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До читача
Нині, коли на східних теренах України точиться боротьба
за незалежність і суверенітет держави, маємо бути гідними
спадкоємцями духовних цінностей та продовжувачами
багатих традицій і славних справ предків.
Президент України П. Порошенко

День
Українського
козацтва
відзначається в Україні згідно з Указом
Президента України від 07.08.1999 № 966/99 в
день свята Покрови Пречистої Богородиці 14
жовтня. Цей день призначений Президентом
Україні з урахуванням історичного значення
козацтва в утвердженні української державності.
Бо саме цей історичний феномен – козацтво, був
центром
більшості
соціальних
процесів,
важливою
складовою
національної
й
територіальної консолідації, сприяв виробленню
самобутного способу життя українського етносу,
який допомагав виживати в умовах не тільки
відсутності власної держави, але й за часів
повного знищення всього національного.
За останні 350 років український народ тричі намагався встановити власну державну
незалежність і саме перший потужний спалах відрродження державності припав на добу Козаччини.
Друга спроба відтворити державу за козацькими традиціями демократизму і рівності робилась у
революційний період 1917 – 1920 рр. Третя – в наші часи. Наприкінці 20 ст. інтерес до свого минулого
разом з активацією політичного життя України спричинили виникнення козацьких громадських утворень:
Козацького земляцтва (1984 р.), що у 1989 р. перетворилося на Донецький курінь українського козацтва;
спортивної школи козацького мистецтва «Бойовий гопак» у Львові (1985 р.); Запорізького козацького
товариства «Запорозька Січ» (1990 р.); «Козацького товариства Київщини» (1990 р.) та ін. Влітку 1990
р. відбулося урочисте святкування 500-річчя від дня першої писемної згадки про українських козаків на
острові Хортиця в Запоріжжі та селі Капулівка на Січеславщині, що дало поштовх до створення цілої
плеяди регіональних організацій українського козацтва – Карпатська Січ (Львівщина), Поліська Січ
(Житомирщина), Прикарпатська Січ (Івано-Франківщина), Кальміуська паланка (Донеччина),
Буковинська Січ (Чернівеччина), Херсонський кіш, Волинська Січ, Закарпатська Січ та ін. 14 жовтня 1991
року на Всеукраїнській установчій козацькій раді було проголошено утворення єдиної
загальноукраїнської громадської організації Українське козацтво, яка об’єднала усі регіональні козацькі
структури України та української діаспори. З нагоди 10-річчя початку козацького руху 16 вересня 2000
року у Києві відбувся З’їзд козаків-засновників Українського козацтва.
До 1995 року процеси відродження козацтва наштовхувались на спротив державних структур:
провокації під час проведення козацької ради в Переяславі-Хмельницькому (1992), затримання
козацької старшини під час вшанування пам’яті П. Сагайдачного у Києво-Могилянській академії (1994),
заборона поховання за участю кохаків Патріарха Володимира (Романюка) поблизу Свято-Софіївського
собору (1995) тощо.
Нарешті, 15 листопада 2001 р. було прийнято положення «Про Національну програму
відродження та розвитку Українського козацтва на 2002 – 2005 роки», метою якої був подальший
розвиток і утвердження козацтва, як громадської сили, спроможної впливати на консолідацію
українського суспільства. Програма передбачала участь козацтва у військово-патріотичному вихованні
молоді; створенні, відродженні та охороні заповідних місць і об’єктів; проведення освітянських,
культурно-просвітницьких заходів, науково-дослідної, пропагандистської та видавничої роботи;
організацію туризму та спортивних змагань; здійснення господарської, природоохоронної ті міжнародної
діяльності.
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Нажаль, Кабінет міністрів у 2010 році скасував схвалення концепції державної цільової
національно-культурної програми розвитку українського козацтва на 2009-2011 роки, про що йшлося у
відповідному розпорядженні Кабміну від 11.08.2010. Концепція була затверджена у вересні 2008 року й
своєю метою мала організацію взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,
наукових установ і козацьких організацій з відродження й розвитку традицій українського козацтва,
створення умов у суспільстві для забезпечення його загального розвитку. Раніше запровадити в Україні
козацьку службу пропонував колишній президент Віктор Ющенко, проте його законопроект був
відкликаний з Ради у зв’язку зі вступом на посаду президента Віктора Януковича. Пізніше Партія регіонів
внесла до Верховної ради аналогічний законопроект про відновлення і розвиток українського козацтва,
проте доля документу так і зависла в повітрі.
Наразі, в Україні зареєстровано близько десятка всеукраїнських громадських організацій
українського козацтва та більше п’ятисот обласних, районних, міських і сільських козацьких утворень:
«Українське козацтво» (1991), «Спілка козацьких організацій України» (1999), «Козацтво України»
(2001), «Об’єднане козацтво України» (2003), у лавах яких налічується більш ніж 200 тисяч осіб.
З 2014 року в українському суспільстві внаслідок реації на збройну агресію Росії посилились
тенденції декомунізації – відмови від радянських символів та свят. Тож, Президент України Петро
Порошенко встановив щорічно 14 жовтня відмічати і День захисника України, свято державного
значення, скасувавши, таким чином, святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого знаного за
радянських часів, як «День Радянської армії та Військово-морського флоту». Також 14 жовтня
традиційно відзначають день створення Української повстанської армії (УПА) – військово-політичної
формації українського визвольного руху.
Під гаслом «Сила нескорених» українці вперше відзначали День захисника України 14 жовтня.
10 жовтня 2015 року Президент Порошенко під час виступу на Всеукраїнському форумі учасників
антитерористичної операції зазначив, що саме силу нескорених продемонстрували українські воїни, які
відстоюють незалежність та суверенітет України у війні з російським агресором.

Щодо назви
Вчені розрізняють історію спільноти воїнів
Христових на Подніпров’ї, історію спільноти з самоназвою
«козак» та історію козацтва, як військового стану
суспільства Речі Посполитої і Російської імперії. Тож
роздивимось їх уважніше.
Історія спільноти воїнів Христових степової
України сягає давнини, і після проповіді на цих землях
християнства все більше нащадків місцевих жителів
називали себе воїнами Бога, Владики Небесного і Його
Вічного Війська. Важливим етапом у розвитку цієї спільноти
стало унезалежнення Подніпров’я від Хозарського (Степового) каганату, утворення Великого Князівства
Київського і прийняття Християнства як державної релігії. З того часу Київ став важливим духовним
осередком воїнів Христових, центром притяжіння для усіх християн Великого Степу, в тому числі
спільноти християн з самоназвою «козаки».
Після відомих подій 1240-х років, а саме руйнування Києва військами хана Батия, козацькохристиянська спільнота Подніпров’я теж зазнала удару. Хоча життя людей в цьому регіоні не
припинялося, чимало нащадків християн Великого Князівства Руського продовжували жити на землях
предків по обидва боки Дніпра, мріючи визволитись з-під влади Золотоординців. Така можливість
з’явилась лише у 14-15 ст., коли християнські громади і структури влади відшукали підтримку у Польші
і Литви у боротьбі проти правителів Золотої Орди. Таким чином і почалася нова епоха українського
козацтва у тому вигляді, який нам знайомий з народної творчості і літописів. Саме у ці часи відбулося
ототожнення в свідомості людей самоназви степової спільноти «козак» і ідеї воїнів Христових як
захисників православної віри, життя, добра і правди. І лише десь у 16-17 ст. з появою козацтва як
військового формування Речі Посполитої з’являються перші спроби описати історію козацтва,
включаючи її у контекст історії народів і країн регіону.
Західні історики в своїх працях подають, що за розповідями самих козаків, їхня історія
починається з 800 року, а першій військовий похід з 948 року. За козацькими розповідями: Семен
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прийшов на Лиман, в місто в дельті Богу (Південного Бугу), звідти він пішов на косу (Семенів Ріг біля
сучасного Миколаїва), яка аж досі носить його ім’я і займався там полюванням на звірів. До нього
приєднувались інші прибульці, сотня за сотнею, які обрали Семена за Отамана. В окрузі поширювались
чутки про них, як про вправних лучників. Грецький імператор дізнався про майстерних у військовій
справі тих людей та запросив їх на війну на Дунаю проти турків. Після війни Отаман Семен оселився в
окрузі Очакова недалеко від Дніпра і з того часу кількість козаків тільки зростала. Прозвали їх Козарами,
за верхнім одягом та штанами, що вони шили собі зі шкір диких кіз. Після вдалого походу грецький
імператор обдарував воїнів грошима і назвав ії Козаками, і писав про них королю польському, щоб іх
за іхню хоробрість під свою протекцію взяв і наказав називати іх Козаками, і не Козарами.
З оповідей запорожця Микити Коржа (Жадана): «Коли саме і з яких часів Запорожжя дало свій
початок, про те достовірно стверджувати не можу, але коли мої предки зайшли в цю україну, то в ті часи
воно вже існувало і за усними переказами через прадіда, діда і батька мого дійшли до мене відомості,
що ці Запорожці в старі часи називалися Козарями. Поскільки їх основне місце проживання було над
Дніпром нижче порогів, то й названі вони вже пізніше через Гетьмана Хмельницького – Запорожцями»
«Четія Мінея» (церковно-релігійний збірник), яка почерпнула інформацію з грецьких літописів
повідомляє: «…що козари, яких греки козарами, а римляни газарами називали, були народом
скифським, мови слов'янської. Країна їхня була біля Меотійського озера, яке також Мертвим морем
називалось.» Деякі дослідники історії українського козацтва стверджують, що після взяття монголотатарськими ордами Києва та ін. земель руських, руський народ почав переселятися в місцевості
неприступні для ворога і створювати там свої дружини легкого війська для оборони від ворогів. В ті часи
причорноморські степи носили назву — Казарія. Походження козаків з таких давніх часів не
підтверджене письмовими джерелами.
Конкретно у польсько-литовських письмових джерелах слово «козак» з’явилось в 1516 р.
після військового походу гетьманів Дашкевича та Лянцкоронського проти білгородської орди. Король
Сигізмунд, вибачаючись за їхні дії перед ханом, сказав що то було не його військо, а козаки, вживши до
цього слово татарського походження, «козаки», яке перед тим вживав сам хан, виправдовуючи
пограбування руських земель його підданими. До того часу в польських джерелах козаки називались
«запорожці» або «черкаси».
Щодо територій, то походження українського козацтва пов’язане з двома топонімами: Семенів
Ріг в дельті р. Бог (сучасний Південний Буг) біля Миколаїва та місто Черкаси, яке здавна (з 1386 р.) було
осередком українських військовиї гетьманів. Відомо що Черкаси засновані вихідцями з Пятигір’я,
козаками-черкасами близько 1282 р. і названі ними – Черкаськ. Про походження міста Черкаси також
відомо з грамоти Станіслава Августа, що князь Литовський Гедимін, після битви з татарами та здобуття
Перекопу, Кафи та Пятигорських Черкас, взявши в полон частину черкасів з їхньою княжною, поселив
їх над Дніпром на місці сучасних Черкас.
В офіційних документах запорозьки козаки називали себе «Славне Запорозьке Низове
військо», в польських джерелах з 1515 р. називали «Низовими козаками». Запорозькі землі в Росії
називались – «Задніпровською Україною», а в Речі Посполитій – «Низом» або «Диким Полем». У
війську Івана Грозного козаків можна було зустріти під назвою «Черкеси» або «Польські козаки» і до
початку польсько-козацької війни всіх козаків називали «Запорожцями» або «Запорозькими
козаками».

Передумови виникнення Козаччини
Найсумнішим у історії українського середньовіччя
є відносини з Османською імперією, яка у 15 столітті,
зруйнувавши Візантію, осередок православного
християнства тогочасного світу, захопила міста
Феодосію в Таврії та Білгород (сучасний БілгородДністровський) на Чорному морі. Після цих подій
Кримське ханство стало васалом Османської імперії
та посилило напади на українські землі, спустошуючи
Поділля та Волинь. Для оборони від татар на
Правобережжі по Кучманському та Чорному шляхах
збудовані замки: Брацлавський, Каменець, Бар, Сатанів, Меджибіж, Жванець, Зіньків та Вінниця,
головною задачею яких була оборона територій від татарських орд з використанням місцевого
населення.
Отже, як організована військова сила, що входила до складу Литовського князівства та
Польського королівства, а пізніше Речі Посполитої, козаки з’явились (за письмовими джерелами) на
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початку 16 ст. Першим гетьманом запорожців ( від польськ.-нім. hetman — начальник) став черкаський
та канівський староста – овруцький шляхтич Остафій Дашкевич, який 1508 року вперше випробував
запорожців в бої проти татар, разом з їх отаманом Павлюком.
Життя запорожців тоді проходило так: зимою вони перебували в своїх домівках, а на весну, коли
спостерігалась висока рухливість загонів татар, козаки збирались на островах біля перевозів, через які
татарські орди пробирались на українські території. На літній період вони обирали собі одного чи кілька
старшин для керування походами. Пізньої осені знов повертались по домівках. До керування Остафія
Дашкевича козаки об’єднувались в курені, які вже обирали своїх отаманів.
Під час військової служби повітові хорунжі (походить від прасл. *xorǫgy, звідки також
давньорус. хоругы, хоругъвь, хорюговь, коруговь, стцерк.-слов. хорѫгва, хорѫгы, рос.
хоругвь, пол. сhorągiew, що означає «прапор») наглядали за озброєнням, в їх відомстві перебували
також повітові корогви, вони проводили реєстрацію козаків та давали знати куреням, де проходить збір
у похід. Збори, звичайно, відбувались в Білих межах поміж Борзною, Ніжином, Конотопом або в Крилові
за Дніпром. Козаків, зібраних для походу, ділили на полки, потім на сотні і тоді більшістю голосів
вибирали командуючих тільки на час походу.
Острів Хортиця був назначений Дашкевичем, як місце зберігання зброї та засновання табору.
Самі запорожці називали свій табір на острові – Січ. Січ була поділена на курені, якими управляли
Куренні Отамани, якими, в свою чергу, управляла Старшина. Старшиною і всіма козаками на острові
керував Кошовий Отаман, а всіма козаками в країні – Гетьман (тобто Військовий Отаман). Фактично
Остафій Дашкевич був першим постійним Гетьманом, до нього посада була тимчасова. Зимували
козаки найчастіше у Чигирині.
Перебування на острові, а також небезпечний шлях до нього призвели до того, що жінки були
тут заборонені. Виникла така собі прикордонна міліція, яка мала вельми велике значення для
польського королівства, так як вона діяла на найнебезпешнішому кордоні.
Січ існувала не тільки на Хортиці. Наприклад, Січ була в Седніві (Чернігівської обл.) на лівій
стороні Дніпра, в Каневі (Черкаської обл.) на правій стороні Дніпра, в Переволочній (Полтавської обл.),
на Томаківці (острів на Дніпрі), в Микитині, Стара Січ на річці Чортомлик (до 1654 р.), в Каменці на правій
стороні Дніпра, в Олешках (Олешківські піски), Нова Січ на р. Підпольній.
Сама Запорозька Січ – це місто-фортеця, на території якої
розміщувались площа, церква, курені, комори, адміністративні
споруди. Стіни були насипані с землі з використанням дерев’яних
укріплень. На підконтрольних козакам землях існували козацькі
господарства – зимовники. Основною галуззю господарства
Запорозької Січі були промисли: рибальство, полювання,
скотарства, бортництво, бджільництво, видобування солі. Козаки
мали торгові стосунки з татарами та іншими сусідами, вели
внутрішню торгівлю, але найзначніший прибуток Січ мала з
військових походів.
За етнічним походженням козаки у більшості були
вихідцями з Русі. Також у стрій вливалися татари, поляки та інші
народності. Політичний устрій Запорозької Січі порівнюють з
вічевою демократією слов’ян. Правова система була
заснована на звичаєвому праві, яке ґрунтувалося на усних
усталених звичаях та нормах. Вищим органом влади у Січі
була Рада, право участі у якій мали всі козаки. Козацькі ради за традицією збиралися щороку 1 січня
для переобрання кошового отамана і старшини. Виконавча влада належала кошовому отаману і
центральному органу управління Січі — Кошу.
У другій половині XVI—XVII століттях запорозькі козаки здійснили десятки походів до Очакова,
Кілії, Ізмаїлу, Акермана, інших твердинь Османської імперії на Північному Причорномор'ї, досягли
берегів Малої Азії, зокрема, фортець Сінопа і Трапезунда. Наприкінці XVI — на початку XVII століть
запорозькі козаки були втягнуті у війни, що вела Річ Посполита у Лівонії, Московському царстві.
Запорожці брали активну участь у козацько-селянських повстаннях в Речі Посполитій. Так, саме на Січі
у 1648 році почалося повстання Богдана Хмельницького. З 1649 року Запорозька Січ була
складовою Гетьманату. У часи Руїни гетьмани втратили контроль над Запорозькою Січчю, а сама Січ
навіть виставляла своїх кандидатів на гетьманство. У 1709 році запорожці підтримали виступ гетьмана
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Івана Мазепи проти царя. У 1711 році Січ опинилася під кримською протекцією, а в 1734 увійшла до
складу Російської імперії. Закінчилася історія Запорозької Січі у 1775 році — коли фортеця запорожців
була зруйнована царським військом.

Між Польщею та Москвою.
Сучасні історики та політологи
сперечаються: «чи можна вважати
козацтво явищем суто українським?»
Складно сказати – існує чимало доводів
щодо
неукраїнського
походження
козаків донських. Але те, що перші
козаки з’явилися на теренах сучасної
України – факт безперечний. Ще один
факт – явище «козацтва» в світовій
історії не має аналогів. Звісно, можна
проводити паралелі з піратськими портовими республіками на тропічному узбережжі Атлантики та на
Мадагаскарі. Можна проводити паралелі з Мальтійськими лицарями та іншими духовно-лицарськими
орденами. Можна порівнювати українським козаків з американськими траперами на Дикому Заході, ті
так само як козаки-гнездюки, сторіччями жили в умовах «вдень працюю, вночі від індіанців (татар)
відстрілююся». Всі ці явища на козацтво були схожі – але не більше того.
Козацтво з Україною пов’язане неподільно. Так, звісно, у мирний час ми можемо тему козацтва
зводити до жартів та до популярних дитячих мультиків, але будемо чесні самі із собою. Будь-яке
громадське протистояння, будь-яка спроба принизити національну гідність українців, не говорячи вже
про війну, мов по чаклунству повертає оселедці, булави, шапки зі шликами, козацькі пісні, і вічне «рабів до раю не пускають». Останні події в країні – поза конкуренцією. Час говорити навіть не про
вагомий внесок козаків у майбутнє своєї країни. Час говорити про третє народження українського
козацтва.
Чому третє? Першим народженням козацтва традиційно прийнято вважати процеси що
відбувалися у Дикому Полі 15 ст., в результаті яких козаки з’явилися як таке. Далі – по написаному.
Перші отамани. Перші походи. Подвиги князів Михайла Мамая-Глинського, Дмитра БайдиВишневецького. Северин Наливайко заявив козацтво як силу здатну вливати на політику всередині Речі
Посполитої. Петро Сагайдачний зміцнив його до рівня впорядженої армії, здатної десантом захопити
Синоп, підпалити Стамбул та взяти в облогу Москву. Діяльність Богдана Хмельницького… «Золота доба»
від Івана Мазепи.
Не ставимо за мету переказувати історію козацтва, але два зауваження зробити треба. Чому
козаки врешті-решт зробили вибір на користь Москви? Вирогідно, причина в тому, що у виборі між
християнськими Польщею та Москвою козаки поставили на СЛАБШОГО противника, тобто такого, якого
за потреби буде легко позбутися. Нагадаймо, що на 1654 рік козаки сходили війною на Москву
самотужки – з гетьманом Сагайдачним. Москва ж сходити військом на Київ тоді навіть не мріяла. Ну а
те, що замість діяти проти Москви спільно, козаки потонули у вирі Руїни, то це вже самі винні.
А чи треба було козакам обирати взагалі? На жаль – так. Оточена з усіх боків країнамимонархіями, зі спадковими династіями при владі, козаки мали тільки один шанс на виживання – стати
під владу легітимної особи королівської крові – інакше козацьку державу не визнав би жоден із сусідів.
Ідеалом було б, якби козаків очолив хтось із Рюриковичів, особа здатна заявити права на трон
князівства Русь. Але чого не було – того не було.
Усвідомлюючи хиткість свого становища, Богдан Хмельницький як раз намагався возвести на
трон королівську особу – свого сина Тимоша, легітимізувавши його через шлюб з донькою молдавського
господаря Розандою Лупул. Загибель Тимоша зруйнувала цей план і козаки на чиєсь підданство були
приречені. Саме через це гетьман Мазепа постійно мусив обирати між Петром і Карлом – сам стати
повелителем України за тодішнім «міжнародним правом» він не міг. Зрештою, Москва, на відміну від
Польщі, тоді принаймні не зазіхала на самовизначення українців. Нині все з точністю до навпаки.
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Проте невірним буде стверджувати що ліквідація Запорізької Січі призвела до ліквідації козацтва.
По-перше, до самого 1917 р. в Україні проживала чимала кількість осіб, що в документах в графі
«верства» писали «козак». По-друге, до середини 19 ст. в Російській імперії представники вельможних
козацьких родин займали вельми високі посади і безпосередньо брали участь в керівництві Росією.
Переглянувши перелік генералів російської армії у 1812 р. можна бачити кількість німецьких прізвищ,
проте серед них раз за разом спливають і полтавський шляхтич Раєвський, і правнук гадяцького
полковника Мілорадович, а з ними генерали Сулима, Паскевич, Котляревський (не плутати з поетом),
тощо. Що й не дивно, особистим радником царя Олександра був нащадок генерального писаря козаків
колишній канцлер Російської імперії Віктор Кочубей.
Якщо на те пішло, нашим сусідам – росіянам не зле нагадувати що у «Росії яку вони загубили»
було двоє батьків – німецька принцеса Софія-Августа-Фрідеріка Ангальт-Цербстська (в миру – Катерина
ІІ) та син козацького генерального писаря канцлер Олександр Безбородько. Останній – долучив до
роботи в міністерствах чимало своїх земляків, звичка покладатися на родичів в українцях живе від сивої
давнини.
Ще один цікавий факт. Після видання поеми «Полтава» російський поет Олександр Пушкін
стикнувся з мовчазним бойкотом з боку всіх відомих Петербургських салонів. Так сталося, що чимало
салонів мали хазяїв українського походження, а салони рангом поменше боялися псувати стосунки з
першими. Звернення до теми Мазепи збурило петербургських можновладців-українців, аж до родини
всесильного канцлера Кочубея. Ставлення їх до гетьмана Івана було вкрай неоднозначне і на той
момент тема Мазепи була «табу». Уявіть собі міру ярості цих можновладців, коли порушити «табу»
наважився поет-росіянин?
І це не поодинокий випадок. Серед просвіченої Петербургської молоді ставлення до українців
було як мінімум дивне. Грибоєдов головним негативним героєм поеми «Лихо з розуму» вивів полковника
Скалозуба (прізвище то яке!), та й княгиня у нього говорить з явним українським акцентом. Не звертали
уваги? За презирством до українців стояли заздрість і… комплекс меншовартості. Українці не тільки
займали такі висоти про які чимало «полинных русаков» навіть не мріяли, вони ще й скрізь своїх родичів
просували.
Серед істориків, що займаються темою 18-19 ст. вже давно існує термін «малоросійська мафія», в
значенні «спільнота українців, що мала потужний вплив на керівництво Росії, аж до царя, включно». На
жаль – детально дослідити цю тему історики не має можливості, наша держава просто дивовижно
фінансує дослідження свого минулого. Але ще один цікавий нюанс. Українські організації, від КирилоМефодіївського товариства і далі, дивним чином постали як раз тоді, коли українців від керівництва
імперією масово відсунули представники інших націй, а в першу чергу – німці і росіяни.

Українське козацтво у вирі Новітньої історії
Спробуймо довести, що козацтво не кануло у вир минульщини – воно просто пройшло низку
трансформацій, які зрештою вивели його на шлях боротьби за повну незалежність України. Дякувати
Богу, після Французької республіки, юридичних чи світоглядних перешкод для цього вже не існувало.
Російський публіцист-українофоб Ніколай Ульянов в своєму творі «Происхождение сепаратизма»
дописався до того, що козаки і українці (малороси) – два різні народи, і що рушієм прагнення до
незалежності України через свою зневагу до будь-якої влади виступають саме козаки, на противагу
малоросам, які мовляв щиро за єдність з Росією.
Всі описані вище процеси врешті решт призвели до 1917 р. і до другого
народження козацтва. В березні 1917 р. в селі Гусаківка на Звенигородщині
селянин Никодим Смоктій створив першу сотню Вільного козацтва. У жовні того
ж року в Чигирині на Черкащині відбувся з’їзд козацьких організацій, на який
приїхало 200 делегатів від 60 тис козаків. Було обране керівництво
організацією і почесним отаманом Вільного козацтва став генерал-лейтенант
Павло Скоропадський. Дезорганізовані непрофесійними, а подекуди
відверто зрадницькими діями Центральної Ради, козаки не змогли стати на
перешкоді більшовикам. Діяти доводилося без спільного командування на власний розсуд. Але там де
на чолі козаків опинявся сильний лідер, козаки ставали грізною силою. Так, найбільшою частиною що
захищала Київ, був загін Київський вільного козацтва отамана Михайла Ковенка. Саме він разом з
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галицькими Січовими стрільцями ще до прибуття в місто гайдамаків Петлюри прийняв на себе удар
повстання на Арсеналі, не дозволив арсенальцям опанувати місто і загнав їх в приміщення цехів.
Добряче попсували більшовикам кров козаки в червоному тилу. Червоний главком АнтоновОвсєєнко в своїх мемуарах був змушений визнати, що німецькі війська в Україні вступали як правило на
території яку уже були звільнені від червоних бійцями Запорізької дивізії полковника Натієва, а частіше
– загонами тих самих вільних козаків.
За гетьмана Скоропадського вільне козацтво було розпущене. Головний отаман козацтва
виявився його могильником – таку думку історики-соціалісти прищеплювали на еміграції цілим
поколінням українців. Але насправді ідея козацтва не була забута. На противагу дещо анархічному і
слабо керованому вільному козацтву, гетьман мав
розроблений проект створення українського козацтва за
зразком донського та кубанського військ у Росії. Козаки
мусили мати гарантії на земельну власність, право на
зброю, особливі привілеї. На формування реєстрів козаків
були кинуті кращі офіцерські кадри, наприклад на
Катеринославщині штаб вільного козацтва формував
генерал
Омелянович-Павленко,
майбутній
герой
Вапнярського наступу і Першого Зимового походу. Чому
плани гетьмана не здійснишся? Питання до Петлюри та

Винниченка.
Кадри козацтва нікуди не поділися і після відступу українських сил з Подніпров’я, і навіть після
їхнього програшу. Україна першої половини 20-х років – це Дикий Захід, в якому влада більшовиків
закінчувалася на межах міст – в селі панували місцеві отамани і їхні загони. За оцінками ОГПУ в період
з 20-го по 24-й роки в Україні діяли біля 200 загонів чисельністю від 150 до 7000 осіб. Скільки це загалом
– прикиньте самі і додайте загони числом поменше. Не буде перебільшенням сказати, що партизанська
війна проти більшовиків у 20-ті роки, за масштабністю, в значній мірі перевершувала опір УПА в західній
Україні. До речі й сам термін «УПА» - родом також з загонів українських отаманів.
Кара неприборканим козакам була страшна. Їх чавили частини регулярної червоної армії, їхніх
рідних мордувала ЧК-ОГПУ. Остаточно ж хребет неприборканої козацької волі зламав Голодомор. Проте
– знищити козацьку волю виявилося не під силу навіть більшовикам. Вже невдовзі, під час війни, коли
знадобилася народна самопожертва, ті самі більшовики самі
почали піарити Хмельницького, Богуна, Кривоноса і ще
низку козацьких героїв, оцінених радянським агітпропом як
«правильні».
Різноманітні козацькі організації в Україні стали
з’являтися напередодні розвалу Радянського союзу, але за
формою і за змістом всі вони нагадували швидше пародію на
козацтво ніж реально дієву організацію. Якоїсь активної
політичної діяльності від козаків ніхто не бачив. Вони не
проявили себе ані під час «України без Кучми», ані під час
Помаранчевої революції. Звісно серед учасників цих акцій
були й козаки також, проте важко сказати що їхній внесок був вагомішим за внесок пересічних громадян.
В свідомості українців образ козака став невід’ємно
поєднуватися з образом такого собі «занзібарського
адмірала» - літньої особи у блискучій формі з повним
іконостасом нікому невідомих орденів, медалей та просто
значків – саме таких козаків пересічний громадянин бачив
частіше за все.
Ще один приклад такого «несвідомого антипіару» - це
коли під маркою козаків діяли різноманітні охоронні фірми,
при чому кадри до них набиралися за принципом «косо,
криво аби живо». Так у Запоріжжі свого часу якась козацька
організація зголосилася патрулювати вулиці разом з міліцією.
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Результат виявився дивовижний – проти волі
пересічні громадяни почали поважати міліцію.
Хлопчики-ботаніки, у красивій формі яку вони і
носити гідно не вміли (відчувався брак стройової
підготовки), та ще й з повноваженнями всього лише
рівня дружинників, нікого особливо не вразили й не
налякали і стали предметом насмішок всього міста.
В першу чергу – за те що назвалися не ким-небудь,
а козаками! І не де-небудь, а в Запоріжжі!
Так би воно може й було, якби не Революція
гідності. Легкою рукою київський Майдан показав
Україні і світові зовсім інших козаків – тренованих, кремезних хлопців у натівському камуфляжі, здатних
битися і захищати. Козацька сотня з’явилася на Майдані одною з перших, одною з перших взялася за
охорону периметру Майдану та зберігання ладу, і від самого початку була гарно впоряджена та
екіпірована. В той час коли чимало бійців самооборони виходили на чергування в саморобних кірасах,
козаки вже хизувалися касками, броніками і вправною дисципліною. Від козацької екзотики часто-густо
лишалися тільки шеврони на рукавах, ну й звісно, оселедці.
Козаком був відомий Михайло Гаврилюк, перебування якого у міліцейському полоні стало
символом свавілля українських силовиків. Козаки були у всіх гарячих точках Майдану. Вже після
революції чимало козаків рушили на Схід і зараз б’ються з сепаратистами в складі батальйонів «Дніпро»,
«Україна», «Донбас», та в загонах територіальної самооборони.
На заміну літньому «занзібарському
адміралові» щодо козаків, в свідомості мас
прийшов образ парубка з чупруном та в
камуфляжі. Козаки стали силою, яка гучно про
себе заявила. Точніше так, українське козацтво
втретє з’явилося на світ у своєму природному
вигляді – як військова сила, як загони
самооборони українців проти зовнішньої навали і
внутрішніх гнобителів.
Звичайно, козаки були не єдині, хто став
на захист Майдану та українців Донбасу. Були ще
Самооборона Майдану, пересічні громадяни в батальйонах територіальної оборони, тощо. Але вже зараз
сотні самооборони фактично припинили існування, кадр який був на Майдані роз’їхався по домівках і
зайнявся своїми проблемами. Так, в разі потреби відновити склад сотні буде не важко. А доти? Чи може
існувати сотня самооборони Майдану, без самого протесту на Майдані?
У козаків такої проблеми немає, їхня структура існувала задовго до Майдану і нікуди не зникла
після нього. Звісно не всі козацькі організації, що були на Майдані, перейшли від самомилування до
реальної роботи. Але деякі таки перейшли. Так, наприклад, у Києві ГО Святошинський полк реєстрового
козацтва, члени якого на Майдані перебували в складі 4-ї сотні, вже зараз створив Київський козацький
полк народного ополчення ім. Т. Шевченка. Козаки планують відкрити під Києвом учбово-тренувальну
базу, де всі бажаючі зможуть здобути військову підготовку під керівництвом колишніх офіцерів збройних
сил. В умовах коли потреба у військових навичках для пересічного громадянина стала сумною
необхідністю, важливість цієї робот важко переоцінити. Існують козацькі організації що допомагають
прикордонникам контролювати кордони України. Існують козаки що допомагають із забезпеченням
бійців Національної гвардії та батальйонів територіальної оборони. Багато чого існує.
Практика доводить, козацькому роду – таки нема переводу.
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Сучасні козацькі організації
Сучасні козацькі громадські організації в Україні та поза її межами мають за мету відродження
традиційних козацьких цінностей, плекання історичної пам’яті про феномен. Серед перших з них були:
Донецьке козацьке земляцтво (1984), Кальміуська паланка (1990), Запорізьке козацьке
товариство "Запорозька Січ" (1990). У різних регіонах України у 1990-х роках
виникли "Карпатська Січ" (Львів), "Прикарпатська Січ" (Івано-Франківськ),
"Буковинська Січ" (Чернівці), "Волинська Січ" (Луцьк), "Поліська Січ"
(Житомир), Київське козацьке товариство (Київ), "Закарпатська Січ"
(Ужгород) та ін.
У 1991 р. відбулося об'єднання всіх цих
організацій у загальноукраїнську самодіяльну
організацію
Українське
козацтво.
Першим
гетьманом став В'ячеслав Чорновіл. Організація
зареєстрована
Міністерством
юстиції
України
17.03.1992. З цього часу процес створення місцевих
козацьких організацій активізувався — вони
створювалися в районних центрах, містах і містечках
України.
З 1992 по 1998 роки гетьманом новітнього
Українського козацтва був генерал-майор Збройних
сил України Володимир Мулява. У 1998—2005 рр. р.
— генерал і народний депутат Іван Білас. З 2005 р. —
Віктор Ющенко.
З 7 серпня 1996 р. згідно зі змінами до Статуту сучасне Українське козацтво стає «міжнародною,
добровільною, незалежною, добродійною всеукраїнською оборонно-спортивною, національнопатріотичною організацією». На початку 2000 років ця органація нараховуваля 150—160 тис. членів.
У 2006 р. створена Народна Академія Українського козацтва. Працює Науково-дослідний
інститут козацтва. Координацію з владними структурами на найвищому рівні здійснює Українське
козацтво при Президентові України.
Водночас, гостра політична боротьба в Україні позначилася і на новітньому козацькому
середовищі, свідченням чого є створення Союзу козаків України та низки інших регіональних
товариств, які не увійшли до складу Об'єднаного Українського козацтва.
Нині сформовані основні напрями розвитку козацького руху — Реєстровий, Запорозький,
Вільний і Звичаєвий (Традиційний). Вони мають своїх історичних попередників.
Реєстровий
Цей масовий напрямок представляє головним чином Українське козацтво й Українське
реєстрове козацтво (Анатолій Шевченко), меншою мірою Військо запорозьке низове (отаман —
Олександр Панченко). Ці організації зорієнтовані на державу та прагнуть їй служити.
Запорозький

Цей масовий напрям представлено Міжнародною громадською організацією Козацтво
Запорозьке (верховний отаман — Дмитро Сагайдак). Козаки визнають одне духовне керівництво —
Українську Православну Церкву (Московського патріархату).
Вільні козаки
До нього зараховують Об'єднане козацтво України (керівник — Анатолій Попович). Орієнтоване
на УПЦ Київського патріархату.
Звичаєве козацтво
Не має значного поширення в Україні. Сюди належать Звичаєва громада українських козаків
(ЗГУК), Характерне козацтво, школи бойового Звичаю «Спас» і Бойового гопака та інші. Характерною
ознакою звичаєвого козацтва, на противагу реєстровому, є традиційні однострої (без погонів і лампасів)
та відсутність генеральських звань. Один з лідерів цього напрямку — Євген Петренко — колишній
головний отаман Українського козацтва.
Згідно звітів загальний реєстровий склад організацій (тільки в Україні) на 1 грудня 2014 року
нараховує більше ніж 49 тисяч козаків, це близько 700 козацьких громадських організацій. Тож нижче
наведені найвпливовіші з них.
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Рада Українського козацтва при Президентові України
З метою створення ефективного механізму взаємодії органів державної
влади та козацьких громадських організацій щодо розвитку історичних,
патріотичних, господарських і культурних традицій Українського козацтва, Указом
Глави держави від 4 червня 2005 року № 916/2005 утворено Раду Українського
козацтва як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
Членами Ради є керівники всеукраїнських козацьких громадських організацій,
зареєстрованих відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян". До
складу Ради можуть входити також інші особи, які зробили значний внесок у
відродження та розвиток Українського козацтва. Рада здійснює свою діяльність на
громадських засадах, утворюється у складі голови, секретаря й інших членів Ради.
Очолює Раду Президент України. Члени Ради мають рівні права. Кожний член Ради має один голос.
Основними завданнями Ради є:


здійснення аналізу стану розвитку Українського козацтва, а також заходів із забезпечення взаємодії
органів виконавчої влади і козацьких громадських організацій у сфері відродження історикокультурних і господарських традицій Українського козацтва;



участь у розробленні та реалізації державних програм розвитку Українського козацтва; внесення в
установленому порядку пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у цій сфері.

Рада відповідно до покладених на неї завдань:


вивчає та аналізує стан розвитку козацького руху в Україні;



здійснює підготовку у межах своїх повноважень рекомендацій щодо відродження та розвитку
традицій Українського козацтва;



вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері
відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій
Українського козацтва, а також щодо сприяння роботі громадських, релігійних організацій,
благодійних фондів, окремих громадян щодо відродження Українського козацтва;



розробляє та бере участь у виконанні програм розвитку Українського козацтва;



бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її
компетенції;



сприяє укомплектуванню окремих підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань
призовниками, які є членами козацьких організацій;



сприяє охороні пам'яток історії та культури, природоохоронній та науково-пошуковій роботі,
організації та проведенню фестивалів козацької творчості, спортивних змагань, вносить у
встановленому порядку пропозиції щодо відновлення історичних назв, пов'язаних з історією
Українського козацтва;



проводить через засоби масової інформації інформаційну та роз'яснювальну роботу з проблем
Українського козацтва, відродження та розвитку його історичних, патріотичних, господарських та
культурних традицій.

Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування у питаннях відродження та розвитку історичних, патріотичних,
господарських та культурних традицій Українського козацтва, а також з навчальними закладами,
науковими установами щодо патріотичного виховання, організації фізкультурно-спортивної та
культурно-просвітницької роботи серед молоді.
Рада має право:


одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до її компетенції;



утворювати в разі потреби тимчасові робочі групи.

Отаман Львівського козацтва при Президентові України є Кравець Петро Михайлович - при
Львівському бюро технічної інвентарізації та експертної оцінки. Діє також Гарнізонний Храм святих
апостолів Петра і Павла, Центр Військового Капеланства, освячений 6 грудня 2011 року з нагоди 20-ї
річниці створення Збройних сил України.
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Громадська спілка «Велика Рада отаманів України» (Міжнародна організація
Об’єднана Рада українського та зарубіжного козацтва (ОРУЗК)
До складу Об’єднаної Ради входять 42 міжнародних, всеукраїнських,
зарубіжних та регіональних козацьких організацій. Загальне керівництво
організацією здійснює Генеральний штаб, на чолі з Верховним отаманом
і членами Генеральної старшини у кількості 61 члена, серед яких поважні
члени славетних козацьких родин України та зарубіжжя, керівники
всеукраїнських та міжнародних козацьких організацій та громад, видатні
представники інтелігенції, діячі культури та мистецтва, науковці та вчені,
ректори та керівники навчальних закладів, видатні військовослужбовці,
депутати Рад та представники духовенства.
У складі Генеральної старшини ОРУЗК входять 17 академіків Українських академій, у тому числі 6
докторів наук, 9 професорів, 4 кандидатів наук, 3 заслужених діяча науки та культури, 1 лауреат
Державної премії, 1 заслужений майстер спорту, 2 заслужених тренера. Крім того, Верховний отаман
Об’єднаної Ради обраний ректором Міжнародної Академії козацтва (президент МАК Генерал козацтва
– М. Ямненко).
Важливим самостійними структурними підрозділами об’єднання, є такі заклади та організації, як:


Європейська козацька Академія бойових мистецтв (ЄКАБМ) (президент Академії –
заслужений майстер спорту, заслужений тренер, Лєвандо Олександр Петрович);



Український інститут Національно-духовного державного розвитку козацького народу;



Український козацький інститут бойових мистецтв;



Всеукраїнське об’єднання козацьких громад;



Всеукраїнська організація «Селянське козацтво України»;



Міська козацька організація “Об’єднане козацтво м. Києва” (кошовий отаман Генералполковник Володимир Опришко);

та цілий парад діючих козацьких січей:
 Гостомельська січ (кошовий отаман Генерал козацтва Юрій Приліпко);
 Канівська січ (кошовий отаман Полковник Сергій Стижевий);
 Березняківська січ (кошовий отаман Генерал-лейтенант Микола Довбня);
 Черкаська січ (кошовий отаман Генерал-лейтенант Микола Нестеренко);
 Броварська січ (кошовий отаман Генерал-полковник Іван Сіпливий);
 Бобровицька січ (кошовий отаман Генерал-полковник Сергій Стефановський);
 Конотопська січ (кошовий отаман Генерал-полковник Олександр Кравченко);
 Подільська січ ім. Б. Хмельницького (кошовий отаман Генерал-полковник Петро Побережний);
 Ржівська січ ім. Піддубного (кошовий отаман Генерал-лейтенант Олександр Решетніков);
 Таращанська січ ім. Ф. Гребенка (кошовий отаман Генерал-майор Анатолій Телющенко);
 Городнянська січ (кошовий отаман Генерал-лейтенант Олександр Лукаш);
 Кагарлицька січ (кошовий отаман Генерал-майор Сергій Антоненко).
Усі ці козацькі січі – структури самостійні і незалежні, чітко діють згідно єдиного центрального плану
розвитку та діяльності, під керівництвом Генерального штабу Об’єднаної Ради Українського та
зарубіжного козацтва. Усі січові кошеві отамани мають статус дійсних Членів Генерального штабу та
Військової Ради ОРУЗК.
В структурі Об’єднаної Ради діє Центр соціальної і трудової реабілітації інвалідів “Віра в
майбутнє”, яку очолює заслужений журналіст України, Генерал Віктор Халецький.
Організація підтримує чотири благодійних фонди та організації: “Ветеранів-військовослужбовців”,
“Українська надія”, “Діти війни”, КМГО “Спадщина предків”, які мають мету соціального захисту ветеранів
війни та праці, а також приумноженні наукових та творчих надбань нації та відродження культурної
спадщини українського козацтва, проведення пошукової та меморіальної діяльності.
Велика педагогічна цілеспрямована діяльність провадиться у Центрі військово-патріотичного та
спортивного виховання молоді “Десантник” під головуванням Генерал-полковника, доктора наук,
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професора Володимира Кичигіна; та Історико патріотичного клубу “Пошук” під головуванням
Полковника Вячеслава Дзівалтовського.
Об’єднана Рада має свій офіційний сайт – http://intercossacks.org.ua та два друкованих органа –
Газета Ордена Богдана Хмельницького “Козацьке Поділля” та Міжнародна Ордена Івана Сірка
газета “Козак”. Реєструється в Мінюсті України (січень 2015 р.) – Журнал “Офіційний вісник Об’єднаної
Ради українського та зарубіжного козацтва”.

Міжнародна громадська організація «Українське козацтво»
Міжнародна національно-патріотична і оборонно-спортивна громадська
організація, спадкоємець і продовжувач ідейниї, духовних і моральних
засад українських козаків, їх духовних, культурних, організаційних, військовопатріотичних і господарських традицій. Українське козацтво є об'єднанням
громадян для задоволення та захисту своїх законних, соціальних, національнокультурних, творчих, освітніх, наукових, оздоровчих та спортивних інтересів і є
добровільною,
незалежною,
добродійною,
позапартійною
громадською
організацією. Українське козацтво — правонаступник історичних гілок українського
козацтва, які діяли на засадах відновлення незалежності України та її розбудови.
Організація має власні освітні центри:


Окремий науково-освітній центр Українського козацтва імені І. Д. Сірка" при ХНПУ імені
Г. С. Сковороди;



Науково-освітній центр Українського козацтва при Прикарпатському національному університеті
імені В.Стефаника.

Голова – гетьман Пантелюк Микола Миколайович. Юридична адреса: Київ, вул. Липська 12/5.
Офіційний сайт: http://ukrkozatstvo.com (наразі не працює).
Регіональні представництва організації:


















Буго-Чорноморський кіш Українського козацтва Миколаївської області — кошовий отаман
Дорошенко Борис Павлович, генерал-отаман;
Харківське крайове козацьке товариство «Харківський козацький Слобідський полк Українського
козацтва» — крайовий отаман Потапов Сергій Юхимович, генерал-отаман УК;
Житомирське крайове козацьке товариство «Поліська Січ» Українського козацтва — крайовий
отаман Шевчук Анатолій Федорович, генерал-отаман УК;
Крайове козацьке товариство «Прикарпатська Січ» Українського козацтва — наказний крайовий
отаман Джура Олександр Дмитрович, генерал-хорунжий УК;
Чорноморський Козацький Округ-Чорноморське козацьке військо Українського козацтва —
верховний отаман Петько Анатолій Іванович, генерал-отаман УК, перший заступник Гетьмана УК,
польовий гетьман УК;
Черкаське крайове товариство Українського козацтва — крайовий отаман Чепелуха Віталій
Григорович генерал-хорунжий УК;
Полтавський кіш імені Миколи Міхновського Українського козацтва — крайовий отаман Лещенко
Анатолій Васильович, генерал-отаман УК;
Кальміуська паланка Українського козацтва Донецької області — крайовий отаман Пантелюк
Микола Миколайович, Гетьман УК;
Сумське крайове козацьке товариство Українського козацтва — крайовий отаман Кобозєв Микола
Михайлович, генерал-отаман УК;
Луганське крайове (обласне) товариство Українського козацтва «Лугарі» — крайовий отаман
Василенко Іван Миколайович, генерал-отаман УК;
Кіровоградське крайове козацьке товариство «Буго-Гардівська паланка Українського козацтва» —
крайовий отаман Шарий Віктор Григорович, генерал-отаман УК;
Дніпропетровське (Січеславське) товариство Українського козацтва — крайовий отаман
Омельяненко Микола Андрійович, генерал — хорунжий УК;
Вінницький полк імені Богуна Українського козацтва — крайовий отаман Воловодюк Володимир
Володимирович, генерал-хорунжий УК;
Волинське крайове товариство Українських козаків — крайовий отаман Пасаман Микола
Миколайович, генерал-осавул УК;
Прикарпатська Січ Українського козацтва — крайовий отаман Іськів Всеволод Петрович, генералотаман УК;
Одеський обласний особливий підрозділ «Отаман Сірко» — крайовий отаман Кривобок Вадим
Миколайович, генерал-отаман УК;
Тернопільський крайовий кіш Українського козацтва — в.о. крайового отамана Процик Василь
Мирославович, генерал-отаман УК;
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Хмельницьке крайове козацьке товариство імені Богдана Хмельницького Українського козацтва —
крайовий отаман Павонський Франц Йосипович, генерал-отаман УК;
Чернігівське обласне козацьке товариство — крайовий отаман Тельнов Валерій Михайлович,
генерал-хорунжий УК;
Чернівецьке обласне козацьке товариство «Буковинський козацький кіш» — крайовий отаман
Бурденюк Олександр Георгійович, генерал-отаман УК;
Підрозділ Українського козацтва «Волинська Січ» — отаман Олексіюк Сергій Сергійович, полковник
УК;
Закарпатське крайове обласне товариство «Закарпатська Січ» — крайовий отаман Морозько
Олександр Олександрович, генерал-отаман УК.

Всеукраїнська громадська організація «Українське Реєстрове Козацтво»
Українське Реєстрове Козацтво (УРК) — всеукраїнська громадська організація,
що була зареєстрована Міністерством юстиції України 8 липня 2002 р. Створена за
ініціативою Головного отамана «Спілки Козацтва Донеччини» (Донецька обласна
громадська організація українського козацтва) Шевченка А. І.
УРК має свої осередки у 19 областях України, особистий склад яких сягає
близько 7 000 чоловік. Найчисельнішим є осередок на Донеччині (12 тисяч чоловік),
котрий є по суті базисом УРК. Це обумовлено тим, що саме у цьому регіоні є
найбільше
прихильників Гетьмана УРК Шевченка
А.
І. (за
сумісництвом
ректора Донецького Інституту проблем штучного інтелекту, у козацькому русі з 1999 р.).
Одну з провідних ролей у заснуванні УРК відіграв Верховний отаман Азово-Чорноморського
Козацького Війська Українського Козацтва (Міжобласна громадська організація, що діє у більш ніж 10
областях України) Каленяк В. П. (колишній отаман Кальміуської паланки, котрий став першим
заступником Гетьмана УРК Більшість осередків АЧКВ стала основою для становлення УРК.
Створення УРК обумовлено цілим рядом причин, серед яких визначальними є такі:


активне залучення значної частини козацьких організацій до політичної боротьби під час виборів
до Верховної Ради України весною 2002 р. (А.Шевченко і В.Каленяк активно підтримали блок «За
єдину Україну»);



активізація регіональних інтересів у суспільно-політичному житті;



загострення протистояння у проводі Українського Козацтва восени 2001 — взимку 2002 р.
(наслідком чого стало виключення зі складу «Українського Козацтва» частини генеральної
старшини: Головного Отамана Каленяка В. П., Генерального Інспектора Шевченка А. І.,
Генерального Обозного Вакулка В. К. та інших).

Новостворена організація взяла курс на тісну співпрацю з державними структурами всіх рівнів,
намагаючись отримати відповідне визнання і включення до їхніх програм, а у перспективі і
одержавлення на зразок сучасних реєстрових козацтв Росії. Визначено ідею служіння державі як
провідну ідею перспективного розвитку УРК
Серед перших кроків УРК, слід відзначити проведення спільно з Донецькою обласною державною
адміністрацією благодійної акції у вигляді збору та перевезення 17 тон різноманітної продукції для
потреб ВМС України. Цю акцію було здійснено на честь 10-ї річниці ВМС України. Під час цього візиту
започатковано співпрацю УРК з ВМС України.
Восени 2002 р. на базі Донецького інституту проблем штучного інтелекту сформовано I
студентський полк УРК У цьому ж напрямку продовжено роботу в інших вишах України.
Здійснювалась робота по створенню спільно із відповідними державними структурами музейнорозважального комплексу «Козацька Пристань» (започатковано ще у 2001 р.) на місці історичного
козацького поселення під м. Слов’янськом на Донеччині. УРК проводило активну комерційну діяльність.
На Раді Українського козацтва при Президентові України А. І. Шевченко заявив, що козаки мають самі
заробляти гроші.
Курс на найтіснішу співпрацю з державними структурами давав підстави проводу УРК сподіватись
на успішний розвиток власних структур, що сприяло б поступовому домінуванню цього утворення серед
різноманітних козацьких об'єднань в Україні.
УРК працює в сув'язі зі створеною А. І. Шевченком «Партією духовності й патріотизму» . Під
час виборів Президента України 2004 року УРК активно підтримувало прем'єр-міністра Януковича. У
червні 2005 року А. І. Шевченко присягнув новому гетьману «об'єднаного козацтва» Віктору Ющенкові.
На сьогодні Гетьманом УРК є А. І. Шевченко. Організація видає свою газету «Україна козацька»,
має сайт http://www.kozatstvo.net.ua
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Всеукраїнська федерація «Спас»
З метою відродження і впровадження бойового мистецтва «Спас» в козацький
рух в 1992 році при громадській організації “Запорозьке військо низове
“Запорізька Січ” було засновано окрему козацьку сотню бойових мистецтв.
Сотником сотні було обрано Притулу Олександра Леонтійовича. Того ж року при
товаристві з обмеженою відповідальністю “Бурштин” (м. Запоріжжя) під
керівництвом Нікіфорова М. О. було створено клуб бойових мистецтв і засновано
відділ українських національних бойових мистецтв, який почав системну
роботу зі збирання українських національних прийомів і методів бойового
мистецтва. Перша експериментальна група козацького бойового мистецтва “Спас” була відкрита в 1993
році в палаці культури “Металург” комбінату “Запоріжсталь” в м. Запоріжжя. Група налічувала вісім
спортсменів. Почалось експериментальне вивчення і апробація козацького бойового мистецтва.
В 1995 року в м. Запоріжжя було проведено перший 7-денний семінар з козацького бойового
мистецтва “Спас” з метою підготовки інструкторів-тренерів, які б викладали козацьке бойове мистецтво
в Україні і створювали осередки і школи “Спасу”. Учасниками семінару стали козаки з м. Запоріжжя, м.
Олександрія Кіровоградської обл., м. Бердянськ Запорізької обл.
В 1996 році в м.Запоріжжя було засновано громадську організацію “Школа традиційного
козацького бойового мистецтва “Спас”, яка поставила за мету відродження і розвиток козацького
бойового мистецтва “Спас” в Україні. Школа традиційного козацького бойового мистецтва “Спас”
заснувала ряд осередків в м. Запоріжжі, м. Бердянськ, м. Вільнянськ, м. Гуляйполе, м. Токмак, м.
Мелітополь Запорізької обл., м. Олександрія Кіровоградської обл., м. Києві, м. Рівне.
1997 року в м. Запоріжжя було проведено Перший Всеукраїнський фестиваль козацьких
бойових та традиційних мистецтв. Фестиваль було засновано Школою традиційного козацького
бойового мистецтва “Спас” та Запорізькою міською радою. Фестиваль поставив собі за мету сприяти
відродженню і популяризації національних бойових мистецтв та видів боротьби. На фестиваль прибули
та продемонстрували свої напрацювання школи козацького бойового мистецтва “Спас” м. Запоріжжя
(керівник О. Притула), м. Київ (керівник М. Година), м. Бердянськ (керівник М. Будніков), м. Вільнянськ
(керівник Г. Вовк) Запорізької обл., м. Олександрія (керівник С. Кисляк) Кіровоградської обл., м. Рівне,
школи Бойового гопака (керівник В. Пилата) м. Львів, м. Полтава, школа давньослов’янського бойового
мистецтва “Сварга” м. Свалява Закарпатської обл. (керівник Д. Стрєльцов), Федерація руського
бойового мистецтва “Руський стиль” (президент федерації – Б. Шаповалов), школа козацької боротьби
“Хрест” м. Тернопіль (Р. Дрозд), Школа козацького бойового мистецтва “Козацька Вежа” м. Донецьк
(керівник В. Задунайський), школа бойового мистецтва “Буза” м. Твер, Росія (керівник Г. Базлов). В
якості почесних гостей на фестваль були запрошені народний депутат України, гетьман Українського
козацтва Володимир Мулява, носій родової традиції козацького бойового мистетцва “Спас” Леонід
Безклубий.
В 1998 року в приміщенні Запорізького спорткомітету Запорізької міськради було проведено
організаційне засідання, на якому були затверджені перші правила національного бойового мистецтва
– українського рукопашу. Правила змагань стали базовими для створення правил змагань з
українського рукопашу “Спас” і українського рукопашу “Гопак”. В засіданні прийняли участь
представники міст Києва, Запоріжжя, Полтави, Тернополя, Львова, Рівного. Правила змагань було
вирішено популяризувати і рекомендувати іншим школам українських національних бойових мистецтв.
Того ж, 1998 року за ініціативою керівника ГО “Школа традиційного козацького бойового мистецтва
“Спас” Олександра Притули, за підтримки міського голови м. Запоріжжя О. Головка, заступника міського
голови м. Запоріжжя Л. Островської, начальника міського спортивного комітету Запорізької міськради
В. Степаненка, рішенням сесії Запорізької міськради в м. Запоріжжя було відкрито першу школу
українського національного бойового мистецтва – Запорізьку міську козацьку дитячо-юнацьку
спортивну школу бойового мистецтва “Спас”. Першим директором цієї школи було призначено
Олександра Притулу. Це, по суті, була перша державна козацька школа українського національного
бойового мистецтва в історії сучасної України. Запорізька міська козацька дитячо-юнацька спортивна
школа бойового мистецтва “Спас” нараховувала вісім посад тренерів-викладачів з козацького бойового
мистецтва “Спас”, що дозволило розвивати “Спас” в загальноосвітніх школах м. Запоріжжя. О.
О. Притулою було розроблено авторську програму викладання козацького бойового мистецтва
“Спас” для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яка була затверджена міським спорткомітетом
Запорізької міської ради. Ця програма була базовою до 2011 року для викладання “Спасу” в осередках
по Україні. Були розроблені вимоги до складання іспитів на певний рівень опанування бойового
мистецтва. Програма нараховувала сім рівнів “Молодика” (система вимог) і була розрахована на десять
років навчання бойовому мистецтву. Особливістю програми було гармонійне поєднання спортивного
розділу з духовною підготовкою спортсмена в бойовому мистецтві “Спас”.
1998 року оргкомітетом Першого чемпіонату України з українського рукопашу було приняте
рішення звернутися до Міністерства сім’ї, молоді та спорту України з клопотанням про офіційне
визнання українського рукопашу, як виду спорту в Україні. До міністерства були надіслані правила
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змагань і проект класифікаці в українському рукопаші. На жаль з невідомих причин оргкомітет не
дочекався відповіді від міністерства.
У 1999 року в м. Дніпропетровськ, на базі дитячо-юнацького клубу “Штурм” засновано
Дніпропетровську школу українського національного бойового мистецтва “Спас-Штурм”.
В 2001 році відкривається осередок козацького бойового мистецтва “Спас” в Національному
університеті “Києво-Могилянська академія” на загальноуніверситетській кафедрі фізичного виховання
(старший викладач Корнієнко О.В.).
У вересні 2003 року в м. Києві при Міжрегіональній Академії управління персоналом
відкривається Український Військово-Козацький інститут ім. Великого князя Святослава, а при ньому
відкривається кафедра національних одноборств. Завідувачем кафедри було запрошено Олександра
Леонтійовича Притулу. Відкриття кафедри національних одноборств стало першим впровадженням
українських національних бойових мистецтв, зокрема українського рукопашу “Спас”, в систему вищої
школи в Україні.
У 2004 року, під час Восьмого Міжнародного фестивалю козацьких бойових та традиційних
мистецтв “Спас на Хортиці” ім. Анатолія Єрмака було вирішено про повторне передання всіх необхідних
документів до Міністерства сім’ї, молоді та спорту України для офіційного визнання українського
рукопашу “Спас”, як виду спорту в Україні.
Для офіційного розвитку українського рукопашу “Спас” в Україні і в інших країнах в 2005 році
було створено Всеукраїнську громадську організацію “Всеукраїнська федерація “Спас”.
Президентом федерації було обрано Притулу Олександра Леонтійовича. В 2005 році при ВГО
“Всеукраїнська федерація “Спас” заснована Академія “Спас”, завданням якої став науковометодичний розвиток українського рукопашу “Спас”. З мето популяризації показового напряму
українського рукопашу “Спас” при федерації створюється театр козацького бою “Запорозький Спас”.
З вересня 2007 року на факультеті фізичного виховання Запорізького національного
університету відкрито факультатив з українського рукопашу Спас”, де студенти отримали змогу
опановувати національне бойове мистецтво. Викладати факультатив з українського рукопашу “Спас”
почали президент ВГО “Всеукраїнська федерація “Спас” Олександр Притула і віце-президент ВГО
“Всеукраїнська федерація “Спас” Костянтин Рижов. Факультатив став проміжним етапом для введення
в майбутньому в систему вищої школи українського рукопашу “Спас”.
В 2008 році Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту України «Український рукопаш
«Спас» тимчасово внесений в перелік видів спорту, що визнані в Україні (наказ №2913 від14.07.2008р).
Також в цьому році Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, ВГО
“Всеукраїнська федерація “Спас” була затверджена програма «Національно-патріотичного виховання
на основі культури, звичаїв та духовності запорозького козацтва», яка стала навчально-методичною
базою для впровадження національних одноборств, зокрема українськрого рукопашу “Спас” в систему
загальноосвітніх шкіл.
В 2009 році в Запорізькому національному університеті на факультеті фізичного виховання, на
кафедрі теорії та методики фізичної культури і туризму відкрито спеціалізацію «Український рукопаш
«Спас». Відкриття цієї спеціалізації дало змогу готувати у вищій школі тренерсько-викладацький склад
для українського рукопашу “Спас” в Україні.
В 2010 році Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту «Український рукопаш «Спас»
внесений в перелік видів спорту, що визнані в Україні (наказ №306 від 09.02.2010р.) В 2012 році
Державною службою молоді та спорту «Український рукопаш «Спас» було внесено до Єдиної
спортивної класифікації України з видів спорту (наказ № 2105 від 22.05.2012р.), стало можливим
присвоювати розряди і звання.
В 2012 році на 16 Міжнародному фестивалі козацьких бойових та традиційних мистецтв “Спас
на Хортиці” було засновано Міжнародну федерацію «Спас» – http://spas.zp.ua Президентом
федерації було обрано Олександра Притулу. В 2013 році ВГО «Всеукраїнська федерація «Спас» була
прийнята в Міжнародну конфедерацію бойових мистецтв (IMAC).
В січні 2014 року президент ВГО “Всеукраїнська федерація “Спас” Олександр Притула був
запрошений в Зал Слави бойових мистецтв в Атлантік Сіті (США) де був удостоєний однієї з найвищих
нагород в світі бойових мистецтв “Оскар” за видатні досягнення в бойових мистецтвах, яку заснував
журнал “Martial arts” (“Бойові мистецтва”), США. Це було по суті міжнародним визнанням українського
рукопашу “Спас” в світі бойових мистецтв.
В серпні 2014 року делегація ВГО “Всеукраїнська федерація “Спас” на запрошення ЮНЕСКО
прийняла участь в 16 Міжнародному фестивалі національних бойових мистецтв в у м. Чхунджу
(Південна Корея), де було продемонстровано український рукопаш “Спас”, як українське національне
бойове мистецтво.
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Міжнародна наукова громадська організація «Народна Академія
Українського козацтва»
Створена у 2006 році з метою дослідження і вивчення козацьких звичаїв і
традицій, як основ світогляду, який споконвічно об'єднував український народ в
одну, єдину у світі, козацьку націю.
Принципова позиція НАУК в питанні походження і становлення Козацтва
(мається на увазі первородного, вільного, а не реєстрового) дозволила їй за
досить короткий час зайняти чільне місце як в козацькому світі так і в суспільстві
загалом. А обґрунтування розподілу людей на прибічників різних способів
проживання — осілого і похідного — не знаходить заперечень навіть у самих
затятих противників Козацтва (це, до речі, дало змогу офіційно заявити про становлення культури
Людини Походу, яка притаманна виключно козацькому укладу життя).
Президент НАУК Іванюк В'ячеслав Володимирович, Голова Вченої ради НАУК Мулява Володимир
Савович є постійними членами Ради Українського козацтва при Президентові України. Низка Угод про
співробітництво, в тому числі з Національною Академією педагогічних наук України, дала змогу Академії
розробити методику козацького виховання, в якій використані потенціали навчально-виховних закладів,
сім'ї і, найголовніше, «вулиці». Напрацювання у сфері дослідження і вивчення козацьких звичаїв і
традицій дозволило розробити програму «Люди для України», головним виконавцем якої
стала Асоціація шкільних козацьких господарських товариств (АШКГТ) головою Наглядової ради
якої обрано Іванюка В. В. Фінансове забезпечення діяльності НАУК здійснюється Фондом сприяння
національно-патріотичному вихованню громадян України.
Структура НАУК:




Президія НАУК
Вчена рада НАУК
Регіональні центри НАУК

Установи НАУК:


Науково-дослідний інститут козацтвознавства (НДІК).

Мета і завдання: здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з метою одержання нових
наукових знань у сфері походження і становлення козацтва, його ідеології, звичаїв і традицій.


Науково-дослідний інститут психології та філософії Буття (НДІПФБ).

Мета і завдання: вивчення загальних аспектів Буття і дослідження їх впливу на рівень національнопатріотичного виховання та самоіндетифікацію Українського народу.


Науково-дослідний інститут енергетики Слова (НДІЕС).

Мета і завдання: дослідження ролі вербально-емоційного фактору в національно-патріотичному
вихованні і консолідації суспільства навколо Української Національної Ідеї.


Науково-дослідний інститут козацького самоврядування (НДІКС).

Мета і завдання: дослідження ролі козацьких звичаїв і традицій у вирішенні питань соціальноекономічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.
Членство в НАУК: дійсне і асоційоване.
Вимоги:
до дійсних членів НАУК: наявність вищої освіти, облік в одному з козацьких товариств,
до асоційованих членів НАУК: не регламентовано.
Іванюк В’ячеслав Володимирович з 2006р. – президент Міжнародної наукової громадської
організації „Народна Академія Українського козацтва” Член Ради Українського козацтва при
Президентові України.
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МГО «Міжнародний комітет Всеукраїнського козацтва»
Міжнародний Комітет Всеукраїнського Козацтва був створений навесні 2005 року як організація,
покликана згуртувати козаків у єдиний склад під єдиним Гетьманом України - Президентом. Ідейними
натхненниками створення МКВК стали найвідоміші лідери різних структур козацтва: почесний Гетьман
Українського козацтва Мулява В.С., Верховний отаман «Всеукраїнського козацького Війська» Каленяк
В.П., голова Міжнародної Федерації «Бойовий Гопак» Пілат В.С., президент Федерації кікбоксінгу
України Орел П.А., Верховний отаман Союзу козаків «Війська Запорізького» Заболотний П.І., Верховний
отаман «Українського козацтва» Хмельницької області Павонський Ф.Й., Верховний отаман
«Міжнародного Комітету Всеукраїнського Козацтва» Соколов А.В., Верховний отаман Кримського
козацтва Козаченко С.В., Верховний отаман козацтва Криму Черкашин В.С., Верховний отаман
«Окремий центр козацького характерництва» Холошня В.П. Всі ці люди стояли у джерел відродження
козацтва і вирішили спробувати зробити це знову.За нетривалий час існування організації зроблено
дуже багато.
Основною метою роботи стало виховання в дітях любові до своєї Батьківщини - України. Вже два
інтернати в м. Одесі співпрацюють із Міжнародним Комітетом Всеукраїнського Козацтва, де козаки
надають посильну допомогу дітям. Вже почала роботу програма «Діти-слідопити історії козацтва рідного
краю», у якій вони будуть збирати козацьку історію рідного краю. Розробляється програма протистояння
появі безпритульних дітей,
Міжнародний Комітет Всеукраїнського Козацтва, як істинно козацька організація, шанує традиції та
звичаї козацької держави, підтримує тих, кому необхідна допомога і не тільки в місті Одеса та Одеської
області, але й по всій території України.
Офіційна сторінка МГО: http://www.komitet-kozatstva.org.ua

Всеукраїнська громадська козацька дитяча організація «Дніпровська Січ»
Всеукраїнська громадська козацька дитяча організація "Дніпровська Січ"
є правонаступником громадської козацької дитячої організації "Троєщинська
Січ".
"Дніпровська Січ" – це втілена в життя мрія про реалізацію власного „я”,
своїх здібностей і талантів у процесс формування і становлення особистості.
Одночасно це спогади дорослих про своє дитинство, думки молоді про своє
майбутнє. Праця і відпочинок в одному великому домові, в одній великій
родині.
Головна мета – виховання громадянина, патріота, гуманіста; опанування козацько-лицарським
минулим нашого народу, традиціями, звичаями, культурою, наукою та господарюванням; задоволення
потреб, нахилів та інтересів учнів у набутті знань та практичних навичок у різних сферах
життєдіяльності.
У всі часи були особистості, які діяли за покликом серця, пам’ятаючи, якого вони роду, хто їхні
пращури і на чиїй землі топчуть свою стежку немеркнучої любові до людських сердець. Своїми діями
вони завжди вели людство у світ цивілізованості і добра. Їхня мета – вірою і правдою послужити
вихованню підростаючого покоління в дусі кращих традицій і звичаїв українського козацтва, повернути
давно утрачені моральні підвалини козацького товариства.
Саме вони виступили ініціаторами створення молодіжної організації ,яка згодом отримала назву
Громадська козацька дитяча організація "Троєщинська Січ". За поданням Міжнародного благодійного
фонду "Козацький" педагогічний та учнівський колективи гімназії №283 (м. Київ) на загальних зборах у
квітні 2003 року затвердили Статут громадської козацької організації.
Виховувати в молоді любов і пошану до рідного краю, до своєї Вітчизни, гордість за своїх предків,
навчити їх бути сильними, витривалими, шляхетними та кмітливими покликана молодіжна козацька
організація.
ВГКДО “Дніпровська Січ” – це приклад однієї із форм учнівського самоврядування, яке в органічному
поєднанні з адміністративним управлінням сприяє підвищенню ефективності формування
національного світогляду підростаючого покоління.
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Формування національної свідомості - одна із найголовніших проблем сучасної української освіти.
Адже Вітчизна зароджується в серці кожної дитини тоді, коли воно сповнене високою мораллю
попередніх поколінь, віковічним надбанням тієї культури, яка живиться народними уявленнями,
традиціями, звичаями щодо осягнення і розуміння своєї неповторності, оригінальності, самобутності у
світовому соціумі. Тому так важливо донести до юних умів вічну істину буття: берегти і шанувати батька
й матір, рід і родину, а відтак - любити свою землю, свою Україну, бо саме вони є виявом твоє сили,
розуму, честі.
Сайт організації: http://gkdo.narod.ru

Всеукраїнська дитяча громадська організація «Українське дитячо-юнацьке
товариство «Січ»
Українське дитячо-юнацьке товариство «Січ» є всеукраїнською
дитячою скаутською організацією. УДЮТ «Січ» — неполітична виховна
громадська організація, в якій діти і молоді люди виховуються християнами,
лицарями, гідними громадянами України, відповідальними за свій власний
розвиток. Сьогодні Січ налічує близько 2000 членів віком від 6 до 60 років у 18
регіонах України. Щороку Товариство проводить десятки січових таборів, інших
заходів. Головний отаман — Борис Скребцов.
Українське дитячо-юнацьке товариство «Січ» створювалося з 1990 року
шляхом об'єднання численних дитячих козацьких організацій.
1992 року у Києві відбулася Велика рада дитячих і молодіжних козацьких організацій, де було
ухвалено рішення про об'єднання в єдиній організації. Водночас працювала всеукраїнська науковопрактична конференція «Пошуки нових шляхів роботи з молоддю на історичних засадах козацтва». На
конференції визначились основоположні засади майбутньої організації. Головним здобутком
конференції стало окреслення педагогічного образу козака.
Організаційний процес об'єднання дитячих козацьких осередків завершився 9 січня 1993 року
створенням Українського дитячо-юнацького товариства «Січ». 1994 року III Велика рада Товариства
проголосила Січ скаутською організацією, новою національною формою Скаутського руху. IV Велика
рада Січі 1995 року ухвалила рішення про необхідність вступу до Світової організації скаутського руху у
рамках майбутньої національної скаутської організації.
Головним лицарським символом Товариства є Січ — образ лицарського Товариства як
спільноти вільних людей, лицарів, між якими панують стосунки побратимства і посестринства,
об'єднаних Січовим звичаєм, спільними вартостями: честю, гідністю, обов'язком лицарського служіння
Богу, Україні та своїм ближнім. Тому символічною для організації є Запорозька Січ як історична
християнська лицарська республіка.
Мета організації – збудувати в Україні суспільство, громадяни якого сповідуватимуть лицарські
вартості. Емблемою Січі є стилізована золота підкова, увінчана золотим січовим хрестом. Підкову
розташовано на малиновому геральдичному щиті. З боків і знизу підкови півколом розміщено літери
«С», «І» та «Ч», що є скороченою назвою УДЮТ «Січ» і водночас першими літерами Січового гасла
«Сила, істина, честь!». Малинове тло Січової емблеми наслідує геральдичному кольору Січового
товариства й українського козацтва, що символізує спадкоємність лицарських традицій, сповідувану
Товариством. Золота підкова, увінчана січовим хрестом, символізує лицарське християнське служіння
січовиків. Загальна композиційна сполука всіх частин емблеми символізує прагнення січовиків
християнські жертовно працювати задля добра, слави і щастя України. Січова емблема є знаком
гідності, права і власності Січі.
З історії Запорізької Січі відомо, що січовики жили за особливим лицарським звичаєм —
неписаними законами, про дотримання яких дбали старі козаки і старшини. Розробляючи сучасну
систему лицарського виховання, Бейден-Павелл сформулював Скаутський закон — лицарський кодекс
життя кожного скаута, обов'язковий для виконання усіма учасниками Скаутського руху.
На основі звичаю запорожців і Скаутського закону Товариство «Січ» розробило власний Січовий
звичай — лицарський закон життя Січі і кожного січовика:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Січовику найперше честь.
Січовик чинить по-лицарськи.
Січовик допомагає ближньому.
Січовик — ввічливий і дружній з усіма, побратим/посестра іншим січовикам.
Січовик слухає своїх батьків, січових старшин і наставників.
Січовик — друг природи.
Січовик — життєлюб.
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8. Січовик гартує дух і тіло.
9. Січовик ощадливий.
10. Січовик — чистий у думках, словах і вчинках.
Січ має на меті сприяння цілісному фізичному, розумовому, емоційному, соціальному та духовному
розвитку дітей і молодих людей, їхньому лицарському самовихованню християнами, національно
свідомими, відповідальними громадянами, патріотами України.
Завдання Січі
 заохотити молоду людину до особистісного розвитку, мотивувати її активне зацікавлення у
плануванні й реалізації діяльності, що сприятиме розвитку особистісного потенціалу;
 сприяти розвиткові самостійності та відповідальності січовиків;
 формувати в січовиків потребу у здоровому способі життя, намагання зробити все від них залежне
для його зміцнення;
 допомогти січовикам усвідомити свої інтереси, індивідуальні схильності та здібності, сформулювати
мету особистісного розвитку, обрати відповідні шляхи та способи її досягнення і скласти на цій
основі програму свого особистісного зростання;
 збагачувати почуття молодих людей, рефлексію, здатність до адекватного самооцінювання й
самокорекції, емпатії (співпереживання);
 допомогти січовикам співробітничати і взаємодіяти з іншими, спілкуватися, знаходити з ними
спільну мову й полагоджувати конфлікти, сформувати готовність приймати відповідальність за
групові рішення, служити ближнім;
 сприяти формуванню системи вартостей січовиків, їх самореалізації на основі духовних потреб;
 заохочувати січовиків розвивати характер, бути готовими долати труднощі, самозарадними;
 допомогти січовикам стати патріотами України, готовими працювати для блага ближніх, своєї
громади і батьківщини.
Січова діяльність
 Козакування — засвоєння молодими людьми січових вмінь і навичок, необхідних для повсякденного
життя, козацьке загартування, внутрішньоорганізаційна діяльність, засвоєння вартостей, традицій
Січі, набуття досвіду січового життя.
 Воцерковлення — засвоєння січовиками засад Православної віри, їхнє залучення до духовних
вартостей Православ'я, сприяння організації життя, служінню молодих людей на приході.
 Українознавство — ознайомлення молодих людей з історією, культурою і природою України,
громадським життям, її політичною системою, досягненнями науки та економіки. Різновидами
українознавчої діяльності є краєзнавство (вивчення рідного краю — своєї «малої батьківщини») і
козакознавство (вивчення і засвоєння історії, культури, вартостей і традицій українського
козацтва, Запорозької Січі).
 Служіння — громадянське виховання січовиків, доступна за можливостями і підготовленістю
січовиків діяльність з допомоги ближнім — своїм рідним, січовим побратимам і посестрам, друзям,
місцевій громаді, суспільству в широкому розумінні цього слова. Важливою формою служіння є
благодійна робота молодих людей на приході.
Офіційний сайт організації: http://www.otaman.org (наразі не працює).

Всеукраїнська громадська організація «Товариство Нестора Махна «ГуляйПоле»
Громадська організація «Товариство Нестора Махна
«Гуляй-Поле» була створена 29 вересня 1998 року з місцевим
статусом у місті Києві. 26 жовтня 2000 року, Товариство набуло
статусу Всеукраїнської громадської організації, змінивши назву
на «Всеукраїнська громадська організація «Товариство Нестора Махна «Гуляй-Поле».
Ініціатором створення Товариства та його Головою був народний депутат України 2 і 3-го
скликання, Член Центральної Ради Української республіканської партії «Собор», Віцепрезидент Федерації шахів України, підполковник Єрмак Анатолій Васильович.
Мета діяльності Товариства — сприяння вивченню, об'єктивній оцінці та популяризації
діяльності керівника селянського народного руху України Нестора Івановича Махна в історичних
подіях XX століття, увіковічення його постаті в творах мистецтва та літератури, назвах вулиць.
Серед членів Товариства



народний депутат України, Голова Спілки офіцерів України, полковник Григорій Омельченко;
українські офіцери Валентин Грінченко та Олександр Рябека;
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український історик, археолог Юрій Шилов;
народні артисти України Василь Литвин та Василь Нечепа;
українська письменниця, поетеса, громадський діяч Антоніна Гармаш-Литвин.

Колективними членами товариства є




громадська організація «Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого»
(президент — Валентина Стрілько),
Всеукраїнська Асоціація «Афганці Чорнобиля» (голова правління — Олександр Рябека),
дитячо-юнацька спортивна школа козацького бойового мистецтва «Спас»
(керівник — Олександр Притула).

В 1998 році Товариство виступило ініціатором та організатором проведення заходів з нагоди
110 річниці народження Нестора Махна, які проходили в місті Гуляйполі, було встановлено
пам'ятний хрест Нестора Махна, підтримується діяльність музею Нестора Махна в місті Гуляйполі.
Завдяки зусиллям Голови Товариства Анатолія Єрмака та його колеги Григорія Омельченка у
Франції було віднайдене місце поховання Нестора Махна на цвинтарі Пер-Лашез та увіковічена
його пам'ять. Товариство ініціювало надання вулиці в місті Гуляйполі імені Нестора Махна. За
ініціативою Товариства засновано Всеукраїнський фестиваль «Гуляй-Поле» імені Нестора Махна.
Товариство бере участь в роботі з вивчення архівних матеріалів щодо розвитку України на
різних історичних етапах, в першу чергу з питань, пов'язаних з визвольним рухом в Україні,
українським козацтвом, махновським рухом, діяльністю визначних діячів України.
Товариство виступило одним із ініціаторів акції «Збережемо Хортицю», спрямованої на
збереження і недопущення свідомого руйнування пам'ятки виникнення першої світової цивілізації,
найбільшого у світі річкового острову Хортиця. Товариство вносило до органів державної влади
пропозиції щодо збереження найдавнішої в Світі пам'ятки державності, основи української
етнокультури «Кам'яна Могила» (XIX — ІІ тис. до н. е.) та надання відповідного національного
статусу музею «Кам'яна Могила»(директор — Борис Михайлов), на території якого розташована
ця пам'ятка. Результатом цієї роботи стало виділення в 2003 році музею коштів для будівництва
приміщень, які будуть містити нові експозиції.
За ініціативи Товариства знятий документальний фільм «Шляхами Велесової книги»
(режисер Роман Грінченко), який розповідає про походження та корені українського народу, його
історію. За ініціативи товариства всеукраїнський тижневик «Інформаційний бюлетень» (головний
редактор — Тамара Просяник) здійснив цілу низку публікацій, в яких відображений правдивий
погляд на роль Нестора Махна та махновського руху в історії України початку ХХ сторіччя, подані
маловідомі факти з біографії Нестора Івановича, а також статті Юрія Шилова з історії України, які
розкривають маловідомі факти про найдавнішу світову цивілізацію.
Товариство займається розвитком спорту в Україні. За ініціативи товариства та сприяння
Міжрегіональної Академії управління персоналом (президент — Георгій Щокін) започатковано
міжнародний студентський шаховий фестиваль «VIVAT ACADEMIA», який допомагає розвитку
шахів в Україні, пошуку та заохочення талановитої молоді. За сприяння Товариства збірна команда
України у складі міжнародних гросмейстерів Василя Іванчука, Руслана Пономарьова, Володимира
Баклана, В'ячеслава Ейнгорна, Олега Романишина, Вадима Малахатька, Івана Бика (капітан
команди) вперше в історії стала чемпіоном світу, завоювавши золоті медалі і Кубок V командного
чемпіонату світу з шахів, який проходив 12 — 20 жовтня 2001 р. в Єревані (Вірменія).
Товариство бере участь у розвитку традиційних народних ремесел і галузей, зокрема,
конярства, козацького бойового рукопашу «Спас», участь у розвитку туристичних маршрутів в
історичні місця України. За організації та участі Товариства в місті Запоріжжі щорічно проводиться
«Міжнародний фестиваль козацьких бойових та традиційних мистецтв «Спас на Хортиці».
Товариство докладає зусиль для збереження та розвитку кобзарства. З ініціативи Товариства
в рамках щорічного фестивалю козацьких бойових та традиційних мистецтв проводиться
концертна програма «Кобзарське коло». В ньому беруть участь артисти-кобзарі України, зокрема,
народні артисти Василь та Антоніна Литвини, Василь та Роман Нечепи, Ольга Коростильова та
інші артисти.
Разом з Всеукраїнською Асоціацією «Афганці Чорнобиля» Товариство займається підтримкою
учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та їх сімей, надає допомогу у
забезпеченні житлом, лікуванні чорнобильців, сприяє захистові їх прав та законних інтересів.
Товариство активно брало участь у заходах, спрямованих на вшанування пам'яті загиблих
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, які проводилися, разом з Асоціацією «Афганці Чорнобиля»,
«Союз Чорнобиль України» та іншими громадськими організаціями, ініціювало в органах
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державної влади прийняття законодавчих актів, спрямованих на підтримку осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Разом з «Міжнародним освітнім фондом імені Ярослава Мудрого» Товариство провело велику
кількість благодійних акцій, спрямованих на підтримання районних шкіл, профтехучилищ та вищих
закладів освіти методичною літературою та аудіо-відеотехнікою, спортивним інвентарем тощо.
Проведена велика кількість благодійних акцій з допомоги дітям з малозабезпечених сімей, дітямсиротам та напівсиротам в Пологівському, Гуляйпільському, Новомиколаївському, Вільнянському,
Запорізькому районах Запорізької області, в Запоріжжі, Гуляйполі, Вільнянську, Кременчуку,
Полтаві та інших містах України.
Одним із пріоритетних завдань товариства є виховання здорового покоління, тому товариство
докладає зусиль і в напрямку розвитку медицини. Підтримуються прогресивні напрями лікування,
зокрема, активна підтримка надається лікарю Володимиру Берсенєв — автору унікальної
методики лікування.
11 лютого 2003 року Голова Товариства Анатолій Васильович Єрмак трагічно загинув в
автокатастрофі. На місці автокатастрофи встановлено пам'ятний знак. Зараз Товариство Нестора
Махна «Гуляй-Поле» очолює Президент Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська
федерація «Спас» Олександр Притула.

Результати соціологічного дослідження
«Українське козацтво: історія, культурна спадщина і традиції»
В 2017 році на базі КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва» було проведено соціологічне
дослідженні, в формі анкетування «Українське козацтво: історія, культурна спадщина і традиції», з
метою отримання реальної картини обізнаності молодих користувачів бібліотеки в козацькому періоді
історії України, культурою та звичаями козаків.
В анкетуванні прийняли участь 50 респонденті, з них 37 (74%) жінок і 13 (26%) чоловіків. Вікові групи:
3-є (6%) молодше 14 років, 20 (40%) чоловік віком від 15 до 19 років, 18 (36%) – від 20 до 24, 7 (14%)
чоловік 25-35 років, та 2-є (4%) старше 36 років.
Респондентам було запропоновано дати 24 питання різної складності.
В питанні «1. Коли вперше згадуються термін «козак»?» думки респондентів розділились, 44%
відповіли правильно «а) 1240 р.», 36% обрали «в) 1489 р.», решта вибрали відповіді «б) 1591 р.» - 6%,
«г) 1615 р.» - 4%, і 10% респондентів не дали відповідь на питання.
На питання «2. Де і ким було засновано Першу Січ?» більша частина опитуваних – 70%, відповіли
правильно «в) на острові Мала Хортиця Д. Вишневецьким»; незначна кількість респондентів вибрали
не правильниці відповіді, а саме «д)На острові Мала Хортиця Б.Хмельницьким» - 12%; а)на острові
Буяні П. Сагайдачним» – 6%; «б) на півострові Крим Д. Вишневецьким» – 4%; «г) на р. Дніпро Петром
I» – 0; не дали відповідь 8% опитаних.
Питання «3. Скільки років налічує Козацький період в історії України?» отримало відповіді: 44%
відповіли правильно «в) 300 років», решта опитаних дали відповіді: «а)100 років» - 12%; «б) 200
років» - 28%; «г) 400 років» – 8%; д) 500 років – 6%; не дали відповідь – 2%.
В наступному питанні «4. Встановіть відповідність назвами предметів та їх
характеристикою» респондентам було запропоновано чотири предмета і їх характеристики,
необхідно було обрати правильну характеристику до кожного предмету. З цим завданням
більшість опитаних справилися добре.
Предмету б) «Булава» 92% опитуваних підставили правильну характеристику – «Символ влади
кошового отамана або гетьмана», і лише 8% обрали не правильну характеристику або не дали
відповідь. Предмету г) «Литаври», правильну характеристику «Музичний інструмент, для задання
ритму руху війська» обрали 82% опитаних, не правильну обрало 18%. Предмету г) «Корогва» вірну
характеристику «Бойовий прапор малинового або червоного кольору» підставили 72% респондентів,
відповіли не правильно 28%. Найважчим, в цьому питанні, для ідентифікації виявився а) «Пернач»,
правильну характеристику – «Символ влади полковника» обрало 66% опитуваних, решта – 34% не
справились з завданням.
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В питанні «5. Як називали місце, де жили козаки?» більшість опитаних 86% обрали правильну
відповідь «г)курінь», решта респондентів обрали варіанти: «а) мазанка» – 2%, «б) намет» – 6%, «в)
землянка» – 6%.
На запитання «6. З якого питання починався вступ до запорізького товариства?», правильно
відповіли - «а)У Бога віруєш?» - 64% опитаних, значно частина обрала варіант - «г)Смерті боїшся?» –
26%, решта дали відповіді: «б)Воювати вмієш?» – 6%; «в)Грошей хочеш?» – 2%; не дали відповідь –
2%.
Питання «7. Скільки куренів налічувала Запорізька Січ?», отримало наступні відповіді:
«г)38»(правильна) обрало 60% опитуваних; «б)18» – 14%; «в)25» – 8%; «д)40ь» – 8%; «ж)56» – 4%; а) 6
- 2%; не дали відповідь – 4%.
В питанні «8. Як називалась січова церква?» правильну відповідь «б) Покрови Богородиці» –
обрали 64% опитуваних, решта обрали варіанти «а) Вознесенська» – 10%; «в) Успіння Богородиці» –
16%; «г) Христоріздвяна» – 8%; не дали відповідь – 2% опитуваних.
В наступному питанні «9. Установіть відповідність між посадами в уряді козацької держави
та їх повноваженнями.» респондентам було запропоновано п’ять посад Запорізького Війська і
їх повноваження, необхідно було обрати повноваження до кожної посади. Результати завдання:
«а) генеральний писар» вірні повноваження «керував військовою канцелярією» обрало 86%
опитуваних, не правильно відповіли – 14%; «б) генеральний суддя» правильну характеристику
«здійснював судочинство» обрало 84% респондентів, не правильно 16%; «г) генеральний підскарбій
– «контролював прибутки та видатки» - вірні відповіді дали 78%, відповідно 22% дали не вірну відповідь;
«д) хорунжий» - «зберігав і носив прапор Запорозького Війська», правильні відповіді – 68%, не
правильні – 32%. найтяжче справились з посадою «в) генеральний обозний» - «керував постачанням
і артилерією» - вірно відповіли 60%, а 40% дали не вірну відповідь.
78

60
40

в)генеральний
обозний (керував
військовим
постачанням)

16
б)генеральний
суддя (здійснював
судочинство)

а)генеральний
писар (керував
військовою
канцелярією)

14

Відповіли
правильно

68
22

32

д)хорунжий (носив
прапор
Запорозького
Війська)

84

г)генеральний
підскарбій
(контролював
прибутки та
видатки)

86

Відповіли
не
правильно
або не дали
відповіді

В питанні «10. Хто був автором першої української конституції?» правильну відповідь «б) П.
Орлик» обрали 78% респондентів, решта дали відповіді: «а) Б. Хмельницький» – 10%; «в) Д.
Вишневецький» – 6%; «д) П. Полуботок» – 2%; знайшли й ті хто обрав жартівливий варіант «г) Т.
Бульба» – 4%.
Питання «11. Кого на Січі називали козацьким джурою?» отримало результати: «в) помічника,
учня, майбутнього козака» (правильне) – 58%; «а) козацького слугу» – 6%; «б) вартового козака» –
20%; «г) кінного воїна» –14%; не дали відповідь – 2%.
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В питанні «12. Як називались фермерське господарство одруженого козака?» найбільше
опитуваних 42%, обрали не правильний варіант «д) хутір», вірну відповідь «г) зимівник» обрало лише
36% респондентів, решта відповіли: «а) пасіка» – 6%; «б) фазенда» – 4%; «в) садиба» – 8%; не дали
відповідь – 4%.
На запитання «13. За яку провину кошовий міг під час морського бойового походу без розмов
викинути козака за борт чайки?» правильно відповіли – «в) взяв із собою спиртне» – 54% опитаних,
багато хто, 30%, обрали «а) сперечався з кошовим», інші обрали: «б) зіпсував парус, стерно» – 10%, та
«г) поламав весло» – 6%.
В питанні «14. Найвідоміша козацька страва?», правильний варіант «в) куліш» обрало 64%
опитуваних,також обирали відповіді: «б) борщ» – 12%, «г) тетеря» – 12%, «д) мамалига» – 10%, ніхто
не обрав варіант «а) капусняк», і 2% опитуваних не дали відповідь.
Щодо запитання «15. Як називались у козаків розвідники?», думки респондентів розійшлися,
42% обрали правильний варіант «а) пластуни», і така ж кількість - 42%, вибрали відповідь «г) вивідачі»,
решта обрали: «б) машталіри» – 4%, та «в) сердюки» – 12%.
Питання «16. Який музичний інструмент вважався на Січі клейнодом?» отримало результати:
«а) литаври» (правильне) – 54%; «б) кобза» – 22%; «в) ліра» – 2%; «г) бандура» – 20%; не дали
відповідь – 2%.
Питання «17. Хто оберігав на Січі неписані норми козацького життя, січові традиції?»
отримало результати: «в) січові діди» (правильне) – 52%; «б) кобзарі» – 26%; «а) ченці» – 8%; «г)
сердюки» – 8%; «д) джури» – 2%; не дали відповідь – 4%.
В питанні «18. Який король видав універсал про утворення найманого (реєстрового)
козацького війська?» думки респондентів знову розійшлися, 48% обрали правильну відповідь «а)
Сігізмундом II А», і майже така ж частина – 40%, обрала варіант «б) Стефан Баторій», решта 12%
обрали «в) Владислав IV».
На питання «19. В якому році Богдан Хмельницький був обраний гетьманом Війська
Запорізького?», рівно половина опитуваних 50%, обрали вірну відповідь «в) 1648 р.», решта
розділились: «а) 1646р.» – 18%; «б) 1647 р.» – 26%; «г) 1649 р.» – 4%; не дали відповідь – 2%.
На запитання «20. Де відбулася Козацька рада, що ухвалила присягнути на вірність
московському царю в 1654 р.?» більшість 76%, обрали правильну відповідь «б) у Переяславі», решта
обрали варіанти: «в) у Чернігові» – 16%; «г) у Запорізькій Січі» – 6%, та «а) у Києві» – 2%.
Питання «21. Що зробили запорожці після розорення Січі Катериною ІІ?» отримало результати:
«в) пішли за Дунай і заснували Задунайську Січ» (правильна) обрало 64% респондентів; «г) пішли
служити до війська польського короля» – 18%; «а) розійшлися по рідних оселях» – 4%; б) пішли служити
до війська цариці – 6%; не дали відповідь – 8%
Два питання в анкеті були відкриті, респондентам необхідно було власноруч написати відповіді на
запитання. На питання «22. Кому не дозволялося заходити на територію Запорозької Січі?», 80%
відповіло правильно - «жінкам», ідповіли не правильно, або не дали відповіді – 20%. На питання «23.
Яке церковне свято козаки вважали своїм і коли воно відзначається?», 64% відповіли правильно
– «Покрови 14.10», відповіли не правильно, або не дали відповіді – 36% опитуваних.
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Кому не дозволялося заходити на
територію Запорозької Січі? (правильна
відповідь - жінкам)

Відповіли не правильно або не
дали відповіді

64

Відповіли правильно
Яке церковне свято козаки вважають
своїм і коли воно відзначається?
(Правильна відповідь - Покрови 14.10)
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«обраний гетьманом за наказом Петра 1 після переходу І.Мазепи на бік шведів» відповіли правильно –
22%, відповіли не правильно, або не дали відповіді – 78%; «д)І. Підкова» – «ватажок, походив із
молдовського шляхетського роду; очолив козацький похід до Молдови, у результаті якого ненадовго
став молдовським господарем» відповіли правильно – 18%, відповіли не правильно, або не дали
відповіді – 82%; «ж)С. Кішка» – «двічі був гетьманом, перебував у полоні близько 26 років; після втечі
з полону очолював запорожців в українсько-польському поході до Криму» відповіли правильно – 22%,
відповіли не правильно, або не дали відповіді – 78%; «з)С. Палій» – «керівник повстання на
Правобережжі у 1702-1704 рр.» відповіли правильно – 16%, відповіли не правильно, або не дали
відповіді – 84%.
Результати анкетування показали що більшість читачів бібліотеки загалом орієнтуються в історії
Українського козацтва, знають традиції та звичаї козаків, хоча є й ті кому б не завадило поповнити свої
знання з даної теми. Погані результати, опитувані показали, в питаннях що стосуються конкретних
історичних дат, а найгірші в завданні з історичними особами і їх біографіями. Тож, можна
порекомендувати бібліотекарям; більше звертати увагу користувачів на літературу присвячену історії
козацького періоду України, та окремим історичним постатям козацтва.
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