав

хон би короткої монографії свого се
аа. Та все ж таки не забували і в Го
родниці своєго ~озацького роду й за
поріжського походження

-

в скринях

переховувано давню, стару нршу, епі
lзано~] козацьких пісень. У попелі ча
,су переховувані були жаринК+И згадок
І1рО . предків-козаків, хоч і тут не зна
t~І!Ч подати часу

осідку прадідів над

передано було, те, що чули.

А нігде так, як на нашій Гуцуль,щині

не була минувшина вічно ж'ивою, нен
мирущою переповіданою з роду 13
рід, з покоління в покоління.
,На осно,ві повістувань гуцулів мож

на було аизначити час приходу в Жа

б'є запорожців у Карпати певне на по
чатку вісімнадцятого
СТО~7Jіття після
~lеU1ДСНОГО бою під Іlолтавою не
пішли,

як другі за Дунай.

Не прийшли в Жаб'є голіруч, принесли

~

зарою

-

.

РУШНИЦІ,

самопал·и,

очаЙДУІuність, відвагу й погорду смер
ті. «Двічі не вмірати». «Раз, мати ро
Д,ила».

Та найцікавіlці й найцінніші вістки

(кріп'ИЛи сили гуцулів У боротьбі
з грізною природою, підсилили нена
висть до ляхів, що силою лізли в Кар

залишені були в згадках, переказах і

пати, до .волохів, ЩО: намагались за

.IІСІендах про

гарбати карпатські
жорстоких мадярів
Чорногори.

Дністром у Городниці.

козаків-запорожців, ІЦО

зайшли, а властиво продерл'Ись понад

ГІрут і Черемош у глибину Карпатсь
ких rir а;'1{ у )J{()б'є, не самі а з роди
нами.

«Залеті,і1И»

в

Карпати

степові

полонини, та до
по
ту сторону
. ~-' ~..~

Згадуючи опришківські часи, повіс

тува5ІИ

ГУЦУ~lI,И

·про

Довбушового

Ч.

«УКРАїНСЬІ{Е
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ОlIришка «козака З України» Михайла.
До згадок верховинців про кн:язів
ські часи долучаЛ'и виходці з України
згадки про Запоро)кжа, до буйности
)І{ИТТЯ карпатців додали буйність сте
пів, життєрадість, веселість і безжур

ність, а всі разом були захисникам,и й

КОЗАЦТВО»

31

«Лучші люди» в Карпатах, заЙш . лї
запорожці та Їх нащадК!и, як і родо
виті верховинці, мали окреме розумін
ня віри в Бога та відмінні обрядові й
побутові звичаї і 'обичаї, а найважли
віше войовничого' духа, що перетри
оав у Карпатах віки.

оБОРОНЦЯМIИ предківських віри, обря

Дух Мазеп.и:

дів,

«А з-а волю ХОЧ умріте, та вольнос

звичаїв і прадідних чеснот та їх

гордих характерів у обороні
lЦО своє, що рідне.

всього,

тей бороніте».

Тотожне бул-о

в них

До віри гуцулів У знахарів-планет
ників долучили запорожці ніру в «ха

христиннсько-,людсыихx

рактерників»

ДOlВciM

і Їх таємн;у силу.

і розуміння

чеснот і

ці

нення не самих матеріяльних, а пере

В одних і других були зобовязуючі

моральних вартостей.

Жили старі запорожці у своіх сте

норми поведінки навіть у щоденному

пах

)китті. ЯК «козак пана не знав звіку

гори, будували в догідних місцях «зи

він

родився на

хом,

степах»

-

вільним пта

а

перейшовши

в

маРI{И», в яких, як і гуцули зимували.

так і гуцул не хотів Ma~ над

-

«зимовикам'и»,

Крім

«товариша»: рушниці-самопа

собою пана. Ба)кав сам бути паном і

ла, ІЦО його мав КОЖНИЙ козак, а гуцул

панувати над своїми горами, як і запо

«пушку-кріс» маЛІН одні і другі ще од

рожці були панамИ1

ного

над степами та

«вміли панувати й СЛ.ааи добувати»
(ЛІави

й

ВО,Лі.

. .

«товаРИНі,а»,

КОНЯ вороного.

Козацький кінь вороний «біг степа

...

м'и, ярами, до,Линами до тата і до ма

Зайшлі в Карпати запорожці не тер

ми, Іцо6 дати Їм знати, що ЇХ СИН/""J{!О

піли вбогост'и, не були звиклі до неї.

зак узяв собі за жіночку в чистім по

-ІаД,JIJОД'СЬк'ими

.тІ'і

силами та трудолюб

ністю здобуваJIИ

багатства гір. За Їх

прикладом ішли «тубільці»
та ставали згодом

дуками,

--

гуцули

-

«годним·и

(аздами»

тому,

що

воно

давало

почуття

повної волі, свободи й незал'ежности.

Так,

одні і другі

касту

«лучших

створили

ДО

себе

КОРЧМИ

З

гуцульські

ВИСОкмх поло'Нин

коники
У rражду

своєго вмерІlJОГО, чlи ведмедем убито
го

«rаздика».

людей»,

«голо~и,

гулять-»,

Мав козак, мав і
товариша

--

ІДО

Їм знавжди

обом

друга.

гуцул ще одного
БУJІа

це

ЛЮJIь,ка,

«знадоБJІюва

окрему

лась». КозаКОlві в' степу, ч'и у Великому

своєрідних

,Пузі, гуцулові на полонині, чи во (раж

«аристократів». ЯК запорожці не ЛЮ

били в

зноси.ли

і

багатіями. 'А всі вони ці

нили багатство не за нього самого, а
ЄДИНО

могилочку»,

ді при ватрі.

що збиралась

так

.

1

.

«ЛУЧШl

л,ю-

Козак

викреІllУВаВ

ОГНЮ

і

закурю

за

вав ·свою люльку, гуцул nосив її за че

один стіл із «ГОЛОТОІ{»>, усякими зай

ресом, а то й казав покласти ЇЇ в дер,е

даМИ,

ВИlце-д;омовину й з нею поховати се

ДИ»,

--

rазди-дуки,

гуцули,

марнотравцями,

«барабами».

не

чи,

СІдали

ЯК

зваJІИ

lX

бе ...

«Україна ц,е край населений свободол:ю,бною нацією }{оза«ів .•• І<оза
ни УI{раї~и дуже заЛІоблені в свободу і не знос.ять нJЯI<ОГО ярма.»
(О:л.

Тайлер

в

Едімбурзі

1685

р.)

«~7KPAїHCbKE
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Михайло Петруняк

і'ЕНЕР..4ІІ l~OlVJAH ЧУ'ІІРИНКА-ШУХЕВИЧ
КО3АЦЬ/{ОГО РОДУ
Вж~ так багато авторів п'исали про

кали і генерала Романа Шухевича За

CJI. п. ГенераJІ'а POMUHa Чупринку-Шу

що славний Командир

часів його участи в новітньому Пдасті.
Знає про ці 'Оповідання з діда й пра
діда Шухевичів також мій товариш 3
гімназії }(!ол. l]ідхорунжий У.Г.А. Ро

У.П.А. походив 3 козацького роду. То

ман ГеРУJІЯК~ во Чікаrо, ВНУіК о. ЮJlіЯН'а

му про це хочу подати пару едів.

Шухевича. Оповідав про свій СJlавний

хевича

AJle

а з.окрем.а

про

його

родовід.

досі мені не ПРИХОД,ИЛОСЬ читати

згадки про те,

Гlереlкази про походження Шухеви

чів зі .славної Січі З'апорожської пере
ХО,ДИ"lІИ)· в цьому роді ще

діда

генерала,

пароха с.

о.

від прапра

Миколи

Раковець

Шухев1ича

ПОВ. Городенка,

коз.ацькиЙ

рід також Отаман У.С.С.

ів д-р Степан Шухевич.-7;~)

Так дуже

,мало

подав

нам

Ш аllОIІ3НJlіі

автор цієї замітки про козацькс ,/lОХОД)J(СJlJlJi
Головного Командира

Ромина

Чупри.нки.

'j7JIA

Треба

сл.

ГснераЛll

11.

СПОДіватись, що

даJlі від пр,адіда о. йосифа Шухе
вича пароха с. Тиш:ковці та від його

ЛТОl:Ь 3 наших істориків зверне УІваГУ4Іа цю

діда професора Володимира Шухеви

замітку і проетуді.ює ширше цю гснсалогічну

ча. Я ж особисто чув ці перекази пр;о

тему. Але як 6агаТО І навіть і ця коротка віс

козацький рід, Шухевичів від о. Зено

тка)

на Шухевича, ІДО був сином о. йосифа

духа. Ніи l з6срс)ксний тіЛЬJ(И В памяті бага

Шухеsича і парохом на протязі

70

ро

гиворит:ь

про

невм!ирущість

тьох по[{олінь, ЗНОiJУ відрод;куєт ься в СЛУШJJJlіі

ків в моєму рі,ДНОМУ
селі Тишківцях
пов. Городенка. Він ;оповідав мені, що
рід Шухевичів вийшов ,3 Запорож.сь

ДОСТОЙНИХ

кої Січі, де його предкtи козаки звали

.f{омандира леJ'ендарної У.П.А.

просто

козацьиоги

час

в

волю

повному

uрсолі

нащадків

Украl'ни) ЯК

то

своєї

-

слави

HVlBiTHix

ІВ

чинах

борців

сталися в особі сл.

«Шух», ЯКИМ назвись,ком кли-

Рt:дакцїн

Історія 'НаШ!UX визвольних змага'Ньучи,ть нас, що:

1. ,Ніяrн:а дер,жава не повстає mа~із д'Ня ua.деuь, а вимаёав довголіrn'Ньої

.іі

rnривалої nі,дготов'к'и та 60роть6и.

2. 3аваЯ1nа й :JIcopcmo~a боротьба аа 6'U3tJолеtt'Н.я uaшої бать~івu{и'}{u,
lЦО ведеться сьогодні, велася· вчора й йуdе веС1nися aaornpa. Ця 60роrnьба
іІде оеаnереривuо й всім;а засобами, в ~раю й за'Кордоном, в ШUрО~О,.му .мі1IС

.АШштабі й ua .ме'Нших відn~Utt'Кшr;, а 'Крім цього ~OJICUUU а
нас індuвідуальuo в своєму ~руз-і діяння 'несе відповідальність аа

uapOaHbOJty

вuсл,їд цієї 60роmьОu.

3. іЕІ айвищuй uarnpio·muaM, uаuбільша навіть самопосвята й Jtільuо'Нові
жертви MO:JIcyrnb nirnu на Jtapue, 1і:олu'Наш'ї змагання 'Не oyayrnb зоргаnіаова
н'і під одним проводом і nроведеnі в відповідний час а тa~o:нc коли про
'J-/ac cвil1~ оуде знати лише 3 того, ЩО йому с'Каже про нас BopoJlca нам nро
nа!анда.

4. Наша а~ція в ділянці npona!auau·.oornu.Me діЙСН1,/;U успіх тоді, коли 'На
utї дії мусять бути скоординовані. Не MOJltymb 'Цього роо'lИnU 3 nадіВ10
па діЙС'Н1У ~'Кopucть для загаЛh'Н·оl: справи поодинок;і групи чи nаlJrnй~ аідо
}І~ремлен,о, я~ це вже uераа у нас бувало.

Загально відомо,

ЩО

'Чайних .lи0деЙ, ЩО nраЦЮ10ть у згоді й добре eU1f01-tУ1orJ~Ь свої
.t1LOJlCymb

- .
зрооuтu 'Напевно бl,льutе,

-на г еttїїВ •

двоє

зв1l

060в' лжи ,
Я~ двоє розсвареnuх геніїв 'ЧU HUHiJlliJauiilj

зи
ІІ.
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Василь Ємець

УКРАїНА ТА КО3АКІЯ
ЧИ
J'КРАїНСЬКО-КОЗАЦЬКА ВЕЛИКО )(ЕРЖАВА?
«)Кмсня
ЗУМіла

що втекла в гори Астурії,

них З.агарбанням УI(раїнських земель ...

усіх провінцій

Ні! Не в наUJИХ одвічних гноблюва

такоя: і геній незале}I{НОСТИ ходить

чів шукати сп іt7fЬНИ ків, Jtишень у біль
ше чи менше, але РІД,НИХ по крові
або по спільних КОЗАЦЬКИХ тради
ціях КОЗАЦЬКИХ народів. Бо во
ни б.J1ИЗЬ,КЇ нам ще й по спільній ХЛІ
БОРОБСЬКІй культурі, по спільному
ГЕОІlОJІІТуІЧНОIМУ становищу. Це ж

вигнати

Еспанії;

БЛУJ(ає

Гот;в,

Маврів

l1Q,М;Ж нещасними

з

остаuками україн

ських J(озаків. І може бути, що недалекий час,
як . . . украї.нські

козаки

змінють

обличчя

Росії».

r арон

де Кульон

писалося дуже

}{ОЗАЦЬКІ нар'одиУкр,аїни, Дону, Те

ДаВНО, коли Московія lце в кінці ХУІІІ
сторіччя знищила У,країнське Козац

реку, Уралу, зкольонізували ВЕЛИЧЕ
ЗНІ простори, lЦО простяглися мід, ду

ТВО.

наю та Чорного

ВГОРі

подане мото

)JHecb

те мото стосується

не ли

го Козацтва, С,лобідського

Козацтва

поставило їх поруч себе на НАйКРА

чи Запорізького КозаЦТlва, що існува

ІЦІй на весь овіт землі, щ:об вон'И з.3-

ли

ЖИJJ'И

Землі,

·але

й

ко

НИМ НАvlВИЩИМ

на

зентативним

Полтавщині

та

Че.рнигіВlд'ині

По короткім,

але

1917

до

під од

державно-репре

проводом.

Українсько-Козацькій Великодержа

року

МАСОВИМ від

Провидіння

Щ:АСЛИВИМ життям

заць,кого стану, як такого, ІЦО існував

самої Російської Революції

Бо)ке

,ДО Тихого

Окияну.

;Українській

саме

a)l{

шень відносно колишнього ГОРОДОВО

на

ТО.ж

М;оря

ві,

Московія,

повернена

в її етничні

родженням Українсь,кого Вільного Ко

ме)кі, не буде страшна. Вона переста

зацтва, започа гкованого сел'янами, ко

не бути загрозою' й для світу, як то

лишніми

нащадками, зі

було за москівських царів та ще біль

3венигородчини, що на Київщині, та
відновленняв
Українського Козацтва

прягли до свого ІМГІЕРІЯЛІСТИЧІ-ІО

Гетьманом ГІавлом Скоропадським, ви

ГО· возу Й

даним ним ·спеціяльн'им Універс.алом з
16 Ж.овтня, 1918 року, коли про'Тягом

й

.]ишень

яка й далі існуватиме, але коJ(и б та

козацькими

2-3

тил{нів в козацькі реєстри

вписалося понад

150

тисяч родин, ту

славну добу перервали дальші події.

CYl\'1Ha

доля спіткал~а й станове Ко

ше за москівських комуністів, що за
наших

яничарів.

Пр.авда,

раніше існувала для України та ін

ших козаць,}{их !країв жовта небезпека,
ке сталося, що
якогось

шим

треба .будоб

тимчасового

північним

шукати

контакту

сусідою,

ддле;КQ

з,

на

без

зацтво Дону, Кубані, Тереку та інших

печнішим творити з ним ТИМЧАСОВУ

козацьків народів, що Їх .було знище

спjл'ку ВЕЛИКIl/! ДЕРЖАВНІй ПОТУ

но

ЗІ, ані)к малій ...

руками

соціЯJІістично-комуністич

ної Л\осковії.
Ко.]и озираєш·ся на наше нещодавне

Тож і нашій БРАТНІй
козацькій
еміІрації, .ІДО мріє про Козакію, тре

вис

ба в)ке тепер ДОБРЕ зревізувати дум

новку, що наІІІИМИ найбільш природ
ними спільниками аж ніяк не можуть

){'и про свої МАvІБУТНІ державницькі
пляни. Вонз мала би ГЛИБШЕ зупини

бути ні Московія ані По.лЬІца, що все

тися над

використовували

Українським }{озацьким -ІароДом дер-

м'инуае,

мимоволі приходиш до

наше

сусідство до

n'итанням

с:пІлы-ог'оo 3
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}кавного даху. Це не будо б лишень в
деРjкавних аспіраціях одного Україн

ки козачого насел'їння, КОJIИ воно Н
І<орот){ім часі, за НОРМАЛЬНИХ умон

ського

життя,

Козацького

,Народу,

але

.й

в

РОЗМНОЖИТЬСЯ ...

Д~?)I{E

інтересах У·СІХ іНLLlИХ ковАЦЬКИХ на-··

Водночас з цим той НОВ·ИЙ й СПІЛЬ·

родін. Бо з

lіИvl Д~IЯ всіх

упадком

N\ОСКІВСЬ.КОї

ЧЕРВОНОї IMI1EPIї, зовсім
3НОВУ

прийде до

можливо

ВІДНОВЛЕННЯ ца

ковАЦЬКl1Х

іJ.ЕРЖАВІ-111Й НОВ,ОТВІР мо)ке стати
таким

ВЕJ1ИКИМ

lV\ІЖНАРОДНІМ

р,ату, НКИЙ на цей раз мо/ке бути вже

ЧИНІ-ІvІКОlV\, з як'им

вивершеачй

ТЬСЯ: весь світ!

l-tЕЛ'\О;КРАТI1ЧНИМ

ца

козацької Великодержави.

Щоб ОБОРОНИТИСЯ від ПОХОДУ

РАХУВ,АТИМЕ

Каже наша приповідка, що «як трі

рем ... А це віІцувало б велику небез
пеку ДJІЯ

народів

вого, тоді
кинути

AJJe,

як

історії Московії,

то

згадується

оком

ПО

Б'ога».

майбутнього МОСКЇІЗСЬІ{ОГО ДЕМОКРА

коли в неї трімо га, тоді вона згадує

ТИЧІ-ІОГО,

за ... козаків. Так було за Наполеона,

імперіялізму

до

ЧорноГ'о Моря та до. Кавказу

берегів

-

цього

за

'ЯКОГ'О

згадала

за

ЗНИlценНlя

нею

)І{

можна буде· ОСЯГНУТИ ЛИUІень заїс

~!Kp'aїHCЬKe Козацтво й закликали тно"

нованням

р.ити

Українсько- Козацької ВеJi'И

козаць.кі

полки

на ЧернигіВІЦИ

кодержави. Без цього ні сама Україна,

ні й ПОJIтаВІцині. Таке саме було й під

а тимпаче

час ПО",lЬСЬКОГО повстаНJНЯ в

сама

Козакія

довно НЕ

1863

році

~ТРVІМАЮТЬСЯ. І-1атомісць заіснуван

і навіть з.а наших часів, КОЛИ в 1920

ня МОГJ-'Т,НЬОї ~TKpaїHCЬKO- К,озацької

році,

ВеJItикодер.жави, вивершеної 'одним ко

так зване

зацьким

Тож не чекаймо, аж l\10cKHa, зачук)
чи небезпеку, зачне твор'ити Українсь
ке Козацтво для свого порятунку, а
творімо його вже тепера, на чужині!
Захопімо
КОЗАЦЬК~1М ідеалом пе
редусім нашу молодь, всі оті СУМ-и,

Гетьманом,

то буле поштов

хом Д,JІЯ МІЛЬйОНІВ
заць,кото живлз,

україн:сько-ко

ІЦО жило

КОМПАК

ТНОЮ масою в так званій ЗеJIеній та
Сірjй :Укр,аїні до повторного прагнен

ня О~УЕднання з ~·країною як то БУJІО
вже в

1918 році, з.а Гетьм'анщини, ко

.7ІН Зелена ~1·KpaїHa, 1I~0 більш була ві
дома Під назвою «Зелений Кл\ин»

Й ма

почаJJа на

Полтавщині творити

LIepBoHe

І{'озацтво ...

ОД,УЛ1-и, чи ПtJТТАСТОВІ організації!
І-іе получуймо Їх як політичних при
будіВОІ< до тієї чи іншої політичної

аа вже Й.СВОЄ ~'KpaїHCbKe Військо. Про

rрупи, ~7И1шень з

ГО.lIОСИВІlJИ себе

~}'і<.раїнською Кольо

,[ХНУІОЧИМ КОЗАЦЬКИМ ІДЕАЛОМ!

ніЕIО, НОН(1 ВИС.'JаJlа делеrацію до геть

В ·Ч3.сі Другої Світової Війни, KO,JJH

мана й прохада

її прийняття в склад

r еты\ансько-- Козацької Держави.
Часів було багато Українців, над Бай
l,а.-10М, над Амуром та по багатьох ін

lllHX

місцевостях ){олишньої АзіЙСЬІ{ОЇ

Росії. А ЧИ, . ми НАЛЕЖНО·

~;'KpaїHCЬKa Повстанська Армія довіда
.7Іася,

Гlамятаймо й те, и~O ще за царських

уявляємо,

ОIДНИМ і В,СЕОБЄ

що проти

неї стояло

ве Л'\осквою Донське

віДНОВJI'е

Козацтво,

вона

нидала відозву, в якій пис.алося:
«ДаваЙТЕ,
~'){paiHC){lMI

Братци-Донц'и,
повстанцамі,

СНамі,

ВМЕСТЕ ду

матьдумуш){у єдіную, казачью!»

кіJІЬКИТО українсько-козацького ж\ивла

Тож, за тіЕІ{) відозвою, повторимо

приБУJІО після знищення цаРІСЬКОЇ Ро

й ми до наших КОЗАЦЬКИХ братів з
).~OHY, Кубані, Тере,ку та ЗІ іНlllИХ Ко

сjйсыоїї Імперії. Без пересади

-

а~ій-

ські українсько-козацькі зеМJlі тепеРіCl

ПОІІОВНИЛИСЯ МІJ1ЬйОНАМИ Україн
ців, ДОНЦІВ, Куб.анців, ~lральців та ін
ll]их КОЗАЦЬКИХ нащадків.

зацьких Земе.ль,

що

мріють

про

Ко

ЗЗКІЮ:

'А ну-мо, Братове-Козаки, зачинаймо
з нами, ~7країнськими Козакам,и, дума

Ве.ликодержа

ти oд.HY~ думку .КОЗАЦЬКУ, ПРО нашу

на не буде )куритися, де дівати злиш-

ОДНУ й СПІЛЬ,lі~,;r дЛЯ ВСІХ Козаць-

У·краінсько- Козацька
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шого органу, як знак великої пошани до ав-

1'ора та ЯК доказ толерантного відношення до
кожного

'оХ-

Цю

статтю ~видатного славного маестра

і віртуоза козака-бандурни[{а Василя Ємеєцн

-

однорічника

JlОЛКу

Дорошенка, радо

ім.

,міС1ИМО

Гетьмана

Петра

35

уираїнського дер)кавницького

«ві

рую», а зокрема до ціNавої тут ним піднесе
ної, КОJ/цепції'

Української' !(озаЦЬJ(ОI' Велико

держави.

.на сторінках uа-

Редакція

Антін КУЩИНСЬ'КИИ

ШJ7Я}(ОМ 3МА'ГАНЬ
(ЗаМіСТЬ квіті.в на могилу Військового Отамана У.В.К. СВ. п. feHep'CtJla проф.
інж. Івана І.{апка).

1О

вересня 1967 р. в НЮ :Йорку не.с
подівано, помер на розрив серця Вій

Крім того, в 1936 р'оці він доповнює
військо,ву освіту, закінчивши Курс Ге

СЬКОВИЙ Отаман Українського Вільно

нерального ІІІтабу в

го Козацтва на чужині св. п. ІВАН
ІJ.АПКО, щО походив з діда й праді
да з запорізьких коваків. Родився він
7 (20) вересня 1896 року в станиці Пе

рекці€ю Генерала Го.ловина.
Отже, Генерал Інж. Іван Цапко був
високоосвічений вояк.

тропавлівській

Іlісля закінчення Військової Школи
В Тифлісі молодого
старшину Ів/ана
Цапка дня 5 серпня 1914 року прИ3'Н'а
чено в 4-й Кінний ПрикордонiJий полк.
Він скоро вик'азу€ с!вої здібности і вже
12 березня 1915 року прийм,ае коман

ню 'ОСВІТУ

на

Ку6анщині.

Серед

одержав в Сумсь,кому Ка

детському
Корпусі та в Тифлісській
гімназії. В Тифлисі ж на Кавказі за
кінчив

серпня

1

1914

року з найв,ищим

успіхом ВіЙСЬіКОВУ Школу ім. ВеЛИІ<О
го Князя Михаїла Микола€вича і був
імено:ваний в підпоручники (хорунжі)
Кубанського Козацького/ Війська.
В
191Б році там же кінчив Старшинсь

П'ар,ижі

під ди

** '
*

ду.вання сОтнею в тому ж полку. ДaJrЬ-

l<ий Інструкторський КУРС Кавказько]

військова служба в Російсь
кій царсь.кіЙ армії за Першої CBiTO~OЇ
війни ПРОХОД,ила' слідуючим темпом.
17 груд,Ня 1915 р. його, як інструкто

Кулеметної Школи та склав старшин

ра-кулеметчика

СЬіКИЙ іспит
кінноти при штабі Кав
казької ПРІИКОРДОННОЇ Округи.
Пізніше, за часів
еміІрації, св. п.
Іван Цапко З,добув ВИСО1КУ фахову ос
віту в трьох ШКОJlах: закінчив Агр'о
номічний
Факультет
Політехніки в
Празі Ч.С.Р., діставши титул інжене
ра агронома в 1926 році, одночасово

ром Окремої Кулеметної сотні «'КОЛЬ
та» в Окремій
Стрілецькій Бригаді.

студіюв.ав на Філ'ософічному Факуль
теті Українського Вільного Універси
тету в Праз.і, де в 1927 році склав пе·
дагогічний іспит і філософічний рі(о
роз, а в

1932

році закінчив Хеміко- Тех

нологічний Інститут в БРJоселі, одер
жавши титул інженера Ферментативноі
,

...

1НДУСТрl1.

111a його

Дня

21

травня

кулеметною

призначено

1916

команди

року його 3 тією

сотнею

переводять

до

б-ої Кавказької
Стрілець,кої дивізії,
при тому він вже був підвищений до
ранги ГІоручника. 25 вересня 1916 року
його переведено на станов'Ище коман
дира також

кулеметної

со,тні в

1-й

Кінний Вірменський полк і підвищено
до ранги штабс-капітана, 20-го червня

р. він

1917
з іон!у
з

CTa€ вже командиром диві
іо~е:ржу€
рангу
капітана

переlменованням

старшинством
р.,

що

з

сталося

в

30

ротмістри

квітня

наказом

зі

1917
Кавказь,..
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ВІН зоргаНІЗУ

Загін

в

склаДІ

предстаВJIено д;о ранги підпо.іТКОВНИ
]{а зі старшинством з 20 вересня 1917.

трьох кінних, одної пішої і одної окре

3а Першої Світової війни ІВ'ан Цап1\0 був коннту)кений вАлашкертській

1918

ДОJl'ині 23 листопада 1915 р. та двічі
поранений: в боях під Барнакобаном
3 березня ] 916 року та під с. Чаурма
11 липня 1917 року, що вказує, що він
був боєвим і відважим ст'ар,ш'иною.
За особисту хоробрість і видатні

мо KYJIeMeTHOЇ сотень і від

грудни

17

року той загін провадив бороть

бу проти БОJIьшеників. З часом Загін
поповнився

Іце

ОД,но,ю

ніВI/ЧМИ. од,нок)
та

ДВОl't1а

.

КІННОЮ

кулеметною

баТареями

легких

.

І

двома

сотнями
полевих

гармат, захоплених в боях проти чер

ВОI-!'ИХ. Тоді, 1 січня ·1'919 року той За
Іін приняв

назву

«СтаРОlбіл'ьський

-

заСJІУГИ в' боях і відвагу при вдалому

Партизансь}(ий

керувані довіреною
йому війсьовою
частиною Івана Цапка за часів його
СJІужби в російській армії відзначено

полк був в русі з метою зєднатися 3

всіма

ло заJІИІl1ено в селі Маяках Ізюмського

боєвими орденами включно

дО

св. Володимира 4. ст. з мечами і бан
том, св. Анни

блі

«За

та

Хрестом

св.

Юрія Переможця
з ,лавровою гілоч
кою. О,собливо ж він відзначинся на
Кавказь,кому фронТі в боях історичної

опер'зції під. Ерзерумом в 1916 році.
Тоді він крім РОlсійської нагороди 0деРЖ.ав відзначення

від

Росією. Французького

---

союзного з
командування

Французький Воєнний Хрест з паль-

мовою гіJІОЧКОЮ.
:1:
**

(ною ·службу Україні розпочав Інан

Цапко ще при українізації військових
частин російської армії на Кавказько
му сІ)ронті. Тоді

ку. він став

23

листопада

Командиром

Куріня ім. }{ош'ового
квітня

1918

матичного
місії на

військом У.Н.Р.,
на тиср і

1917

ро

Окремого

Івана Сірка.

20

р. його послано ЯК дипло

курєра

Кубанщині.

до

17

Української
тр'авння

1918

2

жовтня

нечних обстав.инах,

JI0брово.1ІЬЧОЮ АрміЄІО
j/KpaiHY й ДОНil~fину. Дня

1919

лівобережну
22 листопада

р'оку він уже зголосився до Шта

бу Кубанського Військового Отамана
і 7 грудня дістав призачення до І-ої
Кінної Кубанської дивізії, де 16 січня
1920 р. став командиром І-го дивізіо
ну в І-му Лінійному по,лку, а ЗО-го квіт
ня т. р. він разом з полк. Іваном Оме
.ІІяновичем-Павленком

був віДРЯдЖе

НИЙ на Їх баж:ання
в розпоряд}кення
~I·I{paїHCЬKOЇ
Дипломатичної
Місії в

.1' и (IJt7i'~ сі.
3а службу в кубанських частинах в
боротьбі проти большевиків Кубансь
]{иif Військовий Отаман наказом з 4
кн

ранг'и

Військ

СТар'LlIИНСТВОМ з

110

він рішив проби

через окуповану того часу росіЙСЬ,КОIО

його причисл'ено до Головного Штабу
а

року його бу

ратись на рідну Кубанщину, пр,остуючи

1920

Держави,

1919

захворів

ОДУ)f(авши та перебуваючи в небез

серпня

Украї'нської

Іван Цапко

Коли

ПОВІТУ.

ст. з написом на ща

4

хоробрість»

}{інний полк».

до

року піДВИlЦИВ Івана Цап
полковника

20

кінноти

березня того

зі

ро

червня того ж року його призначено

](у.

Осаулом С1лобідського Коша Українсь

З j/країнської Місії в Тифлісі полк.
І. Цапка, ІЦО рвався до активної боє
во .. СJlу)кби В j)'країнській Армії, був

І\ОГО

BiJIbHOfO

топада
ДО

Козацтва. Дня

15

лис

1918 р. Івана Цапка відряджено

lllтабу Запорозького корпусу.

Дня

21

JIистопада попав він в полон

до БО'JIьшевиків колю ст. Сватова Луч
J<a, з якого втік при допомозі повс
танців.

відкомандирований в розпорядження
,уI{раїнсыоїї Військової й Дипломатич
ної Місії н БукареIlІті 26 травня 1920
р., звіДI(И

6 черння т. р. його направ

,'Іено до UJтабу дієвої армії та призна-

Ч.

«;УКРАїНСЬКЕ

1 (9)

чено в. об. Начальника Штабу Окре
мої Кінної Дивізії, а 10-го вересня -поміч:н.ик'ОМ командира
4-го Кінного

ПОJІКУ ім. Кошового О'тамана Івана Сір
ка. Далі наказом
Командира Дієвої
Армії

Y.li.P.

з

жовтня

9

1920,

за зго

КОЗАЦТВО»

37

Почалось життя емігранта повне у
Полк. І. Цапка невсипучої праці: пра
ці, з'аробіткової на прожиття, і праці
ДЛ'Я ~YKpaїHCЬ'K!OЇ Справи в різних ком
батантських, парамілітарних та в на
укових інституціях за часів його пе

полк. Івана JJ,апка призначено коман

ребування в Польщі, Чехословаччині,
Бельгії, Франції, Німеччині, Бразилії

диром Окремого Кубанського кінного

й Америці

д!ивізіону. Крім

мітити

дою Військового міністра Кубанщини,

чений

2

того

лютого

він був призна

р.

1921

Керівником

Старшинського вишколу. Так, в скла ..

ді частин Армії УНР в Окремій кінній
дивізії генерала

Івана Омел'яновича

ll.аВlленка
полк.
Іван
Цапко
бере
участь в усіх боях і операціях дивізії.
В JІистопаді
1921 року Армію УНР

його

йо,го

біографії, а

чальником Школи ГІідхорунжих кінно
ти при 2-ій Волинській дивізjї. Тільки
серпня 1922 р. Полк. І. ІJ.апко ско
ристався зі звільнення ,в безтермінову

2

відпустку і виїхав з Польщі ДЛ'Я здо
бування високої освіти, про що пода
но на початку ць.ого

ба зазначити,
УНР

Іванові

опису. Тут тре

що за служби в армії
ЦаПікові

спершу

було

спершу подамо

ні·

гій Світовій війні, бо ж і його не мог

Франції в

р. На·

науково

домости про участь ПО,lІковника в Дру

призначевмй

1921

в

J'країнському Вільному Козацтву. AJIC
JllИUJаємо Їх опис на даJІьші сторінки

.л'а

грудня

діяльність

педагогічній ділянці та його органі
зацjй'ну чинність
і заслуги в службі

інтерновано в полы1і,' але і тут полк.
Цапко не л,ишається без, діл,а, а був

17

ЗСА. Особливо слід від

-

не

зачинити

та

«хуртовина».

З приходом німецького війська до

1"941

р., де в той час Іван

Цапка працював як директор-інженер

на фабриці в м. Пан Сюр Самбр, йо
го знято з тієї праці і вивезено до Ні
меччини на роботу простого робітни
ка а потім зоБОВЯЗ1ано до служби в
штабі ,добровольчих формувань гене
рала КестріНІа на становище «Зондер
с):>ірера» а потім відрядж,ено на працю
в І{,артtOграфіЧН!1Й відділ Генерального

признано рангу майора і тільки пос

Штабу на становище

тупо,во підвищувана в підполковникИ

він

Й

полковники.

робкою й в'иконанням різних ман ген

За участи у збойній боротьбі Украї

штабу та відбував службові ком'анди

працював над

«Оберста». Там

концепцією,

пере

ни за її волю і державу Полк. І. Цапко

ровки

був контужений в бою 19 грудня 1917
року під ,Навт.пугом при переході ку

до інших ВИІЦИХ llJтабів. За ту працю

рівя ім. KOUIOBOrO Івана Сірка на з·'єд
нання з Українською Армією, другий
раз 13 січня 1919 р. в бою під Бахму
том і третій раз 20 березня 1920 року
в бою під хутором Медведівим.
За СJIужбу в Українській Армії він

Кройц міт

був

як до

Головного Штабу

відзначений

«КріІС

так і

фердїнст

швертен».

А під кінець війни Полк. 11 ЦаПI{О
був Начальником
Штабу Козацьких
част,ин і З'а його наказом Запорожсь

мона Петлюри, Воєнний Хрест, Про
памятну відзнаку Хрест Українсь

кий Загін полковника
А. Долуда та
Ьригаду Віл:ьного Козацтва Полк. П.
Тереlценка було
передано в піДJІЄ'Г
,а'ість Українсь.кої Національної Арм ЇЇ
під команду Ген.-штабу Генерала ГІав

}{ОЇ Галlиць.кої Армії і пропамятну від

Jla Шандрука, з яких частин було роз

знаку 50-т.иліття

почато

одержав

такі

відзначення: Хрест

Си

Українських Зброй

них СИJI З написом «За Україну

] 921 ».

**
*

1917-

(рор,мування

2-0Ї Укр. Дивізії

За ту участь Капітула медалі СВ.
Архистратига М1ихаїл.а признала ПОЛІС
Ів. Цапкові це відзна чення,

YJ-JA.

«~YKPAїHCЬKE

38

Тепер коротко

**
*
подамо

КОЗАЦТВО»

господарська»,
про фахову

інженерську та
науково-педагогічну
чинність полковника, що не губив ча
су на ем іІ'рації, віддавшись праці і в
цих ділянках. По за!кінченню фахової

рактерист'ИКИ
ТІВ»

ТИТУJІами його стаж розвивався в слі
дуючій ХРОНОJІогічній
послідовності.

1925

р. він працював у Проф. д-ра

А. Веліха в Бактеріологічному Інститу

для

ха

актіноміцетів», «Техно

1 «lV\ікробіологія

науки

1 (9)

«Контрибукція до

логія сільсько-господарських

продук

Й значення цієї

.;l'юдства».

**
*

Згадаємо, нарешті, ту діяльність св.

високої освіти з двома інженерськими

З

Ч.

п.

Івана

Цапка,

якій

він

віддався в

останні десятиліття свого життя всім
своїм

серцем

козака-патріота

і укра

Їнського громадського діяча.

був асистен

спостерігаючи деморалізуючі впли

том у проф. д-ра П. Андрієвського на

~J'Kp. BiJI'bHOMY ~Університеті в Празі та

ни в житті української спільноти на
еміrрації, а в тому такі ж впливи і се

Українській Господарській Академії в

ред колишніх вояків, полковник Bci€IO

ГІодєбр·адах чер. в рр.

душею віддається слу)кбі Козацькій І

ті в Празі, а н рр.

вав

1926-27

хеміком іНа

(Франція), а в
(Бельгія).

N\OHC

1927-28

працю

цукроварні

в Юс

1928-29 - в гуральні
В рр. 1930-34 був а-

систентом ПрlІ

катедрі

проф. д-р'а

Ван Ли ра в Інституті
Індустрії в Брюселі.

Г.

ФерментаТИВНОIЇ
В рр.

1937-41

вовару

мікробіології

він був директором пи

й дистилярні срірми

марль в П'онт-сюр-Самбр. В
депортований

1941

році

німцями як звичайний

1945

~7Ioгiї в

Українському Технічно-Госпо

дарському Інституті, в
доцентом, а в

1948

1946

них

державно-думаючих

році стає

році його обрано

патріотів

при традиційних, спасених для Украї
ни

стимул·ах і

коз,ацьких чесно\тах.

20 червня 1943
j,ОВНИК Михайло

року Генерал,ПОJІ
Оме.лянович-Павлен,

ко, lЦО того часу очолював Українсь

ке Вільне

році С'т,ав лєктором мікробіо

думку є те «ЄВШ.ан

зілля», що могло б зберегти та затри
мати кадри українського вояцтва-ве
теранів В'ИЗВОJIЬНОЇ Боротьби і цивіль

Ф. Де.1ІЬ

робітник на пивовар в Мюнхені.
В

деї. Це на його

}{оз·ацтво

партизанами

на

(після вбивства

Волині

БеРЧ(lка-В'ОJІОllJина)

Отамана Ів.

призначив Полк.

Івана Цапка БУЛ'авним старшиною для
доручень.

11

1944

р. Генернльна

на просресора і керівника катедри За

J'права

гадьної

мі

ральним О·~аулом Військового віддіду

кробіології в тому ж Інст'итуті та про

і полк. Ів. Цапко фактично в характері

(ресором технології сільсько-господар

нач3JIы-lикаa

ських продуктів в Зоотехнічно-Ветери

мана

нарному Технікумі при УТГІ в Мюнхе

загонів УВК, використовуючи CBO€ то

ні.

.10ТУ медалю і та пр.аця була цитована

дішнє становище при німецькому вій,
ську. Тоді постали з наказу вик. об.
Військового (>тамана УВК Ген. по.лк.
JV\. Ом. flавленка такі частини: Запа ..
розьк'ий Загін (Полк. А. Долуд), І-ий
Козацький Загін УВК (Полк. П. Тере
щенко). Окремий Загін (Сот. І. Мико
лаЕНКО), Тоді ж Полк. І. Полтавець
Острянчця очолив Запорозьку брига

в ЗСА в

ду

і сі.ль.СЬКО-ГОСПО1дарської

Був він ще

членом

Бельгійського

Т -ва ЗИМОЛ'огії й членом
Вільної

Ilpocp.

Української

Академії Наук.
IH}J{. Іван Цапка написав п'ять

праць, які було опубліковано в Бель
гії і Франції в наукових Вlиданнях. За

ОДНіу з них «Etude sur І' Actinolnyces Termophilus» він отримав 30-

«Jornal of Chemistry».

Крім

J1BK

J'YBK

призначила його

штабу Військового

Гене

Ота·

брав участь у формуванню

на ДніпропеТРОВlцині, що піз-

українській мові:

НllIlе УRіЙIlІла в підлеглість командира
J(озаЦI->КОГО корпуса Генерала Панвіца.

загадьна й сідьсько-

ПеРlllі )К названі три частини, з нака-

того, лишились в манускриптах ще чо

тири його праці в

«Мікробіологіія

УВК

січня

·Ч.

зу

«УКРАїНСЬКЕ

1(9)
Начальника Штабу

Цапка,

під кінець

УВК

війни

IloJIK.

І.

увійшли в

склад Української Національної Армії
иід команду Генерала Пав.па Шандру

і{а,

який при

віЙсь·к

капітуляції

сПр'ичинився

до перех.оду

німецьких

своїми

наказами

підлеглtих йому

частин

в аліянтську зону окупації, що спасло
Іх від московського полону

від за

-

26 липня 1945 р. на Генеральній Ра
ді ~!BK в Мюнхені полк. І. Цапка обра

-

ТО

Е

заступника
Військового
Отама
на. 21 січня 1946 р. на З'їзді Великої
Козацької Ради його обрано головою
президії тієї Р'ади а на Надзвичайно
му З'ззді Великої Козацької Ради 27
вересня 1947 року знову обрано на те
ж стаННQ;ВИlце головlи Генеральної У

українців з таборів «Д.П.» дО різних
країн. В зв'язку з тим організацjйна
праця УВК поширилась. IАле в той же
час в прові.д УВК З'3хоДить зараза зне
майбутнє і тодіиl

віри в українське

ній

Військовий

Отаман

Гулай ПРОЯВІИВ

УВК Демид

свій наХИJI до

московських средералістів.
Суд

УВК засудив Гулая

ді,

груrrи

Гоноровий
і

ВИКЛ'ЮЧИВ

pe€CTpy.

То

11 травня 1952 року Генерал Інаll

l~апко, того часу З.аступник Отамана

і голова Генеральної Управи УВК, пе
ребирає на себе, з,гідно з «Правильни
ком «УВК», викоНання обов'язків Вій

ськового Отамана, а тим самим і оді
оз бороть.би за честь організації та за
ОЧИlцення її від непевнlих і компромі.
туючих е.лементів, що їх

скеровувала

в Козацький Рух ворожа py~a проти
відродження вічно славної й невмиру

прав.и.

За

39

його з·а це з козацького

гибеJІі тих тисяч душ козацьких.

но.·на Садову Генеральної Упрнви

КОЗАЦТВО»

той

час,

починаючи від

липня

lЦОЇ

і,деї

Українського

Козацтва.

Це

1945 р. на терені Німеччини в більшос

провідне

ти місць перебування української емі
(р'ації по таборах «~До П.» зорганізова
но низку станиць УВ,К і число членів,

вого

ло'сь .Довгі ро·ки через

згідно

даних впливів, потім чер·ез слабий до

виданими

3

членськими

відками, перевищувало
тисяч)

осіб. В ті

10.000

(десять

Отамаа

опінію

в

Івана Цапка стримувС1-

суспільстві .Б

плив активних

неприхильну
наслідок зга

співро6ітIfиків як до

спрацьовано

центрального проводу ·організації так

Військово-Організаційну схему форму

і на місцях~ де закладались станиці, а

вань

також чере~-{· виїзд української еміІра

УВК,

роки

пос

завдання чинности Військо

«Прави.7JЬНИК УВК», Поло

ження про Гонор,ові Ради УВК та про

ції

Хрест УКР'аїнського Козацтва.

Отамана та його такту, невсипучости

За видатну
чиннність в ОСОlбл'Иво
несприятливих обставинах Полковни

його жертвенної праці т.а державниць

ка Івана Цапка

ра:нню кандидаТІ.Б до

зацтву ч.

3

Іцено до

ранги

УВ·К

1920

зі

з

наказом Укр.

В. Ко

15 серпня 1945 р. підвн
Геенерал-Хорунжого

старшlинством

з

17

вересня

року, а постановою Головної На

городної Ради

14 травня 1952 року йо

за

океан.

Але

Зіавдяки

стійкости

кому підходу і ТОJІеранції при підби-

.

.

праЦІ,

.

Ідея

орга-

нізації пО' суті станового українсь,}{ого

козацтва в формі У.В.К. не загинула.
reHepaJI Цапка переміг. Опінія до
українського Козацького Руху за
танні

1965-1967

ос

поча.7Іа набирати чим

го нагороджено Хрестом Українського

далі, т'им ширшо:ї п-опулярности а ме

Козацтва з мечами та золотою і сріб

режа

но,ю

по всіх

лавровими

гілочками і

трьома

станиць

УВК почаЛ.а

ширитись

головніш,их країнах

нового

зірками на стьожці за участь в боєвих

поселення украlНЦІВ,

акціях у з.броЙніЙ боротьбі J'країни
за Волю й Державу, за терпіння від

перебувають наші колишні вояки, зо
сібна

ворога

серцях

та

поранення·-

контузП

В

молодшої генерації та у тих, в
яких

lце

.ilИІl1ИНСЯ

«п()рох

в

порохівницях» і пам'ять, lЦО «ми брат

боях.
В

а зокрема там, де

1949

році

почало·сь

розселення

тя козацького роду», а гасло

-

«BOJlfl

«~?KPAїHCbKE

40
~lKpaїHi!

Слава

Козацтву !»

є для них

КОЗАЦТВО»

тецькими

ч.
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каРТlинами. В ній наш

Вій

ЗР'ОЗУМІJІе.

ськовий

Але ті зусилля, жертвенні старання
та часом прикрі й гіркі переживання
й грубі неприємності, що їх спіткає

лосив

І{ОЖНУ JІЮД'ИНу,що віддаєть,ся

гро,мад

оцю тему, в якій і сам аж до останньо

ській праці та ще й серед еміrраційних
не все нормальн.их обставин, підточи

го дня свого життя приймав якнайак

рат

Отаман

свій

УВК

глибоко

«~"Kp'aїHCЬKe

Визвольній

тивнішу

виго~

змістовий

рефе

Вільне Козацтво

Боротьбі

участь.

блискуче

За

Укр.аїни»

-

в!иголошений

у
на

ре

JІИ Й ЗДОРОВЛ,я
Генерала І. Цапка. В
1965 році він захворів тяжко і переніс
дві серйозних операції легенів і ни
рок. Це перервало т. ч. його провід

r10ГО реферат
викликав у багатьох
різні спомини про акції УВК ... В ТОЙ

ну діяльність і він доручив виконання

останній за життя Військового Отама

обовязків Війсь,кового Отамана авто

на· вечір в Ню уl0РСЬКОМУ відд'їлі Об

рові

Едннання б. Вояків Українців Америки,

цих

рядків.

стан його трохи
L'Іипні

1966

Коли

ж фізичний

покращав, -ТО він в

року знову з ще біль,шим

запалом взявся за любу йому Козаць
ку Справу. Пройшов рік. Генер,ал Цап
ко, окріпнувши в кліматичній місцево
сті в Фінікс, Арізона, переїзд'ить до
містя сталого перед тим CHOIro побу
ту - ;в Ню йорк. Тут несподівано Н'ас

ферат Він був нагоро~жений з·агальни
ми

що

гучними

так приємно

сутнім

перепровадився,

при

розход'и

... »

Військовий

Отаман

повернувся до

дому в щасливому і піднесеному нас
трої .. А о годині

10

лю

вересня

10-ій ранку в неді

1967

р. почав

за,циха

тись і ПОімер на розрив серця, як кон

кій

Осиротив

його останній день життя.

похвалами.

тись'

статував

і

та

довго не хотілося

тупила остання служба його Коз,аць
Ідеї

оплесками

негайно
Він

покликаний лікар.

8исокодостойну Пані

-

його особист,ий давній друг Побратим

Дружину Євдокію Цапко

(ротій Мелешко так описує ту остан

УВК і прибрано го

ню З, ним зустріч в тих днях.

Шостака - Генерального Осаул:аУВК
та все наш·е Побратим,ство' по зброї і
по Ідеї ... ~

«~о .• По довгій перерві ... ми нареш
ті, будучи обддва вже в доброму фі
зичному стані радісно зустрілися
ресня ц.

9

ве
,У вівторок

р., обнялись, 6ратер,ськи по~

12

посестру

сина ВОЛОДИМИр'а

**
*

вересня,

о

год,.

7-ій

цілувались. Щиро потіша.ltи один од

вечера, в похор'онній капл'иці Яреми в

ного добрим виглядом. його висока,

Ню йорку при масовій участі укр.аїн

завжди

сь,ких

струнка

постать трохи

попов

комбатантів

ніла і це йому, с:казати б, було до ли
ця ... Вці.7ІОМУ років щонайменше на

ся

десять помолодшав (мав ще 72). Ще
якось більше, як звичайнно, на його

представники

панахида за спокій душі

ВOlГО

Отамана

УРОдJІИВОМУ лиці розпливаєть.ся добря

ОБВУА Jlійський,

ча усміш!ка. Ота його характерна, пря

візії УНА

мо чудодійна усмішка, якою Він умів

Броди-Лев

параJІіЗУВ1ати, може, часом, і назрівшу
потребу з Ним почати сварку. Тож, бо

довго не бачились, поспішно обмінює
мося Думкам'и. А знаЄМОIСЬ ми

скоро

вж.е

й

півсотні років

-

ось

добігає.

і козаків, відбула

УВК. Були

Військо
присутні

таких організаЦ1И:

від

др Іван Козак і генерал Ва
від Братства І-ої Укр. Ди

-

Побр. ЛіВИЦЬІ{ИЙ, від Т-ва

- Побратим С. Яремчук,
від Комітету за Кубанську Незалежну
Республіку др Іван rlIат,аєнко. По
панахиді з. прощальними словами в'ис
тупили: др І. Козак від ОБВУ А і др
Фотій Мелешко
від УВК. Каплиця і

Підіймаємось на другий поверх Літе

труна

ратурно Мистецького Клюбу. Тут еле

друзів та різних організацій. Від Укр.а

гантська

Їнського Вільного Козацтва вінок був

заля,

все

вдекорована

мис-

утопали

:В

квітах

і

вінках

від

Ч.

«УКРАїНСЬКЕ
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КОЗАЦТВО»
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3 червоних гвоздиків з жовто-блакит

ротіJIИМ Дружині Євдокїї і синові Во

ною лентою з написом: «Д'орогому о
-- Укр. Вільне Козацтво». Від
кубансыогоo Комітету вінок мав свої

Jlодимирові

таманові

націоН'альні кольори:

малиново-жов

то-сине

Н.а с.лідуючиЙ день, у середу
ресня

р. о год.

1967

12

похоронному закладі

13

ве

дня в тому ж

відбулась

літія

і виніс трун'и Отамана, щоб перевезти
тдінні

останки

ГІокійного

було

кін

ця під час всіх заупокійних БОГОСJIУ
жень і урочистостей. Від імені РОДИНИ

Покійного, після панахиди і на закін
чення тризни
глиБQКО зворушливим
словом

поднкував

син

Володимир.

Так, по козацькому «поховали Пана

О'тамана в сиру землю глибоко!»
Та вислови жаJІЮ й співчуття з при

Україн

воду його смерт'и продовжували пос

СЬІКИЙ Православний Цвинтар в Баунд

тупати й далі не лише на адресу Ро

Бруку, ,Н,ю Джерси, де у військовому

дини Іlокійного але й до Генеральної

пантеоні лежать
11lOj' Визвольної

Управи УВІ{. В тих висловах відбивав

поховані Лицарі наБоротьби. ПОХОРОН

ний 'обряд відбувся

о 2-ій го~дині по

по.лудні. Прощальну

слів зворушення,
пошани сказав

на

здава.710СЬ, не

промову,

повну

любови й глибокої
Генерального Штабу

Генерал-Бунчужний

ПаВt7JО Шандрук,

Почесний Коз,ак УВК. В імені Генераль

ної Управи :УВК прочуло зворушливе
слово,

сповнене спогадаМи

тирічноі

особистої

пятидеся

друж.би,

сказ'ав

Військовий Значковий УВК д-р ФОІтій
Мелешко.
П'олк.

Як

:Y~BK

довго.літниЙ член

Юрій

Тамарський

ГJьибоко-прочулим

мять

Покійного.

ІІOrХОРОННИХ

зміну

УВК

згадав

словом світлу па

Почесну

варту

урочистостях

представники

при

несли

'УВК,

:на

06ВУ А,

Братства І-ої

Укр. Дивізії, Т-ва УПА

т,а

«Броди-Лев»

Братства

прапорами.

ГІохоронних

зі

своїм и
1

обрядів

до

вершив настоятель Свято-Володимир

ся не тіль·ки смуток і жаль, але й г.JLИ
бокі ідейні мотиви та вислови поша
ни й узнання заслуг Покійного.
Нlаведемо для

прикладу

хоч

лист від організацї]', а саме від Ініція
ТИВ:НО,Ї групи станиці УВК в Перт, За

хідня Анстралія:

..

«Вічцу память і згадку про Ота

мана і fІоб1ратима ЛицаРІЯ носитимемо
в наш/их організаційних починаннях)
бо ж окрім його історично-боєвої сла
ви, Він перед ,СВОЇМ віIДх,ОіДОМ У вічність
затвердив наші

перші

підвалиНи

заЦЬf{ОГО Руху на Західній

Вічна С,лава і Честь Отаманові. За Іні
ціятивну групу
станиці УВК Захід
Австралії
відь»

Значковий

УВК

ІВіан

А ОСЬ слЬва
від родини,

індивідуаьного

вита смутком по недавній смерті сво
го ГОЛОВlи родини Полк.

-

ничем

з проф. Завітне

pereHToM

митрополичого

flіс.7ІЯ погребіння,

.71а;ся

ясний

спільна

а

соняшний

під деревами

тр'изна.

Під

тоді

нього патріота,
І lронідника

-~-

пр'иняти

наші

УВК

ГJlи60кі

церковного

час

тої

відбу

Івана Цапка. Втра
та його, як J1ІОДИНИ Діл для України,

саду

для нас усіх сумна, а для ціл'ого Укр .

був чу

день,

трапези

всі приявні згадували з любовю і по
шаною та глибоким

«Прошу

. .

УВК Бориса

співчуття з приводу смерти бл. п. Ге

хору св. Володимира.

ДОВИЙ,

листа

що сама ще ходить .опо

Шевченка Генерального Ос.аула
і Отамана станиці в Чікаrо:

сослуженні

Мед

(Підкреслення автора листа).

йорку Пр'отопресвітер о. Л. Весолов
в

Ко

Австралії.

СЬКОГО Собору ~lKp. Прав.Церкви в НІО

ський

один

жаJIем незабут

віддано'го

ідейного

Військового

Отамана

:УВІ< і Дорогого Гlобратима. ВИС~7Jовам
же ГJIибокого співчуття і пошани оси-

нерал-Хорунжого

В. Козацтва тим білыllеe прикра ...
Однак.
Ідея

. .

с])ізичні

ряди рідшаІОТЬ та

j С.71ава наших Предків невмиру

ІЦl.

Галя Коленська»

**
:~

Генерал Іван Цапко, козак по кро-

«~7KPAїHCbKE
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ві й по натурі, був
Бояцька

щирість

ЛЮДИНО,Ю, у якої

гармонійно в'язала

КОЗАЦТВО»

ч.
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зауваження а то й незаСJІужені докори
за

св.оє державницько-толерантне

ВІД

політично-державницькими

ношення до інакомислячих. Про це по

поглядами. Він був глибоко перекона

}{ійний не раз ділився своїми жалями

ним і вірнним прихильником ідеї Укра
їнської І--Іародньої Республіки. Але на
Кюзацький Рух він не дивився як на
прибудову дотичного політичного у
груповання. Він бо розумів, що козац
тво є явищем емоцій всього нашюГ'о
народу і Козацька Ідея є ідеєю всієї
українськоі нації. В своїй статті «Ко
зацтво Укр'аїни» в Бюлетені УВК «Віль

з автор'ом цих РЯ,дків, жалівся, що йо

не Козацтво»

високоучена й :висюко інтеліrентна лю

ся з. його

«....

ч.

2. 1963

р. .він писав:

Український козак може належа

го не хотять розуміти, що його
ходять»

навіть

ті,

на

приязнь

«об
яких

мав надіятись. На тім тлі Військовий
Оlтаман часто переживав навіть осо
бисті пР'икрості,
читаючи по С8'оїй
адресі різні несамовиті закиди.
Але Він жив як козак з свобідною
волею

дина,

І

вдумливим

ІДО

до

поступованням,

всьолоставиться

з

як

гли

партіям, бо не може в нас бути К03 і аків

боким аналізом і спостереженням, шу
)<аючи історичної правди й сили Укра
ЇІ-і'И, щО її ще колись козацтво може
відр.одити. . . І ось в результаті тих

,іlише республіканських, гетьманських,

переживань

диктаторських

мною його останнє кредо

ти до політичних партій та груп не
норо)ких українській державности, але
УВК в цілому не служить особам чи

«царських»

або

ще

й

якихось

тощ'о. На всіх постах ци

і

думок

лежить

-

переді

офіцій

ний лист Покійного Військового· Ота

вільних та віЙ'ськоних, Д,е може бути

мана

чинним український козак, він завж
ди служив і має служити ідеї самос

Генерального ГІнсаря УВК з дня 13-го

тійної

...

1 'самій
му

держдви

українського

народу

державі не зважаючи на фор

(крім,

природна

річ,

УВК

Генерала

Івана

Цапка

,ДО

червня 196ї року, в якому Він пише:
«я Є козаком,

майбутн}о

що коли мріє про!

Українську Самостійну, де

комуністич

мократичну Державність, бажав би її

HOЇ)>>~ . .
Одначе не всі
провідні чинники
українських
політичних
угрупувань
могл.и зрозуміти та~ий напрям погля
дів вірного уенерівця і він часто чув

побачит.и на чолі з Нашим Гетьманом».

А кінчив словами: Воля Україні! Сла
на

К,озацтву!

Ось' такою бул,а с'интез,а думок ко
зака з діда й прадіда.

**
*
ВіДПИ1С меТРIИ"И бл. іП. lвmча Цапка
СВІД ЄТЕЛЬСТВО
ПI,ОI указу

ЕГО

ІМПЕРАТОРС(КАГО

шихся, под І--Іо

45

записан СJІ€ДУЮlцій

ВЕЛИЧЕСТВА,
ВСЛЕдствіє прошенія
дворянки Неонили Феодоровни ЦА.П
KO;-ЦАПОК-ЛАДУНІЦКОй,
Єкатері

акт: Сентября седьмого рожден, а два
дцать перваго Сентября крещон lо,анн,
родителі єго: k:азак станіц'и ,Петропав

нодарская Духовная Консисторія, над
.пежаІдею подписью і приложенієм ка

ловскои 1V1аикопскагю ОТДЕла Куб ан··
ской области, потомс'Твенний дворянин

зенной

есаул ГІавел Андреєвіч Цапко-ЦАПО'К

печаті,

свидетеЛЬСТВУЕТ, что в

:vtетрической КНИГЕ

Тройци

город.а

собора Пресвятия

Майкопа

Кубанской

tПАДУНИЦКІJїІ

і

законная

ЄГО

жена

області за 'Тисяча восемьсот девянос

І-Іеоніла доч дворянина Федора БАН
ТИШ, пр·авослаВНИЕ.

то шестой Г,ОД в пер~вой части о родив-

Таінство крещенія совершал прото-

Ч.

«~,rКР~~їНСЬКЕ
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с причтом.
Гербо,вий сбор уплачен. Августа Б

КОЗАЦТВО»

ієрей ,Ніко.JIаЙ Морозов
ДНЯ

года. Но

1913

Член

Ця копія, згідна з оригінаJIОМ й ви
дається Осаулу Івану Павловичу Цап
(o-Цапок-Jlадун'ИЦЬкому для предстан-

6013

Консісторії,

43

Протоієрей

Яков

2Іення яК доклад в Департамент Віль
ного Коз.ацтва згідно розпоряджеННfI

Козловскій м. п.

Секретарь, Науменко м. п.

;Уряду ~7KpaїHCЬKOЇ Державу про коза

етолона чаJIьніJ(,

ЦЬКИЙ стан.

Павлонскій м. п.

Біла Церква, дня

Печать:

26

Печ. Єкатерінодарской Духовной Кон

Начальник

(історіі ГОСУДС:ірстнrнний герб Россій

Судді Вільного Козацтва:

ск,ой імперіі)
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(Досліди

Боротьби)

-
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1967.

наш'ої Визволь

ГенераЛ-ХОРУНЖОГОI

УВК (ПОЛКОВlНика Кінноти Армії УНР)
Івана Ц.апка:

1.

Г1РО

І11Т АБУ

СЛУ}КБУ

ГЕ,НЕРАЛЬНОГО

В Т -ві б. Укр. Вояків і в

-

червень

7.

19,55

ТРАГЕДІ.Я

р.

КУБАНЩИНИ

іКОЗАЦТВО

l';f

ЩО

УКРАїНИ

Станиця ~'BK і Союз
б.
Курітіба, червень 1957 р.

--

Вояк. Укр.

9. !lЕРЕМОЖНИй БІй ПІД ТЕРЕБО
БJ1ЕЮ 17 ВЕРЕС/НЯ 1920 р. Q·БВУА,
гік) йорк, вересень 1959 р.
]0. О КРЕМИl/І КІННИй КУБАНСЬ·
кир! ДИВІЗІОН АРМІЇ УІ-ІР -- ОБВJ' А,
Ню йорк, квітень 1960.
11. ()CTAH-ІІй БІй І АР МП УНР 21
JlиеТОІ1АДА
ве:нь

1920

р.

-

там же, чер

1961.

Спільці У"'кр. Старшин, Брюсель, вере

]2. ГІА.РТИЗА,І-ІИ НА СХОДІ J'КРАїНІ,rJ

сены

(СТ АРО,БІЛЬСЬКИй
ПАРТИЗА.НСЬ
КІ1:Тl KIJ-IJ-іИй ПОЛК) - - там я{е, пе

2.

1936

р.

С.ПУ)J(БА

ГЕНЕРАЛЬІ-ІОГО ШТА

ЬУ-- ОРГАНІЗАUІЯ РОЗВІДКИ
там ЖС~ JІистопад 1936 р.

рссень

13.

196].

КЛЯСіИЧНИй

БІй УКРАїНСЬКОї

«Y~KPAїHCbKE
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КІННОТІ1 ПІД СИДОРОВИМ
)ке, червень

там

-

1962.

ч. 1 (9)

КОЗАЦТВО»

J дня

4.

14

січня

р.

1964

КОРОТК,ИЙ 'опис дослідної праці Іва

14. З УКРАїНІЗАЦІї НА КАВКАЗЬКО
lV\Y ФРО,НТІ. (ОКРЕМИй КУРІНЬ ім.
ІВАНА СІРКА), там же, жовтень 1962.
15. ПЕРША УКРАїНСЬКА ВІйСЬКО

-- в прил·озі
1964 р.
5. Звіт про

ВА МІСІЯ В КРуlМУ (ТРАВЕНЬ

та участи Івана Цапка в Другій Світо

19:20).

вій війні

-

там же, червень,

16.

УКРАїНСЬКЕ ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО

1963

У ВИЗВОЛЬНІй БОР·ОТЬБІ УКРАїНИ.
там же,

-

9

вересня

1967

ДЖЕРЕЛА:- ви~ористані ДЛЯ написан
ня статті «Шляхом змагань»
С;лужбовий

1.

реєстр Генерал-Хорун

жого УВК Івана Цапка, складений згід
но додатку до наказу Головної Упра

ви Військ

J/HP 22

Веріфікаційна

2.

для

усталення

квітня

195R

року

р. ч.

1921

l:alНKeTa

старшинського

за

33.

ІВ'ана Цапка

Українсь.кого війська з дня
ня

на Цапка в воєнно-істор'ичній ділянці

рангу

25

верес

його власноручним

до

копії листа

підвищення

14

січня

кваліфікації

також в прилозі д,О того

-

.Jlиста.

Короткий опис організаційної чин
ности в парамі,,'Іітарній' 'Організації УВК

6.

підчас

Другої Світової

війни

-

там

же.

7.

ЖиттєпИ!с Івана

lLапка написаний

ним сам,им за час до

1948 р. включно.
s. «Козацтво Україн'и» - стаття Івана
Цапка в Бю.летені УВК «BiJIbHe Козац
тво» ч. 2. 1963 р.
9. Листування Військового Оітамана
УВК Генн. Хор.

Івана Цапка з

ральним Тlисарем

підписом.

1967, зокрема
10. Лист д-ра

3. Копія JІиста Івана Цапка до Керів

нерального

ника Ресорту Військових Справ УНР

1967

Гене

УВК за роки

19641967 р.

.лист з 13 червня
Фотія Мелеlllка до Ге
Писаря

УВК

25

жовтня

року.

Лl'lЦАР ОРДЕНУ ЗАЛІЗНОГО ХРЕСТА ОТАМАН СТАНИЦІ УВІ{ В БРА
зилн МИХАйЛО КЛЮЧКО
Він був Сотником Армії УНР, 3 по

участь

в

всіх

боях

його

військоної

ходження козак кубанець СтаР'ощер
бинсь·кої станиці Єйського відділу Ку

частини, в Першому Зимовому Іlоходї

бансь·кого

Війська.

JIянонича-Павленка, з·аЙМ.аючи різні по

В росіЙСЬrкій царсь,кій армії служtив в

сади д:О командира сотні включно. ЗR

І-му Кінному Запорожському полку ім.

свою службу У'країні був

Коиl0ВОГО Отамана Харька Чепіги Ку

ний орденом

баНСЬІ{ОГО

том

Чорноморського

Козацького

ВіЙсь/ка.

У Гlершій Світовій війні брав участь
на :Кавказькому

<cpPorНTi.

Після

ро

сійської революції вступив д:О кінного

під командою Генера.ла Михайла Оме

наlгородже

Залізного Хреста, Хрес

Симона

ГІетлюри та

Хрестом

Українського К'озацтва з золотою лав
РОНОЮ

На

ГІЛОЧКОЮ.

еміrрації

перебував

у

Франції

Гордієнківського полку під командою

на роботі, а потім вступив до Донсь

ПОJІковник'а Ген. штабу В. Петрова.
Іlісля обезбр'ОЄННЯ цього пол:ку нім

І{ОГО

козацького

хору

Кострукова,

3

полку в І-\ЇННИЙ дивізіон «Чорної Пан

ЯКИМ обїхав більшу
частину світа.
Прибувши до
Бразилії, там осів і
брав ч'инну участь в українськ,ому гро

тери», командиром H~OГO був. ротмістр

мадському

Римський-Корсаков.

«Соборність»

цями, вступив до 2-го Запоріжського

Згодом той ди

житті,

і

був членом

Отаманом

Т-ва

станиці

візі.он розгорнувся В Кінний полк Чор
них Запорожців під командою полков

Українського Вільного Козацтва в Сан

ника

бл. п. М. КЛІ0ЧКО вийшов. на еміrрацію

ГІомер 17 серпня 1965 р. залишивши
по собі теплу й дорогу память щирого

в Польщу.

акт'ивного патріота й високо ідейного

Петра Д,яченка.

Побратим

З

цим

полком

Михайло: Ключко

бр.ав

Каєтано, Сан Павло.

украІНСЬКОГО

ковака.

Ч.
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Михайло І<лючко

~10ЛІJ.ТВА

те оли б Jl ід нес Іn u за оіnод eit моли1nву
дlені n}Ju'l'l-lu.;10СЬ {)о Господа в СУП~У:JlСНUЙ час,
}1 б 'не 'НРОС 1i6 для Htt;r xaPoдpocn~и у 6uлnва.:с
І Haвin~b СllЛ і аді6носm,ей 'Це є у 'Нас.
п еред іКОНО10, навК:ОЛ10ut'Ках, я'К mр-еда,
:Заду ви! II fJa:}/CHUJ~~ і ие вa~CHU·~X деЗЛ'і,ч справ)
Jj д nиnросив lїог.о, 1"'вО]JЧ Я .зел/ді і 'Неда,
Щ06 Н((;.М, JT lrjJаін,'Ц.н'м, Він розу.Jtу 1lіс.лав.

/lOHT А

(дум'Ка)

()ii~ JlO}I~.la. {(і ГUН7n'У аж Іна 1nРn
Та і( ci.1ft на НО?іі h~аl1И,(, і па py,~и

dpaunHn

J1 a й паси ddu}Ja7nu nО'ltалu зі сnи/ни,
II~и6 .3((дН((() UIJl.а.лtан, n-ел'юдСЬJrої .муни.
Де йі, 'І i~lU }1'ОСІп n 'мі..моmиі
І ніх nи) не С JI'(u/ce , загину в
// е JJl.РU(JО.ШХnnЬ 'Ї;:С lnалt ні
1/-1 і ае.М. lЛJI~1l бідні, за6уrlVії

J;озачі,
за ,~oгo,
ауби сооачі,
Бого.М:.

Ой, де :щ; ,ні д(} роги, и{о йшли гaЙдa,.мa1i~U?

Де HUJ/ci Іна аUjJОЛ, і Сl:дла ш·овnові?
Де 60.і{·ЬНlоl" 00,,/ і свячеНfї оз'На~u,?
Де геnLЬ.маНСЬJtUЙ nОJ;лuкі в .я~О.МУ СЛО(Jі?

Все АtовЧUJnЬ J ні.мує, .ЛUU,/J вітер гуляє
Та сиви у ,лісі }~їЛlча1nЬ із сичами
І

зt.М,Л,Я CnUJjJCJHlt

Іналt

J1r}JOB uе

BejJJnUf.

За 6(J.,{bHYIU 60.ио nРОЛlИnУ дідалtи.

«. •

Але -які б

ЯJ{ОГО

ють за
ципів

веЛИІіі

законного

собою,

І<ОТРОГО

право

€:

гніту і привернути

не

цр,а.ва

були моско,ВСЬН'Ї lН,асильства, ІВОНИ не дають ні

МОС'J{винам ЩОДО

міжнаРОlд Н €

на'РОД

завжди

уживання

Уl<раїни.

й ПРИРОДН€,

Ma€

IІраво

Навпаl{И~

ОДНИМ

1<0заl<И

ізголо.вних

протесту,вати

проти

ма

ПРИН
такого

своїх стародавнJх прав, І<ОЛИ Іві,н матиме на

це слушний час.»

(Гетьман Гlилип Орлик

-

«В:ивод праВІ Україн+и»

1712

р.)
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ПОВІДОМЛЕННЯ
ГенераЛI>НОЇ Управи уf(р,аїінсы<гоo Вільного
з огляду на численні запитання та

Козацтва

.:Іі якого був

(УВІ<)

Володимир Винниченко,

деякі неправдиві відомості про органі

окремий Департамент Вільного Козац

зацію УВК, lЦО походять з. необ'єктив

тва, призначивши К'омісаром того де

но поданих д){{ерел, Генеральна Упра

партаменту Іlетра Певного, та затвер

ва

за о,бов'язок подати

див первісний статут 'УВК, проєкт яко

до загального відома слідуючі інфор

го опрацьював д-р І. Луценко. По то

мації й Вlияснення.

му

УВК вважає

статуту УВК

вариство

розвитку своїх членів, боротьби з де

несансу

зертирством

жавну

ідею.

Це

у к ра ї н с ь ко го

було

на ці о наль.но- тр аД1f ційн о

го парамілітарного

Це відродився
спас

український мі

Київськюї Держави,

~TKpaїHY-PYCЬ

під навалою монголів

ТЯ

і майна громадян»,

діл'и УВК

духового

спок'ою,

а

жит

місцеві від

підпорядковано-

~OMicapaM

міліції або головам народніх управ.

руху.

ТОЙ

літаризм Княжої
lЦО

відродженням

охорони

і

«То

1. УВК постало в 1917 році СПОНТ'ан

та

фізичного

як

но без наказу за часів новітнього ре

боротьби за YKP~ЇHCbKY дер

для

означалось,

від загибелі

та інших ЗЗЇЙ

сьіких племен зі СХО\ДУ.

4. Ко.ли Військовий Отаман УВК Ге
нерал

ГІ.авло СКОРОПАДСЬКИй став

Гетьманом ;України, то він Універсалом
1б жовтня

1918 р. проголосив україн

ське козацтво станом і піддорядкував

Це було відродження ТОГО духу мі

його організацію ресорту ВіЙськовог.о

літаризму часів Козаць-ко- Геть,м'анської

ІУ\іністерства. Тоді до ко,зацького ста

Держави,

без

ну стихійно вписалось зразу ж понад

існування

України, бо

ЯКОГ'О

припинилось би
без коз.аччини

150.000

~ї б загарбали татари й турки з ПІВ

ДНЯ або поляки зі ЗАХОДУ.
В 1917-му

родин.

Від тог,о

часу українсыеe коз.ацтво

(тало традиційною добровільною час

році це було відроджен

ТИН!OrюУкраїНСЬJ<ОГО

Війська.

ня духу українського міліТ1аризму і ру

5.

ху творення

СИЛ для боротьби проти ще існуючого

УНР, Вільне Козацтво далі ПРОд,овжу
ваЛ0 існувати і брало участь в бороть

останнього займанця української зем

бі проти ворог\а. Тоді до Українсько

лі

го

-

добровіЛЬІ;ІИХ

збройних

москалів з ПІВНОЧІ 1',а для бо

роть6'и

з анархією

та большевизмом

на місцях.

2.

На

Всеукраїнському

Козацькому

З'їзді в LІигирині Б жовтні

1917 РО\КУ

на якому було з'аступлено

БО. ООО ор

ганізованих
ш,ого

Hepajla

к'озаків,

Військового

Г1АВЛА

обрано

Отамана

на
УВК

пер
Ге

СКОРОПАДСЬКОГО,

З

приходом

Війська

Козацтва
Січ».

до влади Д,иректорїі

входила
ПІД

дивізія BiJIbHOfO

назвою

«Запорозька

б. Після перерви в 1921 році збройної
боротьби

Армії

УНР проти

Москви,

УВК відродилось на еміrрацїї. Тут на
ведемо імена визначніlIИ1Х і заслуже
них його отаманів.
Н'а

козацькому

З'їзді

в

Мюнхені

тоді Командира І-го Українсь,кого кор

обрано на Військового Оітам,ана Пол

пусу, а на Наказного Оlтамана і Гене

ковника

Івана

Полтавця-О-стряницю,

раJ1ЬНОГО Писаря УВ,К ПОЛКОВНИКІа ІВА

які функції він виконував до 1932 р,о

НА ПОЛТАВЦЯ-ОСТРЯНИЦЮ.

ку.

)К

обрано

Генеральну

Козацьку Раду

з місцем для її постою В Білій

3.

Тоді

lLepKBi.

Провід УI<раїнської Центральної Ра

д~и в Києві утворив в тому ж році при

Секретаріяті Внутрішних Справ, на чо-

В

1932 році на Козацькому З'їзді

на Волині

на Військового

,обрано ПОЛІ{. Іваl-Іа

Отам;ана

БЕРЧАКА-ВОЛО

ШИНА, щО згинув на Волині
ротьбі проти ворогів України.

в

бо

Ч.

«УКРАїНСЬКЕ
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Від 1942-го року обовязки Військо
вого Отамана УВК перебрав на себе
і виконував згідно ухваJlИ Генеральної
Управи УВК кол.
Командарм
Армії
УНР і Н,ачальнийВождь УГА Генерал
Іlолковник l\tlихайло
І 1А BJl Е.І -І КО.
В роках
маном

О'МЕЛЯНОВИЧ

1944-1945

УВК

був

Військовим Ота

Генерал-Хорунжий

КОЗАЦТВО»

за весь час його існування були: Го
дова Української

17

квітня

В році

1945 р.
1946 Веелика

Центральної Ради
МихаЙJІО ГРУШЕВСЬКИй, Го

r Ipoq).
ловний

Отаман

ПЕТ Лf()РА,

Військ ~THP

Симон

Президент ~YI-IP н Є'кзилі

Андрій ЛІВИІ~ЬКИJ1
і Генерал-Бун
чужний УВК, кол. Кошовий Українсь·
кого
l(озацтва
Слобідського
Коша
Іван ОМЕЛ:ЯНОВИЧ-ПАВЛЕІ-ІКО·.

IlавлоТЕРЕLЦЕНКО аж до своєї смер
ти

47

ПОЧЕС!НИМІ~

КОЗАКАМИ-членами

УВК є: ЙЮГО Преосвященство Єпископ

Козацька Рада

ВіІ<арій

Владики

обрала на Голову Генеральної Управи

ЇНСЬІКОЇ

ПравослаВНОIЇ

УВК (Заступнико-м -OITaMaHa) Генерал

Олександер

Хорунжого УВК Івана ЦАПКА, а Над

УВК, к'о.л. капелян І-ої Укр. Див. Укр.
І-Іаціональної Армії; Генеральний Віка

звичайна Велика Козаць.ка Рада в

1947

році поновню обрала його на те стано
вище.

ПіСJІЯ

критичних

організаційних

труднощів і перешкод в наслідок во

рожих впливів та в звязку з масовим

виїздом укр'аїНСЬКОі еміірації за океан,

обовя.зки Військового
згідно постанони

в

195:2

Отамана УВК,

Генеральної Управи

році та на підстаіі «Правильни

ка УВК»,
Великої

перебрав

Голова Президії

козацыоїї

reHepaJIbHo]"

Ради

Управlи

та Голова

УВК Генерал-Хо

рунжий УВК Іlроф. Іван ЦАПКа. Він
переНІС

ідею і організ.ацію

УВК за

океан.

В

1965-66

з

його

наказу,

llрИЧИНИ його 'Тяжкої недуги,
ним Отаманом

УВК був

3

Нак'аз

Полковник

~'~BK інж. Антін КУІІL11НСЬКИЙ.
П'О видужані
Ген. Хор. УВК

Церкви

Укра

в

НОВІ1ЦЬКИй Ген.

о. М'итрат Проф. д-р Василь ЛАБА

---

Ген. Хор. Армії УНР і УВК і кол. ~Ia
чаJІьнlІй Капелян; УГА і І-ої Укр. Див.

J,rHA;

Генерал-Полковник

Андрій

ВОВК; Генерал-Полковник Олександер
ЗДГРОI.].СЬКl/П/f -- Солова Орденської
Ради Ордену Залізного Хреста; Гене
рального
Іlавло

Іllтабу

ША.І-І}J,РJ/К

Генерал-По~ковник

-

кол.

Командир

Української Наці'онаJIЬНОЇ Армії за дру
г ОЇ світової війни.

7.

В

1946

р. відбулася Велика Козацька

Рада, що схвалила організаціЙlНИй ста
«Гlравильник УВК», який було

-

доповнено

і уточнено на Великій Ко

зацькій Раді року

1948-го.

~.

1947

Дня

20

жовтня

р.

Президент

У,НР в еКЗИJIі Андрій Ліницький
Іван

ЗСА

Хор.

рії Едмонтонсь,кої .Української Греко
Кат'олицької
Епархії Всесв. і Впреп.

тут

роках

Митрополита

вердив

«ГІоложення

(статут)

Хреста

Цапко далі був Військовим Отаманом

J;~країнського

УВК аж ДО своєї

про Гонорові Ради ДJІЯ підвищення н

1967

смерти

10

вереіня

Козацтва~->,

зат

рангах і званнях»

року.

Від того часу оБОВЯЗІ<И Військового

«Положення

ЧJlенів УВК та «По

рівняльну таблицю рангів УВК».
УВК браJIО активну участь, в зброй

Отамана ВИl{ОНУЄ його

Заступник Ге

9.

нерал-,Хорунжий

lН)К.

ВІКТОР

ній Визвольній
Боротьбі України іЗ
своїх окремих форм,аціях або в складі

скликання

інших частин Українського Війська, за

УВК

}JЯЧЕНКОІ.
Тепер

підготовля€ться

1917-1921

часів

провідних ЧИНіНиків УВК на

і'нської Центральної Ради, за Гетьман

денцін)

іта

для ріІІІень

нову ка·

ЇНl1ІИХ ва)кли·

ОТ АМ'АНАМИ

ДеРfКЯВ+J

то

за Укра

і 3(} ,ТІ,ИРСІ<торіl

J?HP.

Коли л{ Українська Армія 3 боєм ві

вих uрганізаційних справ.
IlОIЧЕСI-ІИМИ

сь·}{о·]

років,

€,

Великої Козацької Рад'и для виборів

УВК

діЙІll.ла за кордон України,

то 3 нею

«~7KPAїHCbKE
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аИЙLuла значна
частина Ч.JIенів УВК.
Решта ж УВК, ІЦО залишилась в Укра

а не за владу в ній і взаємну бороть

їні, продовжувал.а боротьбу з ворогом

бу внутрішню.

за ВОJІЮ Україн.и

Козацтво

D різн'ИХ повстанських загонах. ТаlКОЖ

срізичну й духовну,

є еманацією

(ізіл.JIЯННЯМ)

і за другої світової війни члени УВК

укр'аїнської нації і проблема його

боролися в частинах К'арпатської Сі ..
чі, Українськнї ГІовстанської 'Армії і
Українськюї Н.аціональної Армії.
10. Отже, УВК є станова парамілітар·
на гром'адська, а не політична чи пар·
тійна орг,анізація.
Члени УВК можуть належати до різ
них політичних партій чи угруповань
не ворожих ідеї Української Самос
тійної Соборної Держ.авно'сти, але УВК
в цілому не СЛУЖІИТЬ якійсь одній пар
тїї, а працює для ідеї Української Дер

нування є вічна, ЯК і існування самої

самостійницьких

ж,ави, не зважаючи на форму тієї дер

(JKBY

жавности,

ляло ,собо.ю наче

крім, розуміється, комуніс

Вважаємо,

що

прю

форму

устро}()

і влади в звільненій від займанця Укра
ІНІ рішатиме
українськ'ИЙ нароД, на
Рідних Землях у вільно обраному Сой
мі, чи способом вільного

всенародньогю

й таємного

референдуму.

ГОЛОВІНою ж Й основною

метою

УВК на чужині є створ'ення надрі,в ко

належить всій

нації а не якіЙсь. її частині.
Членами УВК можуть бути і не ко
~ТІишні ВОЯКИ, як то було і на початках

постання

УВК.

Цим забезпечено

пе

реємність традиції парамілітарної ко

заччини і безпереривність цієї .органі·
зації і її козацыоїї Ідеї.

12.

Тому Генеральна Управа УВК ло-

яльно

ставиться

в грудні

украІНЦІН,

ТИЧНО1.

11.

нації. Тому козацтво

іс

.

дО

ВСІХ

..

украІНСЬ,КИХ

угруповань,

1967

які на

року, яке представ
парламент ВlЛЬНИХ

виявили

взаємну

то.леран

цію, так імпонуючу українській патріо

l'ичній душі, що

в т.ому бачить про

мінь· о-бєднання українських СИЛ в бо·
ротьбі за найголовнішу, спільну для

всіх укр.аїнців- державників мету: звіль
нення України від окупації та від qJЇ
зичного й
культурно-духовного зии
Іцення

нашого

народу.

зацтва, що не давали б забувати про

Дано за порогами Батьківщини Ро

українську традиційну козаць,ку ідею,
що «ми браття козацьк,QГО роду», що

ку Божого 1968-го в місяці березні.
Генеральна Управа !уl<раїнс'ыю1гоo 8.іль

)(оз,ацтво

ного І<озацтв'а.

il.-p

має

боронити

й

боротись

О,СИП Менц'ї'Нський

ПОЧАТКJf [{ОЗАUЬКОГО РУХУ В
ЗАХІДНІй АВСТРАJ7Ії
Бувші українські військовики в Пер

ности

до

ПОJІіт'Ичних;

угрупувань

МИ

ті, Західня Австралія так, як і по всіх

не заторку.ваJIИ,

інш'их країнах

нашим Статутом, ЯКИЙ каже, щО СУК

вільного

світу,

були

поступаючи

згідно

з

об'єднані Н СоюзіУкраїнсь,ких Комба

є

тантів (в скороченні c~rK) від

р.

парті;;j:ною, тому питання внутрішньої

НаJІе)кали туди учасники І-их Визво,л'Ь

УJ<раїНСЬІ<Оt політики, за.іІИІJ1али ми со
вісті й пеРСJ<онанню членів. І хоч бу
ли й Е серед нас прихильники: й члени
рі~Н-ІИХ україНСЬJ-:ИХ політичних угрупу
е.ань ЯК УНРади, націоналістів всіх
трьох напрямків і один гетьманець, то

1961

них\ Зм.агань, бувші ВОНКИ армії УНР
і УГА, як тако}к всіх пізніших змагань
і різних українських військових фор
мацій.

Політичних

питань з внутріш

нього українського житя та приналеж-

оргаНІзаЦІЄЮ

військовою

і

понад

ми ;'КИЛИ дружньо
МИ"

задер.ЖУЮЧИ

як дійсні побраТИ
тільки

літичне забарвлення,

од,ИНОІ{е

JeI<JI H; ~ ~lці ЇІ очікує о еро РМ.7Іення,

Члени ' нашо~ С'ганиці €

по

рівночасно

а с.аме, різке й

діяльними Ч Jl'енами інших громадських

безкомпромjсове становище антикому

організацій, багато з ни' € 13 Іізних

Н l,стичне.

Управах.

Так наша організація і дальше існу
вела досі,

але ми почали застановля

тися, н який ·спосіб нав'язати контакт
::) іllWIІМИ ком6атантсь}{ими організ3.
ц jЯМІІ, що СТОПJIИ б на п о дібних заса.
.

дах

до

ІІе ВМІшування

ПОЛІТИЧНИХ

н арамілітарної

llрИЙШОВ

нам

питань

організації.

час

33.

вада 1 lСНУЄ дотепер і вед.е працю, ЯК

свог.о

існування

Станицн

взяла акти,вн~
участь в УLlІаштуванні
50-,лjття Кр 'ТЯНСЬІ ого Бою і 25-J1іття
УПА, ЯК таКО .іК УJlаштувалз Тонарись 

r<ий Вечjр дЛЯ CBOЇ~ членів з Їхніми ро 
динаМll j запрошених гостей, мі)к яки

І тут

м'и були: Настuяте, J lЬ місцевої УАПЦ·

з допомогою почес,ний

параll)їі Всеч. о. В. Подригуля, r 'OJI10B3

член нашого C~YK в' Перті П . ген. полк,

д / країНСЬКОl

П . Ш андрук, 3 яким ми весь час стоя

ч еЄ·:ЬКИІІ

.:111 В. }{ореспонденції і НІкого рад нераз

навязати

Укр . ГромаДІ! П. Е. Темник. Вечір той
ІІРОЙUІОВ з ме.71ИКИМ
успіхом в заJlj

Ві~7ІЬНИМ Ко

~l Kpa]' H C ЬKOГOI, l-lароднього Дому 13 Пер 

за ц твом. Зра,зу }К зав'язал,ася тут IHi~

ті. }--і<.lмічено органі зовувати такі в Ч1U 

ці я тивна

рі чгстіше, для поглиблення товарись 

?-асягали.

Він

порадив

нам

контакт ~, Українським

серпні

Група

1967

при

нашому

СІУК

в

р. в складі Гол'ови С'УК п.

1

Громади Мір

КУЛЬТ.

В. , Манди

освітний Рефє.:рант

кого fКИТТЯ і кращого

познайuмлеIlНН

пор. Я. Різника, секретаря СУК п. пор.

ЧJIенів між соБОlО.lУ\етою J' прави Ста

К. 1Vl ед:відя і голови Контрольної Ко

ниці є, щоби всіl ЧJIені її вважаJІИ с

місії СУК п.

бе ОДНОІО

підпор. Д-р(1. О. Л1енцін

(ького. Згадані три

ПРННЯТі

до

Дмитра

побратими були

Станицj/

ім.

J'BK

Князя

Байди-Вишневецького

Гене.раJІьніЙ Управі

при

УВІК і одержал'и

ьід неї уповз}кнення ширити Ідею Віль

НО! о

Козацтва та заснувати

вПерті

одна

родиною

ве.лика

якій пр'исвічу€

-

Ідея

зберегти

своїх Нсllцадків дл'я
ПОСИ.і1ИТИ

шої

праЦІО

себе

і

країни, ЯК Т.аКОіК

над

Батькjвш. ини

,-

виз ,воленням

на

з-пі.д .окупації на 

шими найгіРUIИМИ ворогами, щоби на

наш і 11 славній J' країні запанувала Воля
щоби Український
Н.арjд Нб був

Станицю УВК. Ідею цю ширено зраз,у

та

між членами на, шого СУК. Відразу ба

В'ИКОРИСТОlвуваний

гато член і в заявило баж, ання вст пити

жив ЯІ< вільний У колі вільних народїн -

11

РЯДИ' УВК, пам'ятаючи

про світлу

загарбниками

Чергові ЗУСИJIЛЯ УпраRИ йдуть

а

на-

історіІ{) ~озацького Руху на протязі
століть Вtiд часів існування Гетьмансь

прямі поширення діяльности Станиці.

ко-} -озацької ~7ир,аїнської Дер'жаіВИ аж

рання в цї,лї придбання прапору. Дру

Д'О часів від,Нов.леного

ге завдання, и~o поставила собі Сггани

І-{озацтва
;1ержа13і

у

Руху Вільного

відновленіЙ . УкраїНСЬІ<ій

1917-21

Основуючі Збори УВК на я

J{ИХ заснов,аН0 1 станицю

Ц,Я УВК і

Станиця

HallI CJt'K

пороБИJIа ста

(які, до речі

всю

праЦlО провадять спільно, бо аал }кать

років.

Ініціятивна Група ('кликала на день

17.12.67.

Перш усього

J1BK

ім. полк.

до обидвох організацій майже ті самі

люди),

це

побудова

пам'ятника по

ЛЯГЛИМ , Борцям за Вал

Україн1и. Збір

І вана Богуна в Перті та вибрано Упра

ка срондів проводиться.

ву в складі:

ТаКОЖ В1Д.бути урочисто Свято Покр

Cta-fичний

знач. УВК Я . Різник
OTaMaHcl /

--

l\l\ енцїнський,

J?BK
lІИ}{ -

Отаман

-

заст. Станичного

хорунжий
Станичний

J!BiK

Д-р

О'.

Писар знач.

К. МеДІ3ідь та Станичний Скарб

l{озаJ< В. ТИМЧУК. Пізніше Ста

lНІЧНCl ~ї права кооптувала Lце Станич-

110ГО

Організ!атора в ,особі знач. УВК

)І,еліховсы ого,' іЦО Головна Канце
:Іярія ;УВК в цілости затвердила, Чл'е
ІІ і в до Станиці прибуває Щ'ораз біль
lие і в теперішню пору Станиця чи

U.

сл'ить

26 членів, в тому три посестри.

( П ри заснуванні

6

ло

13).

Декілька

Р/1

В

Заплянов,ано

по,ловині жовтня, на

-

якому бу

дуть вручені вjдзнач ним козакам Ко

заЦЬі кі

Хрести .

РіВНОЖі

ПЛЯН ємо

то

ді ВJlаштува 'ги посвяч ення прапор '.
Ми горді, іЦО належимо до аз JIИК ї
J(озацько ї , Родин'и, якій бажає.мо HCl:бjчного і буйного рост т на добро і
славу нашої Батьківщини
і .і} JIЇEMO
надію

що Всемогучий Бог дозн .пить

нам а ЯКUІО не всім, т

: хоч

МОJIОДІПИ'М

з нас донестtИ наlЛl козацькі ПРCllIОРП

на Вільну
ну.

С Уl:1еренн

1,

Соборн

1

У}<раї

