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Ця кннгa пPo тих, хтo твoPив щpшнське хсr{ття нa Kyбaнi з
кiнця ХVIII cг. дo пoчaтКy XХI ст. Haйбiльша рaга пpидiлe-
нa дoбi Укpшнськoi pевoлюцii пoчaтI(y )О( стoлiтгя тa iT пpo.
вlднlt}t пoстaтяМ.

Peкoмeндoвaнa Iстopкuним кrryбoм ..ХoлoдниЙ. Яp"' wя
виBчeння y вI{щю( тa сеpeднix нaвЧ:ЦЬttttх зaKлaд:D( Укpalнн тa
KpaснoдapсЬKoгo KPaю Poсiйськoi Фeпеpauii.

Poзpaxoвaнa нa цIиpoкe кoлo читaчiв.

Упopялнllк Poмaн KOBAJIЬ.

ЛiтeparypниЙ peпaкrop i кopекгop Biктop PNIIOI{OB.

Maкeт €вгена KOвAJIя.
Змaкeтoвaнo в peДaкцii гaзeги ..Нeзбopимa нaцiя'' зa

спPияння ..Beлlикoi дитячoi гaзlти''.
Bидaнo зa спияtltlя Iстopиннoгo к'фy..ХoлoдннЙ Яp''

Biдпoвiдшlьний зa виrryсK oлeксaндp тKAЧyК.

@ Peнaт ПoльoвиЙ, aвтop' 2oo2.
@ Poмaн Koваltь, щopялник, 2002.

@ €вген Koва.тIь, днзaЙн'2oo2.
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Бioгpaфiчнa ДoвiДкa
пpo aBтopa

ПoпьoвиЙ Peнат Пeтpoвич нapo-
диBся 6 xoвтня |927 poРry в
м. Мoсквi, де нaвчаJlaся йoгo мaти
oлeксaндpa ПaшIiвнa Пoльoвa. Бaть-
кo Пeтpo Poдioнoвич ПoлoвиЙ нa тoЙ
чaс нaBчаBся y llнiпpoпelpoвсЬKy lra
гeoдeзI,lстa. Бaтьки нapoдl4лися в
с. KoмiсapiвКa нa Jlнiпpoпeтpoвщинi.

.[o J|pyгoi свiтoвoТ вiЙни Peнaт
ПoльoвиЙ нaBЧаBся в сepеднiх шкoЛzlх кpивopiзькиx P}ЦeнЬ,
дe бaтькo пPaЦював мapкшeЙДepoм (гipни.rиM гeoдeзистoм), a
N{ати - yЧитeлЬKoю.

Пiд чaс вiЙни пoщaпиB нa УpaгI, пe I{aBчався в peмiснинo-
мy щlшlишi, пPaцювaB ToKapеIt,t нa вiйськoвoмy зaвoдi.

B 1945 - l95l pp. вiпбрав тepмiн yв'язнeння нa Ko.гlимi.
Пiсля цьoгo пoсqllиBся нa Kyбанi, де пpaцюBaв мeхaнiзaтopoм
pибoзaвoдy. oдPyх<ився I{a Koзaчцi Bipi leнисeнкo.

з 1953 p. пpoжиBaв y м. Koстянтинiвкa JloнeцькoТ oблaстi,
пpaцювaв нa зaвoдi скlIoвиpoбiв сKЛoвapolvt. Зaкiнчив тexнi-
Kyм тa iнститщ зa фaxoм iнxенepa.мeхaнiкa, пpацювaв
кoнс'IpyKтopoм, мexaнiKoЬ{, тeхнoJloгoм. Poзpoбив i впpoвадив
кiлькa висoкoeфекTивtlих винaxoдiв iз тexнoлoгiТ виpoбн ицтвa
сKпяtloгo BoЛoKна.

B |9.72 p.бyB пepeвeдений нa poбory дo Kи[вськof нay-
кoвo-дoслiднoi лaбopатopiТ бaзa.пьтoвиx BoлoKoн, Дe poзpoбив
y.цoс Kol{aЛe нy ТeхнoЛ oГi ю в и poбн и цтBa Boлo Kotl.

Hе знaйшoвши в лaбopaтopii пiдтpимки свoТx нoвих
тexнiчних iдeй, l975 p. пepейшoв пPацювaти в lpпiнськиЙ
кoмбiнат ..Пpoгpес'', Дe poзpoбив висoкoeфеKтиBнy Teхнoлo.
гiю виpoбництвa базarЬтoвoгo сyпepтoнКoГo BoЛoКнa' яКa
бyлa впpoвaд)кeнa нa десятKiLк зaвoдiв кpaТни.

У 1995 _ |99.7 poКax пepeбрaв y lзpaшi, Дe poзpoбляв тeх-
нoлoгiю виpoбництвa бaзшIьтoвoгo нeпepepвнoгo вoлoKнa.
[ю poбory зaкiнчив в Укpaiнi 200l poкy.

tf

fuяыnfloпьфuI
ll{e пр>кrвaroчП I{a Дoнeччинi, чaстo вiдвiДвaв y Киeвi

сlсyлЬIтгoPa lвaнa Maкaрвичa ГoнчaP4 знaЙoмився з йorrc
кoлeкцiею нaPoднoпo мисIieцтва' 6paв iз йorо книrrcзбipнi
лiтepaцpy з щpшhськoТ iсropii тa кyльтyPи.

з 1982 p. бpaв yчaсть y нaPoДt|otYfy xopi пiл кepiвниrшвoм
ЛеoпoльДa Ящeнкa.

B 1988 P. стаB wleнoм Укpaiнськorc кyлЬтyPoJloгiчнoгtc
шyбy, нeвдoвзi - ЧIIeнoм Укpaiнськoi гельсiнкськoi спiлки,
Укpaiнськoi peспyftIiкaнськoi пaрii. з 1995 p. i лoтeпep e
tutеl{oм Bсeyкpaiнськoго пoлiтичtloпo oб' eднaнtи ..J|epжaвнa

сaмoстiЙнiсть Укpани'' тa пoJtoвoю йoгo C1ry чeстi. Член
[стэpи.rнoгo rcryбy ..Хoлoдний Яp''. Cпoвiдник PУHBipи.

Biд aвтopa

3 Kyбaнню мeнe пoв'язilв випa,цoк.
У l95l p., пiоtя дoвгoлiтньoгo пepeбy-
BaIIня нa Koлимi, t{aв я oбиpaти мiсцe
пoД:Ulьtlloгo пpo)кивaння. Бaтькiв мorx
вiйнa зaкикyлa нa Пiвнiчний Уpш, Дe
>кити мeнi зoвсiм нe xoтiлoся. Tox
пpийttяв пpoпoзицiю свoг0 кoJlиil,tсЬкo.
пo пpt{ятeJlя Микo.гlи ЗaЙця вижaти ,цo
йoгo бaтькiв нa xщip Пepeсип y Teм.
Pюцькoмy paйoнi Kpaснoпapськoгo
Kpaю.

Taк я oпI{нився в цьolvfy мIшIoItfy l(y-
тoчKy, нaсeJlel{olvfy пepeв:DкIIo eтнiчни.
мп щpaiнuями.

Пepeсип тoдi бр poзтaшoвaний
вyзьКoю сIvfyгoю нa пiщaнiЙ кoсi мix
Aзoвcьким МopeМ тa шIaвнямtl Oкгaнп.
зiвськoгo лимaнy. Пeрсипськe гиpлo
Kyбaнi poздiлялo xщip нa двi чaстини
(в 1969 Poцi пoтyxний )Рaгal{ змtlв
тoдiшнiЙ Пepeсип, i люди пеpeсеJIшIисяPeнaт ПoЛюBИЙ
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з кoси нa вищe мiсце). Haсglення xyгopa нeкoзaцькe' з дщa-
пpaпiлa pиба.гlки.

Пpaцювaв я мexaнiзaтopol"l y пepeсипсЬкoмy uexy Teм.
PюцЬкoгo pибoзaвory' вiд якoгo бpaв щaсть y мopсьКиx екс.
пeдицiях з пpиймaння pи6rl вiд кoлгoспних pибшIoi.

oдpyл<ившись iз кoзaчкoю Bipою.Ц'eнисeнкo, пepeйшoв на
мeшKaння дo стaницi oхтaнизiвськoТ, стaничнiй paлi якoi
пiдпopядкoвyBaвся Пepeсип.

Ha Kyбaнi я вцчyв, щo oпиl{иBся нiби нa свoТй piпнiй
Укpaiнi. Як iнoгopo,Цнi пepесипlli, так i кoзaки-oхтaнизiвцi в
п чaси poзtиoвлfпll кoЛopиTl{oЮ yкpaТнськoю мoвoю, якa
нiчим нe вiдpiзrrя.гlася вiд сiльськoТ мoви мoеТ мшoi бaтькiв-
щиl{tl, шlo нa межi J|нiпpoпeтPoвсЬKoТ тa KipoвoгpaЦськoТ oб-
ластeЙ. A x<ителiв сyсiдньoi стaницi Cтapoтитapiвськoi жapтo-
мa нaзиB:UIи ..титapiвцi тa ще й га'' зa oсoбливo viткy i пo-
вiльнy Bиl{oвy.

Toпoнiмiка тiсi мiсцeвoстi тaкo>к yкpшнськa: нaвкoлo лt,llvta-
}ty Bl{сoчaтЬ гopи Opлoвa, Бopисoвa, .[iггянa, IIyбoвий Pинoк,
Бпювaкa (шючии гpязьoвий вyлкaн), Цимбши; кyбaнськa вoдa
нa.[д9др13 дo лимaнy чepeз дBa пoтoки: KoзaчиЙ €poк i Пеpе-
вoJloКy; пpшIeг:li дo стaниЦi гшaвнi звyгЬся Химкoю. Мiж стa-
ницeю тa ПepeсипoМ e кaлюxистa l{изoвtlна БaкаЙ, вiд якof до
мoPя пpoстяглaся Cиня Ба,лкa, бi.гIя якoi oбpивoм нa.ц МopeМ
стоi.тъ нaйвищa гopa Бoгaтиp. Hавва x сaмoi gганицi пoхolll{Tь
вi.Ц тaтapськoТ назви Лиl{aнy: Aк-Teнгиз (Бiлe oзepo).

Tипoвими щpaТнськими 6улtl B стal|!lцях х<итлa' пoбщoвi
peнi, стpaви. УкpaTllськi пiснi JtyHzUIи Beчopail,rи в piзних кщ.
Kax стaницЬ. ..Щe нe Bмеpлa Укpaiнa'' тaм бyла звичaйнoю зa-
стi.llьнoю пiснею. Cпiвали iх rypтoм нa poбoтi i пoвepтаtovись
iз poбoти. По-стapoдaвI{ьoмy спpaBIrяJlися вeсi.гцIя.

Пpoтe тaмтeшlliй люд бр пoзбaшIeltий yкpаiнськoT сaмo.
свiдoмoстi. Cвoю мoвy нaзивaв ..стaничl{OЮ'', а poсiйськy -..гoPoдсЬкoю''. Cебe мiсцeвi житeлi BBa)к:ши ..pyсЬКиMи'', a
poсiян _ ..кацaпaМи'' (вiтvим Микoли Зaйrrя вxиBaB лишe
oднy лaйКy: ..A бoдай тeбe мoскшtь зaбpaв!''). Цe явищe мене
rypбршo i змyшyвzшo дoшtyКaтисЬ йoгo пpинин.

Biд стapших людeЙ, якиx любив сJlyхaти, дiзнaвaвся пpo
кyбaнськy стаpoвиl{y' Пpo дopеBoлюцiйнe тalvtтeшнr )Kиття,

ь

?елamTl.loпьobu6

рвo.гlюцiйнi пoдij, poзкoзaчeння, PoзкyPl(yлення, кoлеKтивi-
зaцiю, висeJIенtIя, гoлoдotvloPи, вiЙнy... Oсoбливo бaгaтo
oпoвiдшIи мoя тещa oлeксalщpa .Ц,eнисeнкo (в дiвotггвi Лю-
бeнкo) тa if сестpи Haстя Й Beкпa, a тaкoж oхтанизiвський
кpa€знaвeць, atpoнoм J|митpo Пpийма.

Пepеixaвши нa .Ц,oнeччинy, а пoтiм нa КиfвщишУ, щopoЦy
пiд чaс вiдrтyстки вiлвi.ryвав Kyбaнь, I\{aнДpyвaв нeю. Цiкaшя-
чtlсь Кoзaцькoю iстopiсю, вiдвiдaв yсi кypiннi стaницi, кy.
бaнськi мрei. Cпoстepiгaв нaс.гIiдки мoскoвськoi пoлiтики
aсимiляцii yкpаТнськoгo кyбaнськoгo I{aсeJIeнI{я, якa з Poзпa-
Дoм бйьшoвицькoi iмпepii знaчнo пoсl{JIиJIaся: Мoсква пo.
спiшaе пepeтPаBитI{ тe, щo paнiшe закoвтl{yла. Щoб зaбeзпe-
чити пpoцeс тpaвпeння' мiсцeвиЙ люд пoзбaвJleнo знaння
свoeТ спpaв>кньoi iстopii. Oсoбливo пPиxoByстЬся iстopiя Bиз.
вoJlЬl{и,( зliaгal{ь вiд мoскoвсЬкoгo пaнyвaння B |9|7 _ |92o-х
poкa,(.

Hинi вiлбрa€тЬся пoсилeнe засeпel{ня щpaТнoмoвнoi теpи-
тopii Kyбaнi poсiйськoю люднiстю, внaс.гliдoк чoгo вiдсoтoк
м iсцевoгo нaсeJleн ня щpaiнськoгo пoxoдх(eнI{я з il{eншyeтъся.
Oсoбливo впoДoбшlи цeй б.пaгодaпrий кpaй тaк звaнi вiдстaв-
ники тa ветepafiи oсBoeнн,l пiвнiчниx i сxiдниx oкoлиць
iмпepii, якi нaдають йoмy пepeвary пepeд свoeЮ бaтькiвщи.
tloю - Heнopнoзем'ям.

Пpимopське, pибшrьськe сeпищe Пepeсип, щo пiдпopядкo-
ванe oxтанизiвськiй стaничнiй paпi TемpюцьКoгo paйoнy,
oсoбливo зaзнzшo нarшивy циx зaйд. Пiлтpимyванi шla,цolo,
Boни BI{я&lяють нeaбиякy aкгивнiсть B oпarЦ/вaннi стaнoвищa,
в нaмaгaннi BIlлиBaTи нa гpoь{aдсЬкe i кyльrypне ж]lття нaсе-
лeнoго пyrlКry' Зoкpeмa, пpибyльцi ствopилtl сe.гlищний oсepе-
дoк Кoмпapтii, зaхoпlшlи в свoi pyки мiсцeвнЙ клу6, дoбшlися
лiквiдaцiТ кepoвaнoгo висoкooсвiчeним пpoфeсioншIoм
Oлексiсм oбaбкoм сaмoдiяльнoгo хopy' Peпеpryap якoгo
сKлaдaIи пoгryrшpнi щpafнськi кoзaцькi пiснi. Haтoмiсть
opгaнiзoванo xop вeтepанiв, щo BиKo}tye лиtrle пpимiтивнi
..сaвgгсKie пaтpioтiнескie пeснi''.

Пpaгнщи нaгaдaти пpo бopoтьбy Kyбaнi зa пpиeднal{ня дo
Укpaiни, я й нaписaв цю кtlЮкКy.
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Пepелшoва

Pyга пoJtoвинa ХVIП стo;riття бyлa пoв'язaнa з тpи-
вoxllими змiнaми в xrrгтi нaшoi Бaтькiвщини. I.{e бр
чaс' кoJIи Kaтepинa П скaсyва.гla в Укpшнi гgrъманський

yстPlи (|7Ф) лiквiдвалa 3aпoрзькy Ciн (1775). Укpшнa
втpaтиJtа з:UItllIlки aвтoнoмii (l78l) тa свoi збpoйнi фp''ryвaн.
ня (1783). Бщo зaкpiпaчeнo сeшн (1783, |796), a знaчнa чaс-
тинa щpшhськю( зeмeJIЬ oпllltиJtaся в pyках poсiйськиx пo-
мiщикiв. Пepioп вiд 1775 p. i пo зaкiнчeння Kaвкaзькoi вiйни
y 1864 p. стaв чaсoм opгaнiзoвaнoгo цapськIrм yPядoil{.пepeсе-
лeнI{я нa Пiвнiчний Kaвкaз, i зoкpeмa нa K5бaнь, сoтellь тIlсяч
щparнськиx кoзaкiв i сe.пян.

Пiс.пя зpyЙнyвaння Зaпopoзькoi Ciнi y |715 p...всi блaга
зeмлi зaпoржцiв дoстшlись iншим, сaмi х< зaпopoxui lvfyсItllи
мaнДPyвaти xтo нa Kyбaнь, хтo зa II5шaй, xтo нa oстpiв MшIь.
тy, xтo в Aнатoлiю, сeбтo Мarry Aзilo' хтo дo Aвстpii, a xтo
нaвiть ax зa Aтлaьгпrчний oкeaн, y Cпoпщeнi J|еpжaви, сeбтo
Aмepикy''l.

{
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Значнa чaстинa запopoxЦiв зpriлa виpвaтисЬ нa чaЙкaх з

oтoчeння poсiйських вiйськ, вийти y Чopнe мopе i стaти бiля
Tи.гliryлa, кoлo нинiшньoi oдeси. Згoдoм цi кoзaки зaснyвaли
в гиpлi [yнаю ЗaдщaЙськy Ciч. ..Чaстинa ж зogгaлaся нa Tи-
лiryлi, ПoсTaBиBши сoбi кypeнi нa Пеpeсипy. Запopo:кцi цi
бyли, тaким пoбитoМ, пеpшиN{и oсaдчиlvlи вeJIикoГo тoPгoвeJlЬ-
нoгo гopoдa oдeси'' 2.

Багaтo кoзaкiв пiсля зpyйнyвaння Зaпopoзькof Ciчi oсеilи-
лися IIoPяд iз ЗaryнaЙськoю Ciччю _ нa зeMJrях мiх< Пiвдeн-
ним Бyгoм i.[нiстpoм. Poзпopoшенi пo степаx зaпopoзькi кo-
зaки самi нaмaгzulися зrypтyваTися y звичI{е iм кoзацьке
вiйськo i ншIaгoДll.ги зв'язKll iз ЗaлщaЙськoю Ciччю.

Hoва вiЙнa з TypeннинoЮ, яКa нaсyBirлася, зPfyсlUIa цapсЬ-
киЙ ypял змiнити свoю тaKTиКy стoсoвнo зaпoPoзьKиx кoзaкiв,
зoКpeil{a, y 1783 P. пoч:rлoся фopмyвaння пoлкiв iз зaпo-
po>кцiв, якi нe вTeкJlи зa J[щaй. Biйськo вipних кoзакiв, згo-
дoN{ зa геpoiннi BчI{t|Ки пepeймeнoвaнe нa Чopнoмopське,
збepiгaлo стpyKTypy тa тPaдицii Запopoж;<я i бyлo oфiuiйнo
пoсеJIеl{е нa в)кe oсBo€нЮ( кoзaкaми зeш,l;lяx мi>к Пiвдeнним
Бщoм i.[нiстpом iз цeнтpoм y C.гIoбoдзei.

Чopнoмopui взягIи aктиBI{y rraсть y poсiйськo-rypeцькiй
вiйнi l787 - |.I9I pp. i вiпзнaЧwrvrcя пiд чaс Bзяття rypецьКих
фopтeuь в Oчaкoвi тa нa oстpoвi Бepeзaнь' a таKo)к пiд чaс
взяття Aккepманa, Бoлгpa,Цa, Хaдxибея, Бeндep, Kiлii, Iсакчi,
Бpaшoвa, Iзмaшa, в бoях пpи Kayшaнax i Taтapбyl{аpaх тa y
мopськиx битвах.

Пiсля зaкiнчeнIlя poсiЙськo-тypeцькoi вiЙни пepeд чopl{o-
мoPцями з yсiею гoстpoтoю пoст.lлo питaння пpo зaкpiгшeння
y пoстiйнe вoлoдiнtlя зeМеJlь мi>к Бщoм i Jlнiстpoм. Aлe, як
з'ясршloся, зeм.гIi цi poсiйськиЙ ypяд виpiшив poздaти дiди-
чaм. Iскyвaння Чopнoмopськoгo вiйськa бyлo пoстaшIене пiд
зaгPoзy, тoN{y кoзаки спPяlvfyBzlли пoгляди на Kфaнь, де вoни
il{:Ци ПеPедaнi iм (y 1788 P.) yказoм Катеpини II зeг*пi в Kep.
чeнськoN,ry кyп 3.

Kyбaнськa зеЬdJlя в)кe бyлa знaйoмa зaпopo)Кцям, якi впpo-
дoв>к ХVII _ ХVIII стoлiть вiлвi.ryвaпи цeй кpаЙ, a тo Й селIи-
лися тaN{. Як вiдзнaчaв кyбaнськиЙ iстopик Фeдip [{epбинa,
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вoни цiлими вaтaгaми бeз дoзвolry кoшoвoгo нaчаJIЬствa пepе.
пpaвJlялtlся vepез Aзoвськe МoPe дo €йськoгo лимaнy i тщ,
вибpaвши сoбi пoлкoвI{икa' стapшин тa oтамaнiв, бyщвa.гIи
кypeнi тa пpистaнoвищa, зaймыlllcя ptlбыlьстBolvl i пoпювaли
всe лiтo a.

Ha пoнaткy 90-x poкiв хvпI ст. Пpикyбaнськi стeпи стaгIи
бeшюдними, тoмy щo нoгaйськi тaтapи, якi кoчyвa.гIи на цш(
зelvtляx' бyли майжe Bщeнт винищeнi poсiйськими вiйськами
пiд кepiвництвoм Oлeксaнлpa Cрopoвa.

..Зa cпoвaми Cyвopoвa, пoчzlлася )кzrхJlивa pyбкa татap.
HaЙгoлoвнiшиЙ iхнiЙ пoBoдиp, кyнaкайський мypзa, 6ув у6и-
тий... Tатapибули зaгнaнi y бaгнисry piнкy i, нe бaнaни пopя-
тytlКy, y пpипaДКy безсlдIof лютi сaмi зниll{yвirли свoТ кoштoв-
нoстi, piзtши дpr)киtl i кидaли y Boдy нсмoBпят'' 5. Peштa нo-
гaйських тaтap бyлa висeлel{a на ПiвДeнниЙ Уpaп. Хтoсь вpя-
ryBaBся' втiкши зa p. Kyбaнь.

ПepeсeлIення _ eфeктивний спoсiб iмпepськoгo yпpaшIiн-
ня. HeoДнoPa3oвo вiн бyв Bикopистaний i щoДo yкpаТнськoгo

l(APтA A}l н}l}r 9кPЕ1|^Е}|и}'
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нaPo.ry, зoкPeмa йoгo бoЙoвoi чaстиltl{ - кoзaцТвa, якe зaшi(Ди
стaнoBtUIo щя PoсiЙськoi iмпepii пoтeнцiЙнy нeбезпeкy' Щo-
пoсшIюв.UIaся в yмoвД( з:lг]oстPеt{l|я сoцiшtьнo-екoнoмiчних
пртиpiн.

HaмaгaючисЬ змeнцIитtl сoцiшlьнo.eкoнoмiннy нaпpyry в
пoкpiпaнeнiЙ Укpшнi, BикJIикaнy пoсшIeнням rнoблення i,
вiдпoвiднo, зyбoxiнням кoзaкiв i сeлян, рсiйськиЙ ypял виpi.
lllив спPoвaдкш з Укpaiни кo3ацтвo - вoйoвничиЙ eлeмeнт,
PytцiЙtry сшry нaцiol{:UlЬllo-B1{зв0tьI{oгo P}4ry, пePесeпиBши
чaстиlly кoзaкiв нa oкo.пицi iмпеpii. Tим сai{иtt{ з-пц
щpaiнськoго кoзaцтвa в бyквaпьнoмy poзyмiннi вибивaвся
фyrrг - piлнa зeм.пя.

I.[им пeрсоtet{ням дoсягaлися Й iншi uiлi. 3oкpeмa, пePe.
сeIIяючи yкpшнських кoзaкiв нa Kyбaнь, poсiЙський ypяд мaв
нa метi aсимiлювaти ix lд.гlяхoм пepемiшryваIll{я з мaсoю зeм-
лepoбськoгo нaсeпeння тoдiшньoi Мшoрсii 6. oсь щo пиcaв з
цЬoгo пpиBo,ry Микoлa Cтopo:кeнкo: ..ПepeсФleння tt{аJlopo.
сiЙськиx кoзaкiв в iншi ryбepнii, щo зaoxoЧ/BаJloсь ypя.Цoм i
нaвiть, пpaвшlьнiше скaзaти, виl|I{KIIo зa йoгo iнiцiaтивoю,
зменшЩoчи чисeльIllсть кoзaцЬкoг,o стaE}' aктиBl{o спPияJIo
йoгo, тaк би мoвrпl, стat{oвolvfy знeoсo6пeнню'' 7.

Пeрсшшюшl дeсятки тисян щpaiнськиx кoзaкiв iз свoix
спoкoнвiчнш( зeмeпь нa Кyбaнь, iмпepaтpиця спo.цiвaлaся ..нa

фalстиннe вимиPaI{I{я кoзaцькoi Bo,lьнtlцi''. I мaлa paцiю: ..пiд

чaс кoлoнiзaцii цiеi тeprггopiТ гt{t{yлa |16 чacтинa пepeсe.
ленцiв'' t. oднieю з пPl|чиIr мaсoвoi зaгибe.пi бyв нeспpиятли-
вий клiмат BKpитoго бoлoтaми Кyбaнськoгo кpaю - пpийшлий
люд гиtlyв вiд кyбaнськoi пpoпaсниЦi 9.

Cepeп пoпiтичних пpичин пepeсeлeння щpaiнськиx кo-
зaкiв i сфlян нa Kyбaнь нaЙгo.гtoвнiшoю бyлa кo.пoнiзaтopськa,
зaгapбницькa пoлiтикa Poсiйськoi iмпepii. Koлoнiзauiя Кy-
бaнi, щo ЦiлeспpямoваI{o вeпaся poсiйським ypядoм, вимaгzula
пepесeJIeI{Irя I{a KoPдoI{и iмпepii нaсaмпepед кoзaкiв, зДaтних i
зBt{чl{ш( вeсти нaпiввoeнний спoсiб )киття. Уpя.Ц бaжaв тим
сaмим зaJtttстити poсiйськi кoPдoltt{ вiд нaпaдy вoЙoвничиx
чePKeських IшеМeн, зaмiнивши peryrшpнi вiйськoвi чaстиttt{,
щo тaм пepeбршIи i вaxкo пePeнoсI{ли пoвне нестаткiв )китTя
y бeшюпнoмy кpai, нa кoзaкiв |0.

1L
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Ilo тoгo x iмпepськlаЙ уpял нaмaгaBся пoзбaвшти Чopнo-
мopсЬKe КoзaцЬкe вiйськo зв'язкiв iз ЗaлyнaЙськoю Ciччю,

фaкт iснyвaння якoi зlvfyсlrв Kaтеpинy II пiти нa стBopeння
Чopнoмopськoгo вiйськa вipниx кoзaкiв, a згoдoМ BисeIIити
Йoгo нa Kyбaнь, пoдшIi вiд ..нeвipниx кoзaкiв'', щoб ..вipнi''

paптoМ нe oпинtlJlися нa J|щai.
Kpiм тoгo, iснyвшa гoстpa нeoбxiднiстЬ швидкoго oсBoeн-

ня oбeшIюднeнoгo poсiйськoю пoлiтикoю кpaю.
МaлIи свoю мoтивaцiю Й щpаiнськi кoзaки. Бaх<aючи -

хoч зa кPa€il{ yкpaiнськoi зeмлi _ збepeгти свiй yстpiй, звичar i
спoсiб жt{ття, Boни змyшeнi бyли пepeсeпятися з piлнoi Укpш-
tlи Дo Чopнoмopii. I стaвa.пи нa зil(ист iнтepeсiв Poсiйськoi
iмпepii, якa стiльки бiд пpинeс.гla rxнiй Бaтькiвщинi.

3емeль, видiлeниx Чopнoмopськoгvfy вiйськy нa Taмaнi,
згiднo з iмпepaтopсьКиIl,t н'lк.uloll,l вiд 14 сiчня 1788 P.'', бyлo
яBнo нeдoстaтнЬo ,цЛя poзсeJleння. За piшeнням Biйськoвoi
paпи ЧopнoмopсЬкoгo кoзaцЬкoгo вiйськa с1пдя Aнтoн Гoлo-
вaтиЙ iз кiлькoмa тoвaPишaми як дeщ/тaти пpибyли дo Kате-
pини II з пPoхaнняM нa,цaти вiЙськy y вoлoдiння зeшшIi нa Ta-
мaнi з iT oкoлицямtl,2 (a oкoлицi цi стaнoвlдIи теpитopiю y 30
paзiв бiльury, нix yвесь Taмaнський пiвoстpiв).
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Kaтepина [[ видa.тra два yкaзП (вiд 30 чePBня i l липня

L192 p.)' згiдlo з якими Чopнoмopськott{y вiЙськy пеPедaBa-
лись y вiннe вoлoдiння ..oсщiв Фaнaгopiя (йдеться пpo Ta-
мaнський пiвoстpiв. - r. п., i земrri нa пPaвo}ry бoui piнки
Кyбaнi'' l3.

Hе чекaючи piшeння iмпеpaщиui тa вихoдЯчи з тoпc' щo
зeм.пi нa Taмaнi бщи пeрлaнi вiйськy щe y 1788 рЦL кoзaкн
пoчiuttl пePeсeJIеI{tIя зaвчaснo. ..B poсiйськiй iсropii... не бyлo
щe випaДI(y пoдiбниx мaсoBиJ( пeрсeлeнь'' tl. [t{e дo oтPи.
мaння гPaмoт кolцoвий oтaмaн 3axapiй Чeпiгa вiлпpaвив Чop.
t{иi{ Ir{oPeм пiл кepiвництвoм бpигaлпpa Пyстoшкiнa' пpем'еp-
мaйopa Caвy Бiлoпr з 4000 кoзaкiв i стapшшl нa 5l чoвнi _

Д,tя oгля.щ/ i зaЙнягтя землi нa Taмaнi. 2l сepпш |792 p. Бiлий
iз кoзaкaми пpибр дo ..oстpoвa Фaнaгopii"' l5.

Clщoм зa фoтилieю пollкoвttик KopлoвськиЙ iз дBoмa
пiшими пoлкaми i чaспrнoю сiмей пpибр сFoдoJIoм чepез
Кpим нa Кyбaнь i poзтaшлyвaвся 6iля Cтapoгo Teмpюкa.

2 вeрсня |192 poку BI{стyпив нa Kyбaнь i кoшoвпй Чeпiгa
з кiннoтoю, пiхoтoю тa вiйськoвим oбoзoм. ПрЙшoвши нерз
Хepсoнсьtсy i TaвpiЙсьtсy губepнii., oбiшyвшп Aзoвське мoр,
vepез KатepинoспaвсЬl(y г1бepнiю тa зeмлi Biйськa Jloнськoгtc
пiдiйшoв вiн y кiнцi )кoBтIIя з пiвнoчi дo piш<и ei - кopлoнy
свorх зeме.пь, дe i poзтaцIyваBся нa зимiшlю.

з пoчaткoм BеснI{ |79з Poкy чoPнoмoPцl Pytцlши з
€Йськoi кoсl{ нa Kyбaнь, дo Tшtизiнськoi пepeпpaви. Tщ, y
Кapaсyнськoмy цyгi, нa зaвopoтi p. Kyбанi пpи впaдiннi в нei
p. Kapaсщ (стapoi iТ пpttтoки), бyтtи PoзквapтиPoвaнi гo-
лoвнi бoЙoвi чaстини вiйськa i згoдoм зaснoвaнo Kатepпнo.
дap'u.

Hapeштi 18 берзня 1793 р'сy бщa вiдпpaшel{a пePIцa кo-
лoнa сiмeйних кoзaкiв нeтвepтoi ве.тlикoi гPyпIr, щo пePeсeля.
лaсь iз-зa Бyry нa нoвi зeмлi Чopнoмoрькoпc вiЙськa. Чaсти-
IIa пePесеJIeнuЬ pyurшa нeрз Бщ нa Coкoшt, a чaстинa - че-
рз J|нiпр нa Бepиolaв.

15 липtlя з pеllгтoю вiЙськa i вaнтaхсeм вПсIyпПB з-зa Бyry
нa Kyбaнь сaм вiЙськoвий с1пля fuгтoн Гoлoвaтий. oсь як пр
цe пис:rB I{aIц BеJtttкПй Koбзap:

(цantЬrьobu$

Tenep, 
'са,к))mь, 

в Cлododзеt
ocmанкu збupae
Гoлoвamuй |nа нa Kубaнь
Xлonцiв niDлoвляe...
Hехaй Йo.llу Бoe no'уloxе!
A щo з moеo 6уdе .
Cвяmuй Знae: noчуe}сo,
II|o poзtса.xуmь люde 17.

Bиpyшивши вiд Jlнiстpa, Гoлoватий iз кoзaкaми пpoйшoв
Kpим i нeрз мiсяць, 15 сepпня 1793 ркy, пpибyв нa Tамaнь.

fulе цими чoтиpil{a гpyпaми нe зaкiнчlшtoсЬ мaсoвe пePeсe-
лeння чoplloмopuiв нa Kyбaнь. Пiсля закiнчeltня poсiЙськo-
тypeцькoi вiЙни мaсa сipoми poзбрлaсь нa зapoбiтки i пiд чaс
пеpeсeпeння нa Kyбaнь пpoдoB)кyвiula x(ити ocтopolrь вiйськa.

BиxoдЯчи з цьoгo' вiцe-aдмipшl J|epiбaс дopyt|t{в пoJlкoвo-
мy oсaвyJry ЧepнeнIry зiбpaти всix oдинaкiв дoкyпи. Ha зaклик
Чepнeнкa з'явилoся близькo 700 vopнol{opсЬкш( кoзaкiв.
Пiс.тlя викoнaння нимtl пoPтoвих poбiт в Oдесi за визнaченy
шIaтню вoни бyли в 1799 p. вiлпpaвпeнi нa Кфaнь. I-le бyлo
oстaннr мaсoве пePeсeлeння чoplroмopських кoзaкiв. Пiс.пя
з'яв,lялися y вiЙськo oдинaки ни oкpeмi .шteни сiмеЙ, якi
вiдстшlи вiд вiЙськa.

Taким чt{нoм' у 1792- |794 pp. з-зa Бyгy нa Kyбaнь пеpe-
сeпиJloся зaпopoх<цiв i тиx кoзaкiв' щo пpIt€,цI{:шItlся дo IIиJ(,
L2645 ociб чoлoвiчoi i 5562 xiнoчoi стaтeЙ, щo зaгzLIIoм стa.
нoвшIo |8207 oсiб l8. Згoдoм пiдiЙцшIo ще 7000 сiмeйниx i нe.
сiмeйниx кoзaкiв, щo пiсля лiквiдaцii Зaпopoзькoi Ci.d пер-
бyвали нa пoсeJlelil{i в piзнlя мiсцж' HoвopосiЙськoгrэ кpaю 19.

Зaгшoм кiлькiсть пepшoi хвlшli пeрсeпенцiв нa Kyбaнь стa-
ltoвилa пoнall 25000 oсiб.

Чopнoмopське вiЙськo, пpибрши нa Kyбaнь, спoчатlсy
poзмiстlшloся нa зeмля,( Чopнoмopii 38 кyрtшми. Haзви lry-
peнiв бщи пepeнeсeнi iз 3aпopoxxя. З'явlшtoся' щoпPaвдa'
двi нoвi нirзви: I(атеpннинськиЙ i Бeрзaнський цyрнi.

fule не всi кoзaки xoтiли пеPесe,Iятися дo Чopнoмopii.
Чaстинa вiдмoвшIaся викo}ryвaти цeй нaкaз. Пepш зa Bсe
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пpoтeст пpoти пepесеJleння нa KyбанЬ вt{сJloвltлa чopнo-
МopсЬкa сipoма. Kpiм нei, нe схoтiлa висе.Itятися чaстинa
сiмеЙнoгo кoзaцтвa, KoтPa спoKyсиJIaсь нa piзнi oбiцянки i
пiльги, якi пpoпoнyвaли лiли.ri, зaцiкaшteнi, щoб кoзaKи ли-
шl,lJlися. He сxoтiлa йти свiт зa oчi й гpща кoзaкiв, щo мirлa
BJIaсI{е гoсlloдaPствo.

Cтapшини, якi нe бaxши IIepeсеJrятися' стaнoBI{JIIl близькo
1Чo (вil' зaгшlьнoi кiлькoстi зaPe€с.lpoвaних y вiдoмoстi стap-
шин), a кoзaKи - |oЧo (вlд зaгальнoi мaси кoзaцтвa). Cipoмa
нe бyлa вp:цoBaнa y вiдoмoстi пiд чaс сKпaДання oстaнньoi, бo
I{е м:UIа двopiв i сiмeй 20.

Дpщим мaсoвt,lм вихoдoм на Kyбaнь стaJIo пеPeсeJleння Ko-
зaкiв Зaщruaйськoi Civi' KатеpиI{oслaвсЬКoгo, Усть-.[5rнaйсь-
кoгo Бyдх<aцькoгo КoзaцЬкиx вiЙськ y l803 - l8l0 PoKirx.

Koзаки лiквiдoванoгo y l796 P. нaкaзoм Катepини II Кaтe-
plll{oсJlaBськoгo вiйськa 2l нe пoгoдилисЬ iз пepeвeдeнням ix y
стaн м:UIoзeI\,teJIЬню( oднoдвopцiв i звepнyлися дo цapя i Ceна-
тy з Kлoпoтaняil,t щoдo пеpeсeJleння rx нa Kyбaнь i пoвepнeння
дo КoзaцЬKoгo стaкy 22. Ceнaт BизI{aB зa Mo)KПиве зaдoBoJIЬнl{-
ти пpoxaння KaтepинoсJlaвсЬKtо( кoзaкiв. 16 вepeсня l80l p.
iмпepaтop oлeксaндp I затвеpДив сel{aтсьl(y peзoлюцiю 23.

Kaтepинoоlaвськi кoзaKи пepeсeлиЛись нa Kyбань у
кiлькoстi З277 oci6 чolloвiчoi стaтi й бyли poзпoДiлeнi тaким
чиt{oм: У Лaдoзькiп стaницi oclлo 232 сiм'Т, в Tифiськiй _
l8l' Kaзaнськiй _ 223 i Teмi>кбeцькiй _ 226 сiмeй 2a. Paзoм
вoни сфopr'ryвaли кoзaцЬкий пoлк, якиЙ бyлo нaзвaнo Kaв-
кaзьким.

y 1804 p. пePeсeJII,rлися нa Kyбaнь щe 378 oсiб чo.гloвiчoТ
стaтi кoлишнiх кaтepинoсJlaвсЬкиx кoзaкiв. Пpибрши нa Kaв-
кaзьКy лiнiю, вoHи PoзтaшуBаu|Иcя бirш фopтeui Усть-Лaбiнсь-
кoi i зaснyвaли стaницю BopoнeзьКy, зap:u(oBally тaкoж дo
Kaвкaзькoгo пoлкy 25.

Taким чинoм, y 1802 - 1804 Pp. нa Kyбaнь пePeсeJlиJIoся
3655 кoзaкiв кollишньoгo KaтepинoсJlaвськoгo вiйськa, щo
paзoм iз ч.пeнaми poдиl{ нaлli.ryвшlи близькo 7000 oсiб.

20 лютoгo 1807 p. гeнepaл Мiхe,пьсoн iз зaпopoжцiв, якi
втeK,Iи i пoсe.пилися в гиpлi Дщaю, сфopмyвaв Усть-J|yнaЙсь-
кe вiйськo 26.
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Kiш Усть-Jlyнайськoгo Бylxaцькoro вiйськa y сеpпнi 1807 p.
сKлaдaBся iз 40 кypeнiв i наpaxoврaв 1387 кoзaкiв ,'. 38 кy-
peнiв мa.гlи нaзBи, щo iсrryвши в ЗaпopoзькiЙ Ciчi.Ilotaвaпись
дBa кypeнi: CepбськиЙ i Бoпгаpський. Усть.Jlyнaйськe
вiйськo сKлaдaлoся пepeвDкl{o з чopl{oмopсЬKих кoзaKiв, якi
з'UIишl,l.лисЬ y Мoлпавii, зaпopo)кцiв, щo пepeйuши iз 3ary-
нaйськoТ Ciнi, нopнoMoPськиx кoзaкiв, щo пoвepнyлиcя з Ty-
peчч]rни нa пoчaп(y 1806 p.' зaпopoзькlu( i нopнoмopсЬKllх
KoзaцьKих дiтей, якi з'rлишI,lлtlся в Бессapaбii та Bшaxii, тa
iншиx. 5 гpyпня 1807 p. вiЙськo цe бyлo лiквiдoвaнe, a йoгo
Koзaки нaбyли стaтyсy yсть-пщaйських i бyдx<ацьких oсеJIe-
них кoзaкiв 28. oднoчaснo з peфopN{yвal{ням цьoгo вiйськoвo-
гo yтBopeння Poзпoчaлoся пеpeсeлeння кoзaкiв на Kyбaнь.

Пpoтягoм 1807 - l8l0 pp. з УкpaТни на Кyбaнь пoстyпoвo
пepeсeлиJlocя 662 oсoби, щo нaлe)кaли дo Koлl{шньoгo Усть-
Jlщaйськoгo Бyдxaцькoгo кoзaцЬкoпo вiйськa 29.

Heвe.пикy гpyrry пеPeсeленцiв нa Kyбань стaнoвl{ли зaпo-
poxЦi, щo BтeK,Iи з Typeннини - чи пPяIиo в Чopнoмopiю, чи
спoчaтКy дo Бyдх<aцькoгo aбo Брькoгo вiйська. Biд 1806 пo
l8l0 p. в Чopнoмopiю пepeсшшloся oкPeмo |62 зaхуaЙcь-
ких зaпopoх<цi 30.

oдним з oстaннiх aктiв нищення yкpaiнсьKиx кoзaцЬкtlx
вiЙськoвиx фopr'ryвaнь стulлo пePeсqIIeння в Зaкyбaння
Aзoвськoгo KoзaцЬKoгo вiйськa, якe пpoiснyвшIo 35 poкiв 3l.

Ha пovaткy 60-х poкiв ХIХ ст., кoли пoзl,lцii Poсii нa
Пiвднi Укpafни, в Kpимy i на Kaвкaзi дoсить змiцнiли,
aзoвськi кoзaки, яK сBoгo часy зaпopoжцi, стшlи щlя poсiЙсь-
кoi шaди нeбaxaними. [.[apський ypяД Bв:DкaB нeдopeчним пе-
peбyвaння Aзoвськoгo кoзaцЬКoгo вiЙськa всepeдинi iмпepii i
нaМaгaвся Bитиснyги йoгo на кавказькиЙ кopдol{. lмпepaтop
oлександp II видaв ..Bисoчaйший 

щaз'' ,, пpo пepeсqпeння
aзoвцiв - пoсryпoBo, впpoдoвж дeкiлькoх poкiв. y тo}ry пopяд-
кy, як нaдxoдl{ли нa пePeсqlel{ня зa Кyбань PoIlини з iншиx
кoзaцЬKих вiйськ 3J.

Знoвy, як i 70 poкiв тoмy, пiд чaс пеpесeлeння Чopнo-
мoPсЬкoгo КoзaцЬКoгo вiйськa нa Kyбaнь, з oчeвиднiстю
BияBI{ЛOсЬ пoсЛlдoBнe нaМaганI{я цaPсЬKoгo yPядy BисeЛити
opганiзoване кoзaцтBo з Укpaiни. I зpoзyмiлo voмy: poсiйсь-
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Kotvfy сail,ro,цePжaвстBy yKpalнськe кoзaцгBo бщo пoтpiбI{e ДЛя
oxopoни кopдoнlB тa пiд чaс чисJIeнниx вiЙн. Poсiйський цаpaт
бopoвся пpoти щpafнсЬКoгo кoзaцтBa дo свoш oстaннix днiв 3a.

Пepeсоleння бyли oдним iз дiевих спoсoбiв бopoтьби.
Пepшi aзoвськi пеpeсeлeнцi y кiлькoстi 2o6 ciмeЙ пpибyли

нa Kyбaнь мoPeм вeснoю 1862 p. - дo Koстянтинiвськoгo
щpiгшeння, дe IIлaнyB:rлoся пoбyщвaти Koстянтинiвськy ста.
ницю, яКa згoдoil,| oтplttr,tirлa нaзвy Hoвopoсiйськa. У Koстян.
тинiвськoмy щpiгшeннt aзoвсьKl пepeсeJleнцi зyстpiлися з кo-
заKaI\{и з ЧopномopiТ, якi пpямryвшIи з пiвнiчниx станиць Кy-
банi в Зaкyбaнrш - д.IIя зaсeJleння нoBoствopeниx стaниць.

Загшloм впPoдoв>к |862 _ 1866 pp. з Укpaiни нa Kyбaнь
бyлo пepeсe'гIенo l l 17 сiмeй Aзoвськoгo KoзaцЬKoго вiЙська з5.

Jlвi гiлки нaщaдкiв Зaпopiзькoi Ciчi - uopнoмopЦi тa aзoвцi _
oстaтoчнo Ulltлися на Kyбaнi.

Чopнoмopськe вiйськo (з l860 p. _ Kyбaнськe) - oстaннiй
зaгiн зaпopoзЬкoгo кoзaцтBa, eпинa фopмaцiя yкpaiнськoгo
кoзaцтBa, яКa зurлишtlJlaся дo кiнця iснрaння poсiЙсьKoгo сa-
мoдepxaBствa. ЧopнoмopсЬКе вiЙськo рiбpa.гIo в сeбe пpeд.
ставникiв тaKю( Koзaцьких вiйськ: Чopнoмopськoгo _ 25000
oсiб, частинy KатepинoсJlaBсЬKoгo - близькo 7000 oсiб, Уcгь-
.Цщaйськoгo Бyдх<aцькoгo - 662 oсoби, Заryнaйськoi Ciчi _
|62 oco6н' Aзoвськoгo _ близькo 6000 oсiб oбox стaтeЙ, ПePе.
сeJIeних y пpoшесi вiЙськoвo-кoзaцькof кoлoнiзaцil Kyбанi в
opгaнiзoвaнo}fy пopядКy _ з вiдoмa i зa пiдтpимки poсiйськoгo
ypядy.

Пepeсшивши нa KyбaнЬ знaчнy частtlнy щpaiнськиx кo-
зaцЬКих вiЙськ, poсiйськe сaМoдeP)кaBстBo Bд.lлoся y 1809 -
18ll poкaх дo МaсoBoгo пеpeсeJleння кoлllшIl{lх Pе€сTPoвих
yкpaiнських кoзaкiв y Чopнoмopiю. l7 беpезня l808 p. oлек-
сal{дpoМ I бyв видaний ..висoчaйшиЙ 

щаз'' 36, якиМ пepeДбаva-
лoсь пеpeсeJlИTИ Ha Kyбaнь 25 тllcяч щpaiнськиx кoзaкiв.

opгaнiзaцiю пepeсeJleння в Укpaiнi дopr{I,lJlи ма.лlopoсiЙсь-
Koмy гeнеpш-ryбepнатopy. Biн пoвинeн бр oпoвiстиTи Bo-
лoснi пpaшiння, a oстаннi зoбoв'язaнi бyли пoдaти списки бa-
)кaючиx висеJlllTися Дo ЧopнoмopiТ. Пepeсeпel{цяM нaдaвaЛaся
мotклIивiсть висJlaти пoпepeднЬo xoдaкi в.

Пepeсeлeння yкpаiнських кoзaкiв y Чopнoмopiю пoчшloся
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нaвeснi 1809 p. Jlo кiнuя pol{y B Чopнoмopiю з Пoлтaвськoi тa
Чepнiгiвськoi ryбepнiй пepeйшшlo 20 гpyп зaпaльнoю чисеJIь-
нiстю 20910 oсiб. У l8l0 p. з тt{x х(e ryбepнiй дo Чopнoмopii
пepeЙшлo щe 24 пapтii чисJIoI{ у 7231 oсiб чoлoвiчoi i 6144
х<iнoчoi стaтей. Hapeштi, в l8l l p. пo Чopнoмopii з'яви.лoсь
9 пaщй y кiлькoстi l4l7 oсiб чoлoвiчoi i l l99 xiнoчoi стaтеЙ з7.

Зaгшtoм зa цeй чaс iз ПoлтавськoТ i ЧepнiгiвськoТ ryбepнiй пo
Чopнoмopii пePeсeлшloсь 4l635 oсiб 38.

Пepeсе.пeння кo.пишнix щpaТнськиx pеeстpoвиx кoзaкiв на
Kyбaнь y l809 - l8l l PP. }raлo сyггевi вiдмiннoстi пopiвнянo з
пoпepеднiми poкal{и. Ha цeй paз пepeсеJlялиcя нe oдинaки й
сipoмa, щo стaнoBl{Jlи пepeв:DкHy бiльшiсть ЧopнoмopсЬKoгo,
Kaтepинoс.пaвсЬКoгo' Усть.J|щaйсЬКoгo Бyдxaцькoгo кoзaць-
ких вiйськ тa Зaryнaйськoi Ciчi, a пepeвiDкнo сiмeйнi кoзaки,
якi йшли в Чopнoмopiю poдинaми i нaвiть цiлими сeIIaми.

B 1820 P. зtloвy BI{ниKпo питaння пpo пepесеJleння в Чopнo-
мopiю кo.гIишнix peсстPoвl{x кoзaкiв iз Пoггaвськoi i
Чepнiгiвськoi ryбеpнiй. Oднiею з llpичин, щo викIlик:шa пepe-
сqпel{ня кiлькox дeсягкiв тисян щpшl{сЬKих кoзaкЬ з Укpaiни
нa Kyбaнь, бyлo пpaгнeння цaPсьKoго yPяry ..виqпaти з Мшto-
poсii нaЙбiльш вo.пe.гlюбний gleмerrг, щo Poзчapyвaвся в свoж
спoдiвaнrшx'' з9. A спoдiвшIися щpalнськi кoзaКи, щo пiс,гIя
швl{дкoгo сфpшryвання ними свoш пoгlкiв у |8|2 p. iм бyщдгь
пoвеpнщi кoлишнi пpава i вo.гIьнoстi. Haпpylкeння всix сtшl пpи
фopшryваннi вe'пикoi кiлькoстi кoзaцькю( пoлкiв (бeз бщь-якoi
пi.шгpимки з бoкy ypяry) пpизBeЛo дo пoмiтнoгo пoгipшeння
дoбpoбyry кoзaцтвa. Kpiм тoгo, бyлo збiльшeнo пoщ/шII{ий пo-
дaтoк, uiнy нa кpимсьl(y сiль, пpoвeдeнo вeпиKi нaбopи дo apмil.
Bсe це виKпиK.Ulo l{eвдoBoлеIlt|я сepед кoзaцгва в Укparнi.

З iншoгo бoкy, станoвищe Чopнott,topсЬKoгo кoзaцьКoгo
вiйськa бyлo дoсить сKлaдним. Oсь щo писaв iз цЬoгo пpl{вo,ry
oдин iз iнiuiaтopiв l{oвoгo МасoBoгo пepeсeленt|я yкpaiнськиx
кoзaкiв нa Kyбaнь' нaч:LIIьllик гoлoBlloгo штaбy 2-i apмii, ге-
нepaлl-мaйop, гPaф Кисeпьoв: ..Мaючи вeJl}lКy кiлькiсть зeм.lti,
Чopнoмopiя бyлa оIaбo нaсgleнa. Koзaки пoбpe oсвoшися з
вiйськoвoю с.пy)кбoю, tЦе нe мoгЛи, бeзпepepвнo вiшryчаю-
чись вiд гoспoДaPствa, пiдняти пoбpoбщ кpaю i бyли бiднi'' a0.

Hoвe пеpeсeпeння 25 тиtcяч кoзакiв з Укpaiни бyлo виpiшe-
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tlo пPoBegги на пiдстaвi пoлo>кeння вiд 17 бepезня 1808 p.
Biдпoвiдaльнiсть зa opгaнiзaцiю Jlяглa нa гшeнi мшlopoсiЙсь-
кoгo вiйськoвoгo ryбepнaтopa, a нaгляд зa пepeсeJleнням бyлo
пoKлaденo нa пoЛтaвсЬкoгo i неpнiгiвськoгo цивiльниx ryбep-
натopiв. Як i пepшoгo paзy (1809 - l8ll pp.) пePесeпятися
дoзBoJIяJIoся лишe щpaiнсЬKltl\{ кoзaKaм.

Пepшa гpщa пpибyлa дo Чopнoмopii 30 сePпня l82l poкy.
Пepeсe.пeнськi гpщи пoслIiдoвнo нaдхoД],l.ли нa Kфaнь y вe-
peснi, >кoвтнi, листoпaдi тa гpyпнi. Зaгa.пoм за цeй кaс y вiдo-
мoстяx зaзI{aченo, шo пpибyлo в Чopнoмopiю 16239 oсiб чo.
лoвiчoi тa 14l 19 oсiб жiнoчoi статi (5300 сiмeЙ). Пepeсшeнцi
пpибyли на 10875 пiдвoдax iз 22393 гoлoBaМи ryльoвoi хщo-
би. Ciмeй, шIo зoвсiм нiчoгo нe Iиали, 6улo 42 a|.

У |822 p. пePесeлeнцi пoчшIи пpибрaти в Чopнoмopiю
в)кe 3 квiтня. .[,o сеpедини листoпaдa пpибyлo 3150 сiмeЙ y
склaДi 8847 oсiб чoлoвiчoi i 82|4 х<iнoчoi стaтей _ нa 4670
пiдвoдax iз 6805 гoлoвal\,ttl ryльoвoi хyпoби. Ciмей, щo tIе l{:UIи
мaЙнa, бyлo 58.

У тpавнi i сepпнi 1823 p. дiстшloся ЧopнoмopiI тiльки 37
сiмeй (97 oсiб чoлoвiчoi i 82 >кiнoчoi стaтeЙ), a в тpaвнi i
vepвнi |824 p. - 74 poцuнtl (26| oсi6 чoпoвiчoi i 2l5 х<iнoчoi
стaтeй). B липнi i сepпнi 1825 p. пpибyлo 54 сiм'i: l83 oсiб
чoлoвiчoi i l35 >кiнoчoi стaтeй a2.

Taким чl{l{oll,t, зa пiлpахyнкaми Фе,Цopa ll|еpбини, пpoтя-
гoм 5 poкiв y Чopнoмopiю пepeйuшo з УкpaIни 8623 сiм'i:
25627 oсiб чoлoвiчс;i i22.765 xiнoчoi стaтeй, щo зaг:UIoN{ стa-
tloвlulo 48з92 oсoби a3.

Пpoцес iнтeнсивнoгo пеPeсeJlеtIHя yкpaiнських кoзaкiв i
сeлян з Укpаiни на Kyбань тPиBaв i впpoдoвx |826 _ |847
poкiв, тoбтo вiд мaсoвoi хвlшIi пеpесeлeнHя y l82l - l825 pp.
дo мaсoвoi xвlшli пepeсФIeння y l848 - l849 pp.

У l832 p. пвi гpщи щpaiнських кoзакiв-пepесепeнЦiв пpи-
бyли в Aнaгry. oднa скпaдшlaся зi l34, iншa _ з 66 сiмeй aa. У
Лютoмy l835 p. в Aнarry пpибyлo l l9 сiмей щpafнських пepe-
сeлleнцiв, зaPaJ(oвaниx y кoзaки o5. Пpoцeс зaсeJIeI{ня зaKy-
бaнськиx стaницЬ y paЙoнi Aнaпи пpoхoдиB щп<e ск.пaлнo i
poзтягttyвся нa багатo poкiв. У l84l P., з iнiцiaтиви iмпepaтo.
pa Mикoли l, пpoДoвхсyвirлoся пoсTyпoвe пepeсeпенl{я чopнo-
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мopсЬКш( iз Пpикyбaння тa кoзaкiв iз Пorпaвськoi i Чepнiгi-
вськoi ryбеpнiЙ дo Aнaпи a6.

I-[apський yPяд y 1848 _ 1849 pp. вдaeтЬся дo l{oвoгo мaсo.
вoгo пePeсeлeння щpaiнсЬкш( кoзaкiв i сeлян нa Kу6aнь. 24
сiчня 1848 p. Микoлa I нaкaзaв вiдпpaвити з Укpaiни дo Чop-
IloмopсЬкoгo вiйськa 2000 сiмeй, щo виявJIять бaxaння пepe.
сeлитисЬ n7.

Пepшa гpyпa пepeсeпeнцiв пpибyлa в Чopнoмopiю
14 нepвня 1848 p. в кiлькoстi 35 сiмеЙ. Пpoтягoм Двoх poкiв
iз Хapкiвськoi, Чеpнiгiвськoi й Пo.гпaвськoi ryбepнiй дo Чop-
нoмopii пеpейшшo 7767 oci6 чoлoвiчoi i Ф60 >кiнoчoi стaтeЙ,
щo зaгirлoм стaнoBttлo |422,7 oci6a8.

Зaга.гIьнa чисeпьнiсть кoлишнix pe€с.lpoвих кoзaкiв iз po-
дPlнail{и, щo пеpeсeJlvlл|lcя з Укpaiни нa Kyбaнь y 1809 _ l8l l,
l82l - l825, l848 - |849 PP., стaнoвшIа 108934 oсoби a9.

Kpiм opгaнiзoвaнoгo RJlaдoю пepeсeJleнI{я yкpaiнcькиx кo-
зaкiв нa Kyбань, напpикiнui xvIII i впpoдoвх< yсiei пepшoi
пoлoвини ХD( ст. вiдбyвaпaся стиxiйнa мiгpauiя з Укpaiни нa
нeщoдaBнo oсвoeнi пpикyбaнськi зeм.гli. I{i пepeсeлeння вiпбy-
Bzlлися y дBox фopмax: пooдинцi, Poдинaми, сepeднiми i вe'пи-
кими (пo кiлькасoт oсiб) пapтiями - з вiдoмa мiсцeвof BJlaди, a
тaKo)к y фopмi стиxiйних vи opгaнiзoвaниJ( yгеч.

Il{opiшппi нaIUIиB riкaчЬ нa Kубalъ дoхoД{в дo тисяt|,щдш 50.

Лишe зa I,793 p. з oднoгo KaтepинoсгIaBськoгo пoвiry в Чop-
нoмopiю BтeKлo 65 чoлoвiкiв i 55 xiнoк 5|. Kaнцerяpiя Чop-
нoмoPсьКoгo вiйськa сKllaлa yлистoпaдi l800 p. вiдoмiсть пpo
зapaкyвal{ня в кoзaKи l264 пoмiщицЬкиx i дepх<aвниx cqпян 52.

Kpiм щiкaнiв, на Kyбань стиxiйнo чI{ з дoзBoJry Rлaди пePeсe-
ЛЯ!||1cя oкpемi oсoби, Poдиt{и й piзнi гPyпи 5з. Taк, y 1802 p.
BиявtlJIи ба:кaння пePeсeJIитися дo Кaтepинoдapa 57 чo.гloвiкiв
i 56 х<iнoк - сeJIяt{ Koнoтoпськoгo пoвiry; кpiм тoгo, бyлo зa-
piD(oBal{o пo ЧopнoдoPськoгo вiЙськa l50 oсiб чoлoвiчoi i
l34 >кiнoчoi стaтeй - мешкaнцiв сeJIa Cпaськoгo i сe.па Лeбe-
динa Чepнiгiвськoi ryбepнii 5a.

У l84l p. нa Кyбaнь пePесeлшIись 53 Poдиttи деp)KaBню(
сeпян Хapкiвськoi ryбepнii 55. Пpoтягoм l84l _ l84з pP. дo
Чopнoмopськoгo вiйськa пiсля poзгJlяДy oсoбистиx спpаB пo-
oдинцi бyлo пpиЙrrятo 6 oсiб 56. Фoнди J|ep>кaвнoгo apxiвy
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KpaснoДapсЬКoгo КPaЮ нaсичeнi пoдiбними спpaвalии ПPo пе-
peсеJlенtlя впpo,цoв)к l830 _ l850 poкiв oкpeмиx oсiб i гpyп
щpaiнськиx кoзaкiв, сeлян, мiЩaн, ,цвopян iз Хаpкiвськoi,
Чеpнiгiвськoi, Пoлтaвс ькoi, KатеpинoславськoТ ryбepн i й 57.

Tаким чиtloрl, зa нaшими пiДpаrхyнкaми, пpoTяГoм |792 _
1865 pp. з УкpaТни нa Kyбaнь бyлo пеpeсе.гlенo кoзaкiв y
ск.пaдi вiйськoвиx фopмyвaнь, кoлишнix pе€стpoBих' а тaKo)к
сеJIян загaЛoм l58843 oсoби.

З poзвиткoм кaпiтшIiзмy тa вiдмiнoю кpiпацтвa в PoсiЙськiй
iмпеpii нaстa€ якiснo iнший пеpioд y зaселеннi тa oсвoеннi Ky-
банi. Якщo Irа пеpшolry eтaпi (|792 _ 186l) пepeсejleння Ko-
закiв i сo.Iян з УкpаТни нa Kyбань i Зaцyбaнш вiдбyвалloся
внaс.пiдoк iнiцiювання йoгo Цapським ypядoм i бyлo пoв'язане з
пPaгt{еl{ttям виКopl,lстати вiйськoвi кoзaцькi фpмрaнш шIя
кoлoнiзaцiТ цих зеtvtеIlЬ, тo пpщий етaп (l86l _ l9l7) визнaнав-
ся самoстiЙнoю мiгpацiсю населlення. Мoтивацiя пеpесшlенtш
бyлa екoнoмiчнoю, a нe вo€ннo-пolliтичнoю.

Bипpoбyвавши всi мo>кливoстi пiдняти сBo€ гoспoдapствo i
зaбезпечити пpo)киTKoвий мiнiмyrur Дпя poДини, сeJlянин часTo
вбaчав y пеpeсeЛeннi чи нe единиЙ вихiд зi сКpyгнoгo сTaнo-
вищa 58.

У 1900 p. oфiuiйне Bидання Koмiтетy мiнiстpiв BизнilЛo, щo
..в знaчнiЙ бiльшoстi випaдкiв пpичини BисеJlення t{aЛи сyгo
екoнoмiчниЙ хapaктеp, вияBJlяЮчись y нeвiдпoвiднoстi пpибщ-
кoвoстi сеJlянсьKиx земqIIЬ пoтpебaм землеpoбськoгo гoспoдаp-
ствa i тpyлнoщirx дoбyвати сoбi зapoбiтoк нa стopolli'' 59.

Kpiм екoнoмiчниx, iсrтyвaпи Й iншi фактopи, щo спol{yKaли
yкpaiнськиx кoзaкiв i селян дo пеPесеJIення. Tак' I. Ямзiн
зазнaЧaB' щo з oпиTaниx у TaмбoвськiЙ ryбеpнi[ пеpeселенцiв
мiгpyвaлo нepeз вiлсщнiсть землi в тoму ни iншoму виlлядi
7Зo/o Ф. Тaким чинoМ, Pештa ceлян (27Чo) пеpесе.пягlисЬ нa
oкoлицi iмпepii з iншиx пpичиIl - ..Bot{и ,.бpeпи наpiзнo'' вiд
piзних виявiв пoлiтичнoгo, фiнaнсoвoгo й pa'liгiЙнoгo гнiry'' 6'.

Пiсля скaсyванtш кpiпtЩrва цapськиЙ ypяд негaTивнo стaBив-
ся дo сeJlяttсЬКиx пepесеJIeI{Ь з pегiotтy в pегioн, aЛе ще деякиЙ
чaс дoKIIaдaB зусliЛЬ, аби спorгщати дo кслoнiзaцiТ зaкyбaнських
зeMеJIЬ' щo звiльllи',rися внagli,цoк KaвкaзькoТ вiЙни тa Bисе"lеHня
Дo Typснvини у l864 p.410 тисяv гopЦiв Зtхiдrloгo Kaвк:шy 62.

I.L

?цantl.ror'ьoeuй
ГIлaнoмipнe, шиPoКolt{aсштaбне тa цiлeспpяМoBaне зaсе-

лeI{ня зaкфaнських cтaниць пoЧzlлoся 1858 poкy' кoли в 6
стaницях бyлo пoселенo l8l8 сiмeй yкpaiнсЬKl,lх, дol{сьKиx тa
лiнiЙниx кoзaкiв, a тaкo)к aнaпсЬких пoсeЛяI] i ни>кчиx чинiв
PеryJIяPних вiйськ 6з. Пpияoмy пepeсeJleнцiв з Укpаiни в цi
станицi пpибyлo 853 poдиI{и' aбo 46,9Чo вiд загшlьнoi
кiлькoстi. У 1859 _ 186l poK:lx бyлo пoселlенo 5899 PoдI{I{ y
2l зaкyбaнськiй стaницi fi.

Гoлoвним зaKoнoдaвчиМ aктolи, щo вiдкpивaв мoжливoстi
д,Ilя швидкoгo oсBorння зеIиеJlь Пiвнiчнo-Зaхiднoгo Kaвкaзy,
бyлo ..Пoлo><еI{ня пPo заселeння пepепгip'iв захiднof чaсти-
ни Kавкaзькoгo хpeбтa кyбaнськимl,l кoзaКaми та iншими пе-
pеселеI{цяN,rи з Poсii'' вiд l0 тpaвня l862 poкy 65. [|ей дoкy-
Meнт внoсив сyггeвi змiни дo земeлЬнoгo yстpoЮ кyбaнськo-
гo KoзацTBa: дoпyск:rЛaсь пpиBaTнa BJIaснlсTЬ нa зеNlлЮ l пo-
сeЛенI{я oсiб нeкoзaцЬКoгo станy нa вiйськoвиx зeмлях. Пo-
Лo)кeнням KoзaКам-пеPесeЛeнцяtvt зa p. КyбанЬ Iloзвoлялoся
пPoдaвaти свoi сaдиби в мiсцяx пoпеpeдньoГo мешKaння зaЙ-
lIIлим сеЛяI{aм. Кpiм цЬoгo, дoзBoляBся пpoДax y пpивaтнy
шlaснiсть i здача B opендy зайвиx вiйськoвиx i стaничних зе-
мель oсoбaм yсiх стaнiв. Цe да.пo мo>к.гtивiсть iнoгopoднiм *

сеЛитися в стaницях нa ПpaBах oсil lлlих мeшкaнцiв. Bсе це
спpичинllЛo мoгщнiЙ пoштoBх дo нoвoГo N,raсoBoгo пеpесе-
Лeння нa Kyбaнь.

Пiсrя пpиЙнятTя пoЛo)кeння пpo зaсеJlення Зaкубaння та
пoшиpеl{ня uiсi iнфopмauiТ у Газетzlх iмпepiТ пpoцес пеpесе-
лeння знaчнo пoxвавиBся. У нoвoствopенi стаttиui за p. Ky-
бaнню ПoТяГЛисЬ переселеtlцi з Aзoвськoгo, [oнськoго, Ky-
банськoгo, Теpськot'o тa iнших КoзaцЬKих вiЙськ, сeляни i кo-
зaки з Укpafни.

У |862 p. бyлo Засl{oвaнo l6 стaниIlь y сxiдrliЙ частиlIi Зa-
кубання мi>к piнкaми Лабoю i Бiлoкl тa |2 cтaниць y заrxiднiй
частинi Закyбaння - в HаryхaТBсЬKoМy oкpузi. B yсiх 28 cтa-
ницяx ПoссЛенo 4387 сiмеЙ piзнoгo зBaI]ня пеpеселенцiв ф.

Apхiвнi матеpiшlи свiдчать, щo Дo нoBoсTBopеl{иx зaKy-

* Iноzopoёнi (нaвzоptх\нi' tкlвzo1lot\нi, zoцirlвuкu) - poс-iйс'ькi пir')Dанi не-
вiйс:ьковozо сnшн\., u1о се,,l|Lluс,я i на(lу'вttlu в-lсtt,нir,tttь 1 зеtLla\ ко-}аI|ькu-r вiйськ
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бaнських стaницЬ HaryxaТвськoгo вiйськoвoГo oкPyry' зaсeJle.
нoгo кoзaкaми y 1862 p', пepeсeJlеIrцi пpибyли (y кiлькoстi
1549 poпин) iз кoлишньoi ЧopнoмopiТ, a 208 сiмeй - з
Aзoвськoгo кoзaцЬКoгo вiйськa. Biдoмo, щo пiс.гlя завePшeI{I{я
сrцокби дexтo лишaвся жити y стaнI{цяx, тaк' I{aпPиKпад, l l0
сiмeЙ ниxчих чинiв peryляpниx вiйськ зaJlишиJlись y стaницi
Kpимськiй пiс.гlя стpoкoвoi сlтylкби 67.

Taким чинoм, iз l867 сiмeй, щo oсеJlиJIиcяу |2 стaн],IцяJ(
HaryхaТвськoгo вiйськoвoгo oкpyry, |751 бyли з Укpaiни ни
yкpaiнськoгo пoxoджеl{ня - з Чopнoмopii.

Як бaчимo, y пePeвOкнiй бiльшoстi пepeсeпяпися Koзaки з
чoPнoмopсЬКю( стaI{иць' дo яКих вoни' в свoю чePry' пePeсе-
лшI1lсь дeкiлькa дeсятиpiн тoмy з Укpaiни. Ili пepeсe.гIeнцi, пo-
дoлaвши вeликi екoнoмiчнi тpyДнoЩi, епiдeмiТ, гoJIoд, тiльки
пPи)i(ItлисЬ I{а нoвиx мiсцяx y ЧopнoмopiТ, як знoвy неBтolvlнa
i пoс'гIiдoвнa вoля PoсiЙськoi iмпepii пoгtlzшa ix y нeбeзпeннi з
yсяKoгo пoглядy мiсця в Зaкyбaннi.

У 186l - 1865 Pp. зa Kyбaнню пoсeJleнo дo 16 тисяч po-
дин, сeбтo майx<e стiльки, скiльки Bиil,taгaлoсь пoлoхeнHяМ
l0 тpaвня l862 poкy (l7000 сiмeЙ) 68.

Хвшtя пePeсeJIeнЬ з Укpаiни, виKпикaнa пoлo:кeнням вiд
l0 тpaвня |862 p., нe спaдirлa i в сepeдинi, i y пpщiй пoлo-
винi l860.x poкiв. oкpeмi oсoби тa гpyпи пo дeкiлькa дe-
сяткiв i нaвiть сoтel{ь кoзaкiв i сeлян iз piзних земeJlь УкpaТ-
ни Дoп{aг:ЦI,lсЬ y Bлaди пеpeсeJleння ii нa Kaвкaз. Чaстo, нe
дoчекaвшисЬ дoзBoЛy i нe мaючи вiдпoвiдниx дoкyшtентiв та
н:Цexниx зaсoбiв пepeсyвaння, знiмалися з мiсця i pyшaли
нa Kaвказ 69.

3aкoнoм вщ29 квiтня l868 p. 70 пepeсeлeншям бyлo нaдaнe
пpаBo сeпитllся i нaбyвaти шlaснiсть y зeмJrяx кoзaцЬKих
вiйськ, I{e питaЮчи нa тe дoзBoлy нi вiЙськoвoгo кepiвниЦгBa,
нi станичнoi гpoмади. Мeшкaнцi х кoзaцьKю( стaницЬ oтpи.
мшIl,t дoзвiл з.цaBaти B opeндy нaдaнi iм пaйoвi нaдiли, пеpeДa-
вaти rx oсoбaм нeвiйськoвoгo стaнy нa тepмiн юpтoBoгo ** пe-
pеДiлy. Koзaки i сeлIяни, щo пepeсeJrяJlися нa Kyбaнь, сшIaтив-

** Юpmoвuй nеpеdiл c|||сl,|uч'|uх зелель зdiйcнювався чеpез nевну
кiлькicmь poкiв iз леmoю piвнoеo poзnodiлу зелель лilс кoзаtсаl,lu.
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ши пoс:Dкeннy *{с*с IIлaтню, нaбрaли llpaвo сaдибнoi oсiлoстi,
мo>кпивiсть кopисryвaтI{ся зaгiUIьним iз кoзaкaми BигoI{oIи ДДя
ДoмaшньoТ xщoби, шIe бeз пpaBa IIa пoзeМeJlЬний i гpoмaдсь.
киЙ yстpiй, щo нaJleжaли кoзaцьКolvry стaнy.

Haбрши мoxливiстъ >кити oсiлo в KyбaнськiЙ oблaстi, ce.
ляни пepеBaxнo щpaiнськш( i пpшeглиx дo нtД( ryбepнiй 3a-
xiднoi тa I{eнтpшlьнoi Poсii PyшIlUIи цiлими тисячaми нa Ky-
бaнь. Упpoдoв)к нaстyпниx 15 poкiв зaгaльнa iх чисeльнigгь в
oбластi зpoслa дo 250000, щo стaнoвилo25Чo7|.

Heзвaх<aючи нa зeмeJlьнy нeзaбeзпeчeнiсть i зaxoДи yPяry'
спpямoвaнi нa oбмеxeнIrя пpl{Ilливy iнoгopoдньoгo нaсeJleння
дo Kyбaнськoi oблaстi, пoтiк пepeсeлeнцiв iз кo>кним Poкoм
зPoстaв. Haселeння oблaстi у |862 p. лeдвe пepeвиuryвaпo 392
тисячi oсiб, з якиx тiльки 7,5 тисячi бyли нeвiйськoвoгo стaнy.
Чepeз 34 poки нaсeJIення збiльшtшloся дo 1882,5 тисячi oсiб,
пoмi>к якиx Кoзaки лeдBе сягilJllа 44Чo 72. Taким чинoм, зa 34
Poки l{aсeлeння Kyбaнськoi oблacтi зpoсJlo на l490500 oсiб.

У l8ф.x тa нa пoчaтКy l870.x poкiв щpail{сьKш( мiгpaнтiв
нa Kyбaнi тa Закyбaннi пpивa6лювaлlи вiльнi зeмлi, нeвисoкi
цiни нa нш(, IlllзьKa opetцнa rшaтa i BoДнoчaс висoкa цiнa po-
бoчoi сlulи, a тaKox зaKoнIl, щo Дo3вoJIяJIи пePeсeJIеI{Ilяil{ сeли-
тися нa вiЙськoвиx зeмлfl(' Kpiм тoгo, пepесeJleнцiв з Укparни
пpивaблюва.пa близькiсть Kyбaнi, eгнiчна iдeнтичнiсть i
пoдiбнigгь гeoгpaфiяниx рlов зi стeпoвoю Укpaiнoю, мiцнi
I(yльтyPнo-пoбyгoвi i poпиннi зв'язки, пpинaднiсть N|я
щpaiнськиx кoзaкiв i сeлIян кoзaцькoгo спoсoбy життя B
..Чopнoмopськiй Ciчi'' нa ..KaвкaзЬкiй Укpaiнi''.

B ypяпoвих кoл:u( цapськoi Poсii iснршIa дyмKa, щo нaй-
кpaщими пepeсeJlеt|цями e yкpaТнЦi, нaсaМпepeд пoлтавцi тa
нepнiгiвцi. He oстaнню poль y фopмрaннi тaкoi .ryмки
вiдiгpaвaв тoй фaкт, щo пepeсeлeнi y пepшiй пoлoвинi ХIХ
стoлiття нa Kyбaнь дeсятки тI{сяч yкpаiнських кoзaкiв i се-
лян не тiльки пepeтвopили дo тoгo нe oб>китий кpaй нa peгi-
oн iз poзвиtlyтим гoспoдapствoМ' a й зpoбши цe в нeймoвip-
нo вaxкllx yilloв:D( бaгaтopiннoi Kaвкaзькoi вiйни. ..ЦeЙ

*** Пoсаlсенна nлсImня cwu|чувсuulся iнoeopodнЬlu за кoхс'нuй cа)tсе,|b
зелlti, яку заЙлaлu iхнi саdu6u mа npucadu6нi diлянкu.
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наpiп (щpaiнцi)... пPtll{oсить бeзсyмнiвнy Кopисть дepжaвi,
якщo тйьки сКopистaтися poзyl{нo йoгo пpиpoДнoю схtдtьнi-
стю бщи oсIloвoю зaсеJIeння, мaйбщньoгo бaгaтствa i пpo-
цвiтaння ttoвиx мiсць'' 73. Taким чl{tloм, Poсiйськa iмпepiя
yспiшнo викoPнст.rлa сoтнi тисяч пePeсe.гIeнцiв з УкpaТни як
пеPшotlpoхшuiв y l{еoсвo€l{иx чи м:ЦooсBo€llих peгioнax
iмпepii.

Пoчинaючи з l809 p. i мaйх<e дo кiнця ХIХ ст., пepeвОкнa
бiльшiсть пеPесeJIeнцiв з Укpaiни нa Kyбaнь пpибршIa з
Лiвoбеpеx<нoi Укpaiни. Пoчинaючи з l890.x poкiв y пepeсе-
ленський пoтiк втяг1потъся вже й сeляни Кaтеpинoс.пaвсЬкoi,
Хepсoнськoi i TaвpiйськoТ ryбepнiй 7a.

Згiднo з пePеписotr,t 1897 p.' на Kyбaнь з Укpaiни пepeсe-
л1{лoся iнoгopoднix з.7.7з40 oсiб. Haйбiльшe дo Kyбaнськoi
oбластi мiгpрaлlo >китelliв Хapкiвськoi ryбepнii - 114618
oсiб, Пo.гпaвськoi - 89.769' Кaтepинoс,пaвськoТ - 66014' Чep-
нiгiвськoТ - 44598' TaвpiЙськoТ - 2l8l5, Хepсoнськoi _
18809, Киiвськoi - 18678, Пoдiльськoi _ 2583. Haймeншe пe-
peсе.пeнuiв дaлla Bолинськa ryбepн|я - 456 oсiб 75. Зaгшoм iз
Лiвoбepe>кнoi Укpaiни нa Kyбaнь пePeсeлилoся, зйнo з дa-
t|иМtl пePеписy 1897 p.' 248985 oсiб, iз тpьox ryбepнiй
Пiвдeннoi УкpaТни (Хepсoнськoi, Tавpiйськoi i Kaтepинoс-
лaвськoi) мiгpрaлo 106638 oсiб. З Пpaвoбepеxнoi Укpaiни
нa Kyбaнь виiiшlo 2|7|.7 ociб.

Iнoгopoдне нaсeJleння KyбaнськoТ oблaстi стaнoвиЛo
835507 oсiб (кpiм eмiгpamiв з iнoзeмних дepxaв), iз них
з7.|340 (45'|6Чo) пePесeJl}lJIoся з 9 ryбеpнiЙ УкpaТни, a
з54982 (42'48Чo) _ з 4I ryбepнii Poсii. З Kyбaнськoi oблaстi i
Чopнoмopськol ryбepнii бyлo 87688 oсiб (l0,49Чo)' peшry
стaнoвltли пepeсеJleнцi з piзниx етнiчнo нepoсiЙських peгioнiв
iмпepir. Cлiл вpаxрaти' щo pяд пiвденниx ryбepнiй i oблaстeй
Posii в eтнi.tнoмy гшaнi були poсiйськo-щpaiнськими, a нe
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сщo poсiйсЬкимtt. Укpaiнui зaЙма.пи пiвдeннi пoвiти Kypськoi
ryбepнii, пiвденнy чaстиt{y Bopoнeзькoi ryбepнii, зaхЦнi
oкPyп.l Iloнськoi oблaстi (Тaгaнpoзький, Poстoвський i зaxlд-
}Ia пoлoвиt{a Чеpкaськoгo пoвiтiв) ?6. Kpiм тoгo, знaчнa
кйькiсть щparнськoгo нaсeJleння мeшKzUIa в Tеpськiй oб-
ластi, Cтaвpoпoльськi Й тa Aстpахaнс ькiй ryбеpн iяx.

З щpaТнськиx зеil{eпь, щo вхoДшIи дo сKлaцy Aвстpo-Угop-
щини (ГшIияинa, 3aкapпаття, Бщoвинa), тe)к пеpесeJIяJtись на
Kyбaнь щpaiнськi мiгpaнти.

Знаннy кiлькiсть пepесeлеI{цiв дшIa Kyбaнi Бeсcapaбськa
ryбepнiя, Де мeшK:UIo багaтo yкpaiнськoгo l{aсeJleння, oсoбли-
вo нa пiвнiчнoмy з:lJ(oдi (Хoтинський пoвiт) i пiвднi (Aккep-
манськиЙ тa IзмaшьськиЙ пoвiти) 7i. Зoкpeмa, y пiвДeннo-
сxiдних пoвiтаx Бeссapaбii мешк:шo чим:rлo нащaдкiв запo-

PoзЬKlо( тa защпraйськиx кoзaкiв.
Пeрсоtення здiйснювшloся i з iнших ryбepнiй, в якиx бр

знaчний вiдсoтoк yкpaiнськoгo насeJIeння, зoкpeма з Bopo-
нeзьKoi, пe щpaiнui стaнoвt{ли 9l5833 oсoби (36,2Чo)' Kypсь.
кoi - 52.7.718 oсoби (22,ЗЧo),.Цoнськoi oбllaстi _,| |9655 oсoби
(28,1Чo)' Бессapaбськoi гyбеpнi\ _ з.79698 oсoби (|9,6Чo)'
Люблiнськoi ryбеpнii - |9Ф74 oсoби (|6,9Чo)' Cтaвpoпoль-
ськoi ryбеpнii - 3l98l7 oсoби (З6,3Чo) 78. Пepeсe.пення нa Ky.
бaнь здiйснюв.lлoся i з тих сiл тa пoвiтiв, Дe щpaiнцi мeшкa.гIи
сyЦiльнoю сщ/гoю.

Bиoкpемивши кiлькiсть i вiдсoтoк пepeсeJleнцiв нa Kyбaнь
з yкpaiнськиx i poсiЙських ryбеpнiЙ тa Дoдaвши кiлькiсть i
вiдсoтoк пePeсеJlенцiв-yкpalнцiв iз ryбepнiй зi змiшаним нa-
сeпel{няIr,t' пiдбивaемo пiдсyl'loк: 6o,3Чo пepeсоleнцiв
yкpaiнui, З.I ,9Чo - pосiяни, I,8Чo - виxiдцi з нaцioншlьI{ш( oKo-
лиць PoсiЙськoi iмпepii. Цe пoмiтнo вiдpiзнясться вiд oфiцiЙ-
нt,lх цt{фP кiлькoстi iнoгopoдньoгo щpaТнсьКoгo нaсeJIeI{ня
Kyбaнськoi oблaстi нaпpикiнф ХIХ стoлiтгя.



\6aнcькa|кpeiiнa
Згiднo з зaгirлЬI{opoсiйським пеPeписoм 1897 p., Bсe нaсe-

лeнI{я Kyбaнськoi oблaстi стаl{oвIlJlo I9234I9 oсiб 79. Еklaснe,
нa вiйськoвiй тepитopii ншliтyвшIoся 1488994 oсoби, B тoгvfy
чис.пi кoзaкiв - 784616 oсiб oбoх стaтeЙ, a iнoгopoднix -
704з78 oсiб 80.

Пiд чaс пepеписy 1897 p. питaнI{я пpo нaцioншlьнiсть нe
стaBI{Лoся' a щpaТнuiв i poсiян бyлo oб'сднaнo в oдl{y гpaфy
(paзoм Bot{и стaнoBvglll 92,ФЧo нaсe,Iенltя KyбaнськoТ oблlaстi) E | .
Бaxaючи встaнoвити чисellьнe спiввiднoшення мi.lк yкpaТнuя-
ми i poсiянaми, еlliд виКopистaти мaтepialIи пpo пoдiл насe-
лeI{ня Kyбaнськof oблaстi зa МoBтloЮ oзнaКoю. ouкe,
yкpafнськy Мoвy ввDк:UIи piлнoю 859122 oсoби, poсiйськy -
732283. Cepeд кoзaкiв Pцнoю lt{oвoю ввa>I(zUIи щpaТнськy
445579 oсiб oбoх статей, poсiйсьrсy _зз2609.

Мeшкaнцi iншиx стaнiв пoдfutялися зa pi,Цнoю мoвoю тaкиM
чttl{oМ: yкpalнськa _ 222з9 oсiб, poсiйськa _ 14450. Bвaxaпи
щpaТнськy мoвy piлнoю i сiм гopян. A oт 37 гopян oбparrи
pцнoю poсiЙськy. Мix iнoгopoд'нiми pцнoю мoBoю вBZDкаJIи
yкpаiнсьtсy 39l300 oсiб, poсiЙськy - 385 l87.

Зйнo з пеPeписoм 1897 P., t|а Kyбaнi тих' xтo вtIзнaB
pцнoю yкpaiнськy мoвy, бyлo 49,|Чo' poсiйськy _ 4|,|Vo.
Пpoтe пoдiл зa piднoю tt,{oвoю нe да€ oстaтoчI{oгo yяR]lеltl{я
пpo нaцioнa.гlьниЙ ск.гIaД нaсeпeння Kyбaнськoi oбластi. .[oбpe
вiдoмo, ..щo, l,to)кe, нlде нe записaнo стiльки yкpaiнцiв на
мoскaлliв, яК сaмe нa Пiдкaвкaззi. Bжe в 70-x poК:D( (ХlХ ст. _
Pеd.) яllcлиtв Чyбинський нe мeнш як 60Чo yкpaТнuiв нa Ky-
бaнi... Укpalнськa мoва й звичaй пaнylотЬ yсЮди нa Kyбaн-
щинi й зaглyшшIl,r lvtoсКoвщинy мaйх<e цiлкoм. У зв'язкy з цим
вiдoмий eтнoгpaф i стaтистик }сoв пpиЙrшв щIя щpafнськoгo
)I(иBлa нa Kyбaнщиgi ФЧo,, t?.

Haселeння Чopнoмopськoi ryбepнii, якa мeжyвaлa з Ky-
банськoю oб.гtастю Й oxoгшювшla сIvfyry Чopнoмopськoгo yз-
беpeхо<я, за пepeписoм 1897 p. нapаxoByBшIo 57000 oсiб. Ук-
paiнськoю мoBoю BизI{:Ци pЦнoю 9000 oсiб (|6'IЧo), poсiЙськy
_ 21000 (42'8Чo). Peшгry стaнoBI{JIи кaвкaзцi, гpeкJ{, вipмeни. У
Чopнoмopськiй ryбepнii, як i ..BсюДи нa Пiдкaвкaззi, мyсlшIo
бaгaтo yкPаiнцiв стaти пaпepoвиМи вeIlикopoс:lми. Haсе.гlення
мiст дoxoдить нa Чopнoмopшинi нeд€rjleкo дo нeзвиraЙI{o висo-
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кoго вiдсoткy 50Чo, a знaeмo' щo сalr,tе пo мiстax щDкe N,t.lлo yК.
paiнuiв зaпI{сaнo 1897 p. y вJIaстивy pyбPиrсy''',.

Чepeз l0 poкiв пiоlя пеpшoгo зaгaльнopoсiйськoгo пepe-
писy, y 1907 p., нaсe,IеtIHя Kфaнськoi oблaстi нapaxoByB:lJto
2з92026 oсiб. Koзaки стaнoвl{ли 1061306 oсiб oбox статeй,
нeвiйськoвi - |330720' aбo 53'9Чo нaсeJleння oблaстi м.

Ha l сiчня l914 p. нaсeпeння Kyбaнськoi oблaстi стaнoBи.
лo 305039l oсoбy. Oсiб oбoх стaTeЙ, якi нaлe>кaли дo вiйськo-
Boгo стaнy, бyлo l303038 (42'8Чo)' дo нeвiйськoвoгo сTaнy нa-
лe)кilлo |.7 4735з oсoби (57 ,2Чo) 85 .

Пpиpiст нaсе.пeння oблaстi зa пеpioд з 1889 пo 1897 p. y
сepeдI{Ьoмy стаtIoBиB |0674.7 ociб зa piк, aбo I70,2Чo зa
8 poкiв (1889 - 1897). У нaстщнi 16 poкiв, тoбтo пo l9l3 p.,
пpиpiст зt{eншиBся дo7o436 oсiб за piк i пopiвнювaв |59'6Чo
пopiвнянo з 1897 Poкoм. Цi дaнi мo)кнa пoясI{l{ти змeншен-
I{ям чисJIа вiльних пepесeпeнцiв, тoмy щo пpиPoдний пpиpiст
бр пoвoпi знaчниIr,l 86.

з 1897 пo 1914 P. нaсeпeння Чopнoмopщиtlи зpoслIo мaй.
жe втpoe _ пepeв.Dкlla бiльшiсть новoпpибyлиx бyлa щpafнuя-
ми. ..Bxe в кiлькa poкiв зa пePeписotvt l897 p. ЧI{сJIив HeнyЙ.
Лeвицький щpaiнuiв Чopнoмopшt|||И Ha 30000... Чopнoмop-
шинy тpеба BB:Dкaти сщo щpaiнсЬкoю тepитopieю. Kiлькiсть
yкpaTнuiв y ЧopнoмoPщинi oцiнюю (minimum) нa ФЧo,
кiлькiсть мoскшIiв _2ОЧo, iншиx пpимiшoк - Нa20Чo', 81 '

3a дaними вiДд'Jry стaтистl{Ки Мiнiстepствa зevшеpoбствa,
нa l сiчня L9!.1 p. нaсeJleння Kyбaнськoi oблaстi стaнoвилo
305l200 oсiб, Чopнoмopськoi ryбepнii _ 20l800 88.

Oскiльки вiд l9l7 лo |926 p. нe спoстepiгалoся бiльш-
мeнш пoмiтI{ю( пepeсeJleнь I{a тepитopiю Kyбaнськoi oблaстi,
pезyЛЬтaти пepeписy 1926 p.' нa нaшIy ryмКy, yгvlo)KлиBJIюють
yгoЧнити чисaпьнiсть i нaцioнaльниЙ cкгlад I{aсeJlеI{l{я цЬoгo
KPaю нa пoчaтKy I920.x poкiв. Bсе нaсe.гIeння Kyбaнi нa
17 гpyпня |926 p. стaнoвl,lJlo 334з89з oсoби. Укpaiнцiв _

1644518 (49,2Чo), poсiян - 1428587 (42'1Чo). Cepeп мiських
мeшкaнцiв щpaiнuiв бyлo 153572 oco6tt (4'6Чo вiд yсьoгo нa-
сeJIeння кpaю), poсiян - 3l8364 (9'5Чo). Cepeп сiльськoгo нa.
сеJIеtItlя Kyбaнi щpaiнuiв бyлo нe мeншe |490946 oci6
(44,6Чo), poсiян - II|022з (33,2Чo)89.

LJ



Kу6aнськ a|кpаiiнa
Taким чtlнoМ, i нерз l34 poки вiд нaсy пepeсeJleнI{я пep-

шЮ( зaпopoзЬких кoзaкiв нa Kyбaнь щpaiнцi I{e лишe збepeг-
лl,l сBoю мoвy, т'.Paдицii, звичai, a Й чисellЬl{o стaнoBltли
нaйбiльшry етнiннy спiльнory Kyбaнi. *Дo |926 p. BKJIЮчнo в
кpaT шe пePеBiDк:Ци yкPaiнцi... I в Чopнoмopськoмy oкpрi
спoстepiгшtaся знaчнa пepeBaгa щpaiнцiв'' ф.

Пoлo>кeння вiд l0 тpaBня 1862 p. пpo зaсeлeння пe.
peдгip'iв зaxiднoi чaстиllи Kaвкaзькoгo хpeбтa кyбaнськими
кoзaкaМи тa пepeсeленцяМи з Poсii i гoлoвним чиl{ot\,t зaКoн
вiд29 квiтня l868 p.' щo дoзвoЛяЛи poсiйським пiддaним нe-
вiйськoвoгo стaнy сeJIIlтися i нaбрaти шlaснiстЬ y зeмJIяx Ko-
зaцькиx вiйськ, змiнlшlи кopiнний пpиl{цип Koзацькoгo зelvt-
лeyстpoЮ' I{aдaвши мoх<llивiсть oсoбaм l{eкoзацЬкoгo стaнy
Кyпyвати неpцoмiсть i мeшкaти нa вiйськoвiй зeмлi. Пiс'гlя
вшKoдy цих зaкoнiB пPиIIлиB iнoгoPoднix пoчинa€ шBидкo
зPoстaти. I в>кe неpeз 5 poкiв, y l873-мy, кiлькicть iнoгo-
poлнix в oблaстi зpoслa бiльшe нiх< y l0 paзiв i стaнoвшta
25600 oсiб 9l, a нa пoчaткy l897 p. - мaйxe пoлoвиl{y всЬoгo
нaсeJleння.

Пepесe.гIенцi, щo сe.пшlllся на Kyбaнi, бyли oснoвним кoн-
тиI{гeнтoм нaймaнoi poбo.roi сlшtи. Haпpикiнцi ХIХ ст. сepeд
пpaцiвникiв Kyбaнськoi oблaстi y сiльськoмy гoспoдapствi пe.
peсe.гIeнцi стaнoBllJIи .73'8Чo' 

B пpoMиcпoвoстi, тpaнспoщi,
тopгiвлi _,78,9Чo92.

Значнa Чaстинa iнoгopoднiх, як oсiлlot, тaк i тш(' щo нe
мaпи oсiлoстi в стaницяx' пpaцюв:Ulи зa нaймoм. Iнoгopoднi
paзoМ iз сезoнними poбiтникalr{и, щo пPиxoдили з Укpaiни i
PoсiТ на лiтнi зapoбiтки в Kфaнсьlсy oблaсть, стaвaли oс]toв-
t|ими BиPoбникaми сiльськoгoспoдapськoi пPoдУкцii. КРiм
poбoти зa нaЙмotrl, знaчнa кiлькiсть пpибyльuiв зaймa.гIaся
х.гliбopoбствoМ' opен.щДoчи зeIvtJIIо y пpивaтIrш( oсiб, y стaнич-
ниx гpoмaД aбo y вiЙськa.

У зв'язкy з мaсoвим пpиIUtиBoМ пepeсeJleнцiв на Kyбaнь
y l870 - l890-x PoK:D( сиryaцiя y стoсyнкax мix KoзaKalvtи
тa iнoгopo.цнiми ста.пa змiнюваTися нa гipшe. Й нe Дивнo:
пoмiтнo скopoтилaся кiлькiсть вiльниx зeМеJIь, змеl{шиBся
xиттсвиЙ пpoстip... Biдiгpaлa негaтиBlly poль i зaбopoнa
цаPсЬKим ypядoм y l870 p. пpиймaти iнoгopoднix y кoзaки.

эo

(елanТ|oльo0uй

Taким чиtloм, сepeдoвищe кoзaкiв ст:UIo зaмкнyтиIl.l, a iхнiй
вiдсoтoк пopiвнянo з l{eкoзaцьKllil{ нaсeлeнням пoстiЙнo
змeншyвaвся 9з.

Koзaк, який знaчнy чaсTинy xиття вiддaв вiйськoвiй
с.гIyxбi, зiDшщaючIl свiЙ кpaй, зi звepхнiстto Дt{вився нa iнoгo-
PoдtlЬoгo. Cтaничники звиtIyвaчyBаJIи iнoгopoднix y pyиry-
вaннi тpaДицiйнoгo зeмлeyстpoю, звичнoгo д.гш кoзакiв yKпa,цy
х(итгя, свoeмy poзopeннi... Пiдсlшювa.пa нeдoбpoзи.шlивiсть
нepiвнiсть y пpaв:u( i oбoв'язкax. Toдi як, нaпpиKIIaД, yсi дo-
poс.гIi сини кoзaкa пoвиннi бyли вiлбрaти вiйськoвy с.гlyкбy,
)кoдeн iз синiв iнoгopoдньoгo нe бр зoбoв'язaний iти дo
вiЙськa, a яKщo i оIyxив y apмiТ, тo всi видaтк}l бpа.пa нa себе
дepжaвa. Koзaки )к lt{yсllЛи влaсни[,t кoштoь{ Кyщ/вaти oдяг'
збpoю, Кotlя...

Ilo цьoгo слiд дoДaти здиpництBo з бoкy тopгoвЦiв, пepe-
кyпникiв, пpoil{t{слoвцiв, щo сKЛaд:UIися гoлoBtlиIvt чинoм iз
пepeсeлeнцiв. Hе любили кoзaKи ..зaйЦшlиx'' i за ixню непo.
Bary дo кoзaцьких пpaв, здобщиx кpoв'Ю бaтькiв i
пpa.цlдlв. . .

Iнoгopoднi, B свoЮ чеPгy, бaчшtи B кoзaKirx ексruryaтa-
тopiв, щo жиByгЬ зa piD(yнoK жньoТ пpaцi, зa Paxyнoк з,цачi в
opeндy зeг"gIi, дo тoгo x вкpaЙ сI(yпих пiд час poзpaxщкiв.

Koзaцькa вiйськoвa aдмiнiстpauiя тa кoзаки чaстo дt,tвили-
ся на iнoгopoднiх, як нa чРкopцний eЛeN{ент' щo вpiс y iхнe
сePeдoвищe. Мix KoзaKами тa iнoгopoднiми нa Кyбанi пpo-
ляглa глибoкa соцiа.гlьнo-eкoнoмiчна й психoлoгiчнa пpipвa,
xoч oбидвi гpyпи скJlulд.lЛися пePeB:Dкl{o з yкpaiнцiв. Oсь як
пoда€ - з KлaсoBиx пoзицiй _ взaeмини мix< кoзакaми тa iнo-
гopoднiми o. Cepaфимoвиv y свo€tиy poмaнi ..Зaпiзний

пoтiK'': ..Kyбaнськi KoзaKи - гoспoдapi цЬoгo чyiloвoгo кpaю. I
r y ниx poбiтники, наpoп-poбiтник, i стiльки ж йoгo, скiльки
сalr{их кoзакiв... I стшlи наЙмитaми пepeсeпенцi y кoзакiв,
дши [м iм'я ..iнoгopoднi''. Bсiлякo yгискaли iх кoзaки, нe пyс-
кши rxнix лiтей y кoзaцькi нapoднi шKoЛи, Дepли з ниx пo двi
шKypи зa Кo)кнy п'ядь зем.гli пiд ixнiми xaтaМи, сaдaми, за
opeнДy зeмлi, з&lлюB€lли нa I{иx yсi стaниннi витpaти i з глибo-
KиМ пpeзиPстBol{ нaзив:rли rх ..бiсoвi ,щ.шi'', ..vигa гoстpoпy-
зa''. ..гaмсeJt'' 94.
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Пеpeд peвoлюцiсю 1905 _ l907 poкiв пpoтиpiv.rя мbк кo-
зaкail.lи тa iнoгopoднiми щe бiльшe зaгoсTpl{пися, aдже гoлoB-

Хoяа yкpaТнськиЙ нaцioнальниЙ pщ нa Kyбaнi й не бyв
poзBинeниIll' пpoте пpoявiв yкpaiнськoгo Kyльrypнoгo та
ttoЛlтичI{oгo )киття не бpaкра,гlo. Зoкpeмa, щe Дo пеpшoТ
poсiйськof peвoлюцii нa Kyбaнi poзпoнa.пa свoю дiя,rьнiсть

-Peвoлюцiйнa 
yкpаТнськa паpтiя (PyП), щo виниKIIa y 1900 p. в

УкpaТнi.

_ 3 гpyпня 1902 p' в Кaтеpинoдapi бyлo зaтpимaнo Мeшкaнця
ПoлтaвськoТ ryбepн iТ Гpигrэpiя Юxимoви чa .iкаченкa. 

Пiд чaс

Tepинoдapa' дe бpaв aктиBl{y r{aсть y Дiяльнoстi PУП. Активни-
Ми ЧЛeнаMи PУП нa Kyбalli в тoй чaс бy:tи Iван Poтap тa Микo-
лa Pябoвoл _ майбщнiй гoЛoвa 3акoнoдавчoТ p:ши Kyбанi.

5L
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Пiсля тpимiсячнoгo yв'язtlеtltlя, y бepeзнi 1903 p.' Cимoн
Пeтлюpa бр вигryшeний ..нa поpщи''. IIo вeсни 1904 p. вiн
пPaцЮBaB пiд кepiвництBolr,t вiдoмoго iстopикa i пoлiтичнoгo
дiячa ФeдoPa lltepбини нaд apxiвaми Кyбaнськorо кoзaцькoгo
вiйськa, дoпoмaгаючи y пiдгoтoвцi мaтepiшIiв дo маЙбyгньoТ
двoтoмнoТ ..Iстop iТ Кyбaнськoгo Кoзaцькoгo вi йська''. Haвeснi
1904 p. Cимoн Петлюpa виiхав iз Kyбанi.

l0 сiчня 1906 p. пo.гriцiя зaтpиil{:rлa в Кaтepинoдapi щитепя
Хoмy Миxaйлoвича Мopoзoва. Пiд чaс oбшyкy в ньoгo бyлo
знaйдeнo пpoк.пaмaцiю ЧopнoмoPсЬкoгo кoмiтery Peвoлюцiй-
нoi yкpaiнськoi пapтiТ пiд t{азвoю ..Пpo пpисяry'' нa
..мшlopoсiЙсЬкoмy наpiяvi''. У нiй мiстиBся зaKпиK дo кoзaкiв
вiдмoшlятися вiд пocпщy нaч;rльстBy' не стpiлгги в ..бщтylo-

ний нapoд'', пPиrднyвaтися Дo ..бopuiв зa вoлIo'' i дoмaгaтися
Устанoвчиx збopiв тa автoнoмii Укpаiни. Пpeдстaвники PУП
poзпoвсюдх(yB:lли нa Кyбaнi й iншi листiвки, зoкpeмa ..Ce'гIя-

нам вiйна нe пoтpiбнa'' 98.

Kyльrypнo-нaцioншlьний Pyх сepeд щpaТнuiв Kyбанi пo)кBa-
вився пicпя Bиtlикнeння тaм oсeрДкiв тoвapистBa ..Пpoсвiтa''.

B Kатеpинoдapi ..Пpoсвiтy'' бyлo зaснoвal{o 25 сepпня 1906
poкy. Heзaбapo}t Botto N,t:Цo ДBa кни)ккoBих кioски; вiддplшlися
l5 йoгo вiltцiлeнь: y Teмpюui, МaЙкoпi, стal{ицяx fl.лaт-
ниpiвськiй, KанiвськiЙ, Ciвеpськiй, ПeнзeнськiЙ, Усть-
Лaбiнськiй, УмaнськiЙ, HoвсrгитapiвськiЙ, TиxoрЦькiй,
Пaшкiвськiй, ЛaбiнськiЙ, нa xyгoP:lJ( - PoмaнiвсЬKoмy тa Зy-
бoвiЙ Бшцi ф.

Укpaiнui Kyбaнi пiдтpимрaлlи тiснi.зв'язки з Укpaiнoю i
нaвiть звepтiulися дo Д)rMсЬкI{х дerrщaтiв вiл щpaiнськю( ry.
бepнiй. Taк, дerтyгaт вiл ЧеpнiгiвськoТ ryбepнii Ьшя Шpaг y
вистщi в J|yшti нaгoлoшyвaв, ..щo т€пep y всix пpoбyшкyсгься
свiдoмiсть, i якщo ми бaчимo uiлий pял заяв кoзaкiв, якi нa-
peштi пoнинaють згaщ/Baти сBoю tt{ишyJry слaвy, сBoIo минyJry
вoлю i нaмaгaються виЙти з тoгo жa,шивoгo стaнy, в який пo-
стaBиB rх ypяд, тo ми luo)кeЬ{o BисJIoBIIти впeвнeнiсть, щo
вpeштi-peштi кoзaки, в якиx yPяд дo цЬoгo чaсy бaчив oпoPy,
мoхq/тЬ пoвePнyги i в iнший бiк. A oзнaки цЬoгo €. HeщoДaв-
нo вiд кyбанuiв iз Кaтepинoдapa я oтPимaв лист' який пoчи-
I{aсться тaкими сJIoвaMи: ..Heмa зlиoги пшi тepпiти UIoчиl|стBa
i знylЦання poсiйськoгo ypяry'' '*.

э5



Y16aнcькa|кpaИa
Цaрький ypяп oсoбливo нe перймaвся виpiшeнняI\,t юсrPю(

сoцiaльнlос пpоftIeм нa Кубaнi. Hе iсrryва.пo в Kубaнськiй oблaстi
3eмств чи yстaнoв, дe мoглo б мix сoбoю спЬпpaЩовaти кoзаr{ь.
ке Й нeкoзаIькe нaсеJlеl{ня, виpiшryIони пpoблeми, щo вt{l{t{к:rли.

Cпoвнeниx щpaiнськoгo ДD(y кyбaнuiв глибoкo нeпoкoiв
тoй фaкт, щo oбидвi вoргylovi мiж сoбoю сll.гlи (кoзaки тa
iнoгopoпнi) бyли пepeвaxнo бpaти пo кpoвi. Hацioншlьнo
свiдoмa щpaiнськa irпaлiгeнцiя, як з бoкy кoзaкiв, тaк i з
бoкy iнoгоpoДнiх, дoKлaд:rлa нeм:UIo зyсlulЬ' щoб знайти виxi,ц
iз цьoгo пPoтистoяI{ня.

fule зyсlшшя yкpaiнськиx пaтpioтiв Kyбaнi нe дoсягли ба-
xaнш( нaслiдкiв. ..HaцioншIьнo наскpiзь нe свiдoма щpaТнсь.
кa стиxiя, вiдсщнiсть нaцioншIьнo виxoвaнru( i лoбpe пiдгoтoв-
ленш( вoх<дiв, свoсpiлнi мiсцeвi yil{oBи N(иття, щo сKIlаЛися
пPoтягoм пoпеpедI{ьoгo столiття, пpивеJltt незaбapoм дo бo-
poтьби нe мiх< poсiянaми й щpaiнuями, a,цo бopoтьби мix кo-
зaкaми i нe кoзaкaми'' l0l. Зpoзyмiлo, щo вибщ peвoлюцii
l9l7 p. зaсTaB нe тiльки кyбaнuiв-щpafнцiв, a й yсix lryбaнuiв
пoлiтичнo нe пiдгoтoшleниll,tи.

Cepед пoлiтичнo свiдoмoi чaстиl{и l{aсeпенtlя Kyбaнi вiлpа-
зy BизI{aч:rЛoся кiлькa течiЙ. ПpopoсiЙськi дiячi дl,tBttJIися нa
Kyбань як нa звичaйнy poсiйськy ryбеpнiю Й 6улu пpсrги бщь.
якoi oкpeмiшнoстi Kyбанськoгo вiйськa. Цю пoзицiю фop."ry-
вшa poсiйська i зpoсiЙщенa неКoзaцькa iнтeпiгeнцiя. Чagтинa
кoзaцтBа дба.лIa нaсаМпepед прo iнтepеси Kyбaнськoгo
вiйськa, пoB'язal{oгo з Poсiею. ЦeЙ пoгJrяд визнaвaлa
бiльшiсть кoзaцькoi iнтe.гliгeнцil. Чaстинa KoзaцтBa Bистyп:rла
зa дeP)кaвнy oкpeмiшнiсть Kyбaнi в склaдi Pocii. Зpoзрriлo,
щo бyли Й пpиxlшtьники oб'eДнaння нa фeпepaтивниx зaсaдzD(
Кyбaнi з Укpaiнoю _ бeз зв'язкy з Poсieю. JIвi oстaннi
пoлiтичнi тенii, бyли с.гIaбшi вiд пoпеpeднix, iх вiдстoювaлa
yкpaiнськa iнтелiгeнцiя - як кoзацЬКa, тaк й iнoгopoдrш |02.

Cтанoвa poз'еднaнiсть, бopoтьба мix кoзaKaМи тa iнoгo-
poднiми, щo xoч i бyли в бiльшoстi щpaТнuями, :шe нe KoзaцЬ-
Koгo пoxoджel{ня' мaлa нeгaтивнi нaс.гIiдки д,IIя кyбaнськиx
вtlзBoJlЬнl{x зIr,taгaнь. I{e, безпepеннo, бyлo нa pyКy бiльшoви-
кaм i дoпoмoглo iм, вpeштi, пoв:UIиTи сaмoстiйнy Kyбaнськy
кpaйoвy paДy, вибpaнy в квiтнi |9|7 p. в Kaтepинoдapi ,o,.
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t|?o пoxoDжaия иa1D
Dсякux кууluibЭanopoэькoi Ciчi u
Чopиoмopсbкoro кoэaцbкoro Diйськa

BeJlьМl{ змiстoвнi стaттi. Koжeн lrypiнь мar свoю нaзвy, aJle
пoxoд)Keння цш( нanв пoяснюrться лишe в деякиx стaттях. У
стaтгi ..Кypiнь'' пoвтopeнo твepDl(eння J|мrгpa Явopницькoгo
з пePшoгo тoмy ..Iстopii зaпopoзькиx кoзaKiв'', щo нaзви Кy.
peнiв пoxoдять вiд oтaмaнiв.зaснoвникiв aбo щpaТнських мiст
(мiстечoк) - пoЛKoвш( чt,t сoтeннЮ( кoзaцьKю( цeнтpiв aбo
пPoстo вiдoмих нaсeлeниx пщктiв.

Заxoпившись iстopiсlо yкpaiнськoгo кoзaцтвa, aвтoP циx
pялкiв (зa фахoм iнх<енep) yпpoдoBx пoнaд дeсяти poкiв
вiдвiдaв yсi вiдoмi йoмy пoлкoвi й сoтеннi центpи кoзaцЬKltx
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вiйськ Гgгьмaнщини тa oloбiдськoi УкpaТни' зaпoPoзЬKиx пa-
лaнoк i кypiннi кyбaнськi стaницi. Poзглядaючи тoпoнiмiкy
Укpaiни з пiвнoчi дo тeрнiв Biйськa Зaпopoзькoгo' aвтop
пpaгнyв вl{знaчити мiстa-мeтpoпoлii. Пpи цьol'ry бpшoся дo
yBaги тe, щo деякi вe.гIикi пoсeJleння .laсiв Зaпopoзькoi Ciчi
зaнeпaли i нинi яшlяють сoбoю нeвe.пикi сшa (нaпpиKпaд, пoл.
кoвi цeкгpи Ka.пьник, Kpoпивнa, Пaвoлoн).

з пoвI{oю впeвнeнiстю мo)кнa ствePД>KyBaти пPo
тoпoнiмiчнe пoxoдlкel{ня I{aзв тaкш( кypeнiв:

l. БarypинськиЙ кypiнь, нaзBa якoгo пoхoдить вiд мiстeчкa
Баrypин, якtlilу |669 - l708 poкax бр peзидeнцieю гетьмaнiв
.[eм'янa Mнoгoгpiшнoгo, Iванa Caмoйлoвичa, Iвaнa Maзeпи,
а в 1750 _ |7Ф poкаx - KиpшIa Рoз5пloвськoгo.

2. Beдмeдiвський (Мeдвeдiвський) lrypiнь - вiд мiстeчкa
Мeдвeдiвкa, щo нa Чигиpинщинi.

3. Bищeстeб.гliiвськиЙ rсypiнь _ вiд мiстeчкa Cтеблiв, щo лe.
)китЬ I{а p. Poсь.

4. JIiнський кypiнь, нaзвa яКoгo пoxoДrrTЬ вц Piки J|iн (тaк
дoтeпeP виtt{oвJlя€ цю нaзвy I{aсeJIeння Cepeдньoгo fioнy мix
Йoгo пprrгoкaми Бoгщapoм тa.[iвицею, щo e нaщaдKaми кo-
зaкiв oстpoгoзькoгo слoбiдськoгo Кoзaцькoгo пoлкy).

5. lpшiiвський кypiнь - вiд с. Ipк.гIiiв (нинi Чopнoбaiвсь-
кий paЙoн Чepкaськoi oбластi).

6. Кa.пнибoлoтський Iсypiнь - вiд мiстeчкa Kа.пнибo.Лoтo,
щo з 1795 P. звeться Катepинoпoлeм (нинi paйoнний цeнтp
Чepкaськoi oблaстi).

7. Kанiвський кypiнь - вiд мiстa Kанiв.
8. Кис.гIякiвський кypiнь - вщ с. KиоIяк (нинi Гайсинський

paйoн Biнницькoi oблaстi).
9. Кoне.пiвський кypiнь - вiд с. Koнgta (тeпep Хашкiвсь-

киЙ paЙoн Чepкаcькoi ofuraстi).
l0. КopсщськиЙ кypiнь - вiд мiстa Кopсщь (тeпep Kop-

сщ ь. Шевнeн кiвськи й - paЙцeкгp Чеpкaськoi oблaстi ).
l l' KpшIiвський кypiнь - вiд мiстa Kpшiв, щo Дo зaтollлeн-

ня Йoгo Boдaми KpeмeннyuьKoгo вoДoсхoвищa ст0яB нa пPaBo.
мy бepeзi Jlнiпpa пpи гиpлi Tясминa в Kipoвoгpaдськiй oб-
лaстi. Кprлiв - стapoдaвн€ кoзaцЬкe мiстo, щo згaДyeтЬся в
yкpaiнських lraPoднш( Д/tиаJ( :
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Гей, як на славнiй Укpаtнi,
B cлавнilu zopodi Kpuлoвi,
Tал хtutа c||ulpа хoнa, уdoва
Tа лаltа mpu cuнu,
Як mi яcнi сo|(oлu...

l2. Лeyшкiвський цypiнь - вi'ц с. Лeцiв (тeпep в Ьшiнець-
кoмy paйoнi Biнницькoi oблaстi).

l3. Mенський кypiнь - вiд мiстa Мeна (тeпep Цe pайoнний
Центp Чepнiгiвськoi oбластi). Пoсeпeння вiдoмe з iстopинниx
luкеpeJl iз 1408 poКy.з чaсiв Бoгдaнa Хмe,пьницькoгo бр ueн-
тpoм Мeнськoi сoтнi Чepнiгiвськoгo кoзaцЬкoгo пoлt(y. Tвep-
дxeння ..Энциклoпeдическono сJIoBapя пo истoPии K5бaни''
пpo пoхoд,xeння нaзви вiп бiлopyськoгo мiстa Мiнськ, Рoзтa-
шoванoгo нa ве.lIЬмlI знaчнiй вiдcгaнi вiд кoзaцьких земeJIЬ'
видaeтЬся пoМItлKoвtlM.

14. Hижчeстeблiiвський кypiнь, як i Bищeстеблiiвський,
пoxoдtlть вiд мiстечкa Cтeблiв.

l5. Пepeяслaвський кypiнь _ вiд мiсгa Пepеяс.пaв (нинi Пe.
peяшaв-ХмgIьницький - paйoнний цerпp Kиiвськoi oблaстi).

16. ПoптaвськиЙ кypiнь - вiд м. Пoлтaва.
17. Poгiвський кypiнь - вщ с. Poгiв (тепep Мaнькiвськoгo

pаЙoнy Чepкaськoi ofulaстi).
l8. Tимoшiвський кypiнь вц с. Tимotцiвка (нинi

Манькiвськoгo paйoнy ЧepкaськoТ oблaстi).
l9. УмaнськиЙ кypiнь - вiд мiстa Умaнь.
.[вoм кyperrям вiдпoвiдaють тoпoнiми, Iцo з piзниx пPt{чин

BиKликaЮтЬ дeякi сylrнiви. Цe:
l. Iвoнiвський кypiнь - вiд с. Iвoнiвкa (тeпep МoгшIiв-

Пoдiльський paйoн Biнницькoi oблaстi). I{e тepитopiя вiдoмo.
гo з часiв Бoгданa ХмоIьницькoгo MoгtдliвсЬкoгo Koзaцькoгo
пoлкy, :UIe на пеpифеpii кoзaцЬKш( земeJIЬ' ttoзa oснoвниi{ Ma.
сивoм KoзaцЬких пoсeJleнь.

2. Кyrцiвський кypiнь - вiд сe.гla Kyutiвкa, щo нa теpитоpiТ
нинiшньoгo l{apинaнськoгo paЙoнy Jlнiпрпещoвськoi oб.
лaстi. PoзтаtшoBаI{e нa теpитopii Пpсrгoвнaнськof пшанки Boль.
нoстeЙ Biйськa Зaпopoзькoгo. Цe пooДrнoкий тoпoнiм, щo зI{a.
xoд}rтЬся сaмe нa зaпopoзькиJ( вiйськoвиx зеtr{Jrш(.
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Bиникaють тpyпнoшi y визнaченI|i пoxoшкeння tl:tзв, кoли

iсrrylоть вapiaнти пoxoд)I(eння вiд oтaмaнiB.зaснoвtlt{кiв i вiд
нaсeJlel{ш( rтyнкгiв:

l. BeпичкiвськиЙ rсypiнь мar чoтиpи вapiaкпr:
a) вiд oтaмaнa lвaнa lвaнeнкa-Be.пичкa (кoшoвий |662

Potсy);
б) вiл сe'па Beлlичкiвкa Мeнськoгo paЙoнy Чepнiгiвськoi

oблaстi;
в) вiд сeпa Beличкiвкa ХopoльсЬКoгo paйoнy Пo.rпaвськoi

oблaстi;
г) вiд сe.пa Beпичкiв Hoвoсaнxаpськoгo paйoнy Пoлтaвсь-

кoТ oблaстi.
2. J[epeв'янкiвський кypiнь ltrae Двa вapiaнти:
a) вiд oтaмaнa J{epeв'янкa (зa пepeкaзaь{и нa Кyбaнi);
б) вiп сeлla .[epeв'янки Bасшlькiвськoгo paйoнy Киfвськoi

oблaстi.
3. ll{epбинiвський r<ypiнь маe двa ваpiarпи:
а) вiд oтaмaна Iвaна l{epбини (кoшoвий l662 poкy);
б) вiд сшa ll[еpбинiвкa Зo.гloтoнiськoгo paйoнy ЧepкaськoТ

oблaстi.
Taкi >к тpщнoщi Bt{I{икaЮтЬ зa наявнoстi кiлькox сxo)кltx

тoпol{lil.llB' a сaN{е:
l. Пaшкiвський кypiнь мae тpи вapiаrпи:
a) вiд сeлla Пaшкiв Бaхмaцькoгo pайoнy Чepнiгiвськoi oб-

Ластl;

б) вiл сe.пa Пaшкiвкa Hbкинськoгo paйoнy Чepнiгiвськoi
oбластi;

в) вiд сe.па Пaшкiвкa Мaкapiвськoгo pайoнy КиТвськoi oб-
лaстi;

2. Cеpгiiвський кypiнь ма€ Двa вapiанти:
а) вiл сшa Cepгiiвкa ГaДяцькoгo paЙoнy Пo.гrгaвськoi oб-

лaстi;
б) вiд сшa Cеpгiiвкa Пpшгylдькoгo paЙoнy Чepнiгiвськoi

oблaстi.
Cyмнiвнoю е вiдпoвiднicтЬ I{aзв двoх кypенiв дещo вiддшIe-

ниx вiд КoзaцЬKl{x зeмеJlЬ тoпoнiмiв, a сaМe:
l. J{xеpе.гIiiвський кypiнь - вiд сe.пa J]жepeпо oлeвськoгo

paйoнy Хитoмиpськoi oблaстi ;

l+tt
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2. KopeнiвськиЙ кypiнь - вiд сe.гla Kopенiвкa Мaлинськoгo
paйoнy Хитoмиpськoi ofulaстi.

Taким чинoм, iз 28-ми нaзв кypeнiB, Щo, нaйпевнiшe, пo-
xoдятЬ вiд нaзв нaсeJlеtlиx гrylrктiв, безсyмнiвними, нa ДyЬ{Кy
aBтopa' с дeв'ятнaДцять.

Пepeсeлення чopнoмopцiв нa Закyбaння. ХIХ ст.

]'б
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еpeд }д|енtо(-дoслiдникiв iстopii Кyбaнi нaйпoчeснiшe
мiсцe заЙмae визнaчниЙ стaтистик, eкoнoмiст, сoцioлloг,
гPoмaдськl{й дiяч, rшeн.кopeспoндe}Iт Петepбypзькoi

aкaдeмii нayк (з 1904) тa дiйсний .шIeн Hayкoвoгo тoвapиствa
iм. Tapaсa Шeвченкa (з 1926\ ФeДlp Ш[epбинa.

Hаpoдився ФeшP fuшpiйoвин [I|eфинa 13 лютoгo 1849 p.
в стaницi Hoвoдеpeв'янкiвськa €йськoi пoлкoвoi oкpщи Ky-
банськoi oблaстi в poдинi кoзaкa-свящeникa. З дiдa-пpaдiдa
Щepбини tliЦe)(:Ulи дo ПepеясllaBсЬкoгo Кypеtlя. Мaти Фeдo-
pa Мapiя Бiлa тaкo>к нaлe)кaлa дo вiдoмoгo кoзaцьКoгo Poдy.

B 20 poкiв [I[eфинa закiнчив Д).'(oвнy сeмiнapiю, але
сте)|(KoЮ бaтькa нe пiшoв. Paзoм iз пpyзями вiн зaсrryвaв y
1869 p. в стaницi Бpюxoвeцькa кoщ/нy' якa зa.цвa poки ст:rлa
пеPe,цoBиlt,t сiльськoгoспoдapсЬким пiдпpиемствoм.

Здiбним мoЛoдим кoзaкoм зaцiкaвився вiйськoвий oтaмaн,
i Ш[epбинa нeвдoвзi пorxав l{авчaтися дo Пeтpiвськo-Poзy-
мoвськoi зeмлepoбськoi та лiсoвoi aкaДeмii. oгpит'тyвaв
вiйськoвy стипендiю. B aкaдeмiТ вiн близькo зiйшoвся з PeBo-
люЦioнepaми-нapoдI{икalr{и, зa щo' нa вимory вJlaстeЙ, зМyшe-
ний бр iТ зшIишити. Чepез piк ll{epбинa встyпив нa пpнpoд-
ничий фaкyльтет HoвopoсiЙськoгo щiвеpсит€тy в Oдeсi, aле
зa зв'язoк iз peвo.гIюцioнepaми бр спovаткy виcпaний y свoю
стal{ицlo, a згoдoil{ - зшryIшeний пepeсeJlитися дo Boлoгoдськoi
ryбepнii, звiдки пoBеpщ/Bся в l88l p. на Kyбaнь' Дe пoчaв
дoqпiдxyвaти iстopiю кoзaцтвa. Bивчaв i eкoнoмilсy Kyбaнi.
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Kу6aнcькa|кpаiнa
B пеpioдинI{их видaнI{ях пoчuulи 3'яBJlятися стaтгi Фeдopa

[I{epбини з питaнЬ кoзaцькof eкoнoмiки, внaслiдoк чoгo вiн
стaв вiдoмиМ y гpolvtaдськo-наyкoвt{x кoл.D(. B l884 p. йoгo, як
фaxiвця' бyлo запpoшeнo дo Bopoнeзькoгo зeМствa IUIя
opгaнiзацii стaтистичl{oгo бюpo. Пpацюючи тaМ дo l90l
poкy, Щepбинa сKпaB i вiлpeпаryвaв 66 тoмiв стaтистики' Bи-
дaв 16 книг вoPoнезькof стaтистикti ..Cвoдньlй сбopник пo
l2 yeздaм Bopoнeжскoй ryбepнии'' (l887). Iмпеpaтopське
гeoгpaфiннe тoBaPиствo нaгopo,цt4лo 3oлoтoЮ мeдaгшю йoгo
пPaцЮ ..Kpестьянскoe xoзяЙстBo пo Oстpoгoх<скoмy yездy''.
Hизкa пpaцЬ yченoгo oдеpх(ylоть iншi висoкi вiдзнaки. Тoдi
)к' зa дopyченl{яt\,t кyбaнськoгo нaкaзнoгo oтaмaнa, вiн взяв
г{aсть У пiдгoтoвцi збipникa ..Kyбaнскoe Kaзaчьe вoйскo
(1696 _ 1888)'' i написaв д,Ilя l{Ьoгo iстopиннy чaстиtfy. Зa цю
пPацю oтaмal{ всiх кoзaцькиx вiйськ цaPевич Микoла Oлек-
сaндpoвич (мaйбyшiй iмпepaтop Микoла I[) нагopoдив йoгo i
пPизнaчив нaч:UIЬникoм eКспедицii Для вивчення степoвиx oб-
ластеЙ. Haс,лIiдкoм poбoти нa нoвiЙ пoса.цi стtшo l0 тoмiв
oписiв i виснoвкiв - ."TpyпьI эКспeДиции пo иссIleдoвaниЮ
стeпньIх oблaстей'' ( l 902).

Пoвеprтyвшt,lсЬ дo Bopoнежa, Ф. [I[еpбинa нaписaB дo-
пoвiдь пpo нeoбхiднiсть зaпpoвaд,х(el{ня в PoсiТ кoнстиryЦii.
Jloпoвiдь бyлa oпyблiкoванa в Штщгapтi i спpaвшta нa Bсю
гpoмадськiсть Beликe вp:Dкеllt|я. За нeТ aвтop бр вис.пaний пiд
нaгляд пoлiцii y сеJIищe Jllкaнxoт на Kyбaнi. fuIе й тaм щений
зaЙмaвся iстopинними, eтнoгpaфiнними тa eкoнoмiчними
дoслiдxeннями. Дo ньoгo пpиiждх<шlи вчeнi, писЬilleнники,
гpoмадськi дiячi. B йoгo eтнoгpaфiuнiй експeДицiТ пPaцЮBaв
тoдi ще нe вiдoмиЙ .шeн Peвoлюцiйнoi щpaiнськoТ пapтii
(Pyп) Cимoн Пeтлюpa.

B l90l p. tryбанський oтaмaн Якiв Мшамa зaпPoпoнyвaв
вiдoмoмy щpaiнськoмy iстopикoвi .[митрвi ЯвopниЦькoмy,
тBopи якoг0 цirryвшlися нa Kyбaнi, нaписaти iстopiю кyбaнсь-
кoгo Koзaцгвa, aлe тoй вiдмoвився, oскiльки бр зaйrштий
iстopieю зaпoPoзьКш( кoзaкiв. Toдi вiЙськoвиЙ ypяп звepкyвся
,цo ..нeблaгoнaДiЙнoгo'' вчel{oгo. Jloк.гlaднo вI{вчивши Bсю пo-
пepeднIo лiтеparypy з iстopii Kyбaнi, д,есятки тисян apxiвниx
мaтеpiшliв, ll|epбинa взявся зa цю титанiннy poбoтy. и l9l0
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poкy виЙшoв пepшиЙ тoм ..Истopии Kyбaнскoгo КaзaЧЬeгo
вoйскa'' oбсягoм 700 стopiнoк, a 19l3 p. _ ДPyгий, oбсягoм
848 стopiнoК, в яKot\,ly oписaнo iстopiю Kyбанi Дo сepeдини
ХIХ стoлiття.

Boднoчaс Фeпip Aндpiйoвич пpoвoдиB aктиBнy ГpoмaДсЬКy
poбory. B 1906 p. вiн oнoлив вiднoв.пeнy пiс.пя l l4-pivнoi зa-
бopoни Biйськoвy Paлy. Cтaвши дeпyгaтoм вiп Kyбaнi, вiн y
II llepжaвнiи JIyмi oчoЛиB кoзaцьКy фpaкuiю. Пiсля ЛютнeвoТ
peвoлюuii l9l7 poкy i вiдpoпxення нeзzuleжHoгo кoзaцькoгo
лaпy Щepбинa стa€ незмitlним члеI|otl,l кyбанських кpaйoвиx i
зaКoнoдaвчих paд yсix скликaнь. Иoгo бyлo oбpaнo П)лoвoю
Bepxoвнoгo сyлy KyбaнсЬкoгo кoзачoгo вiЙськa, .rлeнoм Bep-
xoвнoгo кpyry Iloнy, Kyбaнi Й Tepeкy.

3aвepшити пPaцю пpo iстopiю кyбaнськoгo кoзaЦтвa [I{еp-
бинi завaди.гlи бypeмнi пoдii l9l7 - 20 poкiв, aKтиBt{им уtас-
никoм яких вiн бр.У l9l9 p. Kyбaнськa pа.Ц,a ви.Цiлилa нa
пpoдoв)кeння цiеT пpaцi близькo 30 тисяч кapбoвaнЦiв, aлe зa-
вepшиTlr iТ тailaнoвитotv{y Bчeнoil,ty тaк i не вд:lЛoся. B 1920 p.
вiн зшryлений бyв eмiгpрaти.

B oднoмy зi свoix емiгpaнтських листiв, пt,tсaнoмy 28 яepв-
ня 1928 poкy, Фeпip Aндpiйoвия зaзначиB, щo в зit"кoвaнolt{y
нa Kyбaнi (..в пoтаЙних мiсцяx тoгo дoDry в J]>кaнxoтi'') йoгo
apхiвi e pyKoпис тPeTЬoгo тoмy..Истopии Kyбaнскoгo КазaчЬ-
егo вoйска'' тa нaЧеpKи й матepiали четвеpтoгo тoмy тiеi >к
iстopii. Jloсi чиcпeннi пoшyки тoгo аpхiвy yспixy нe мшIи. €
пpипyЩенt|я, Щo iнфopмaцiя пpo цeй apхiв стшa нaбyгКoм co-
B€тсЬKиx спeцс.гly;кб, i вiн aбo бр знищeннЙ,.aбo IIoTpaпиB Дo
гПУ-HKBJI.

B Чeхoq'loвaччинi ll|epбинy запpoсl4лl{ на пoсaдy пpoфe-
сopа стaтистиKи Дo Укpaiнськoi гoспoдаpнoТ aкaдeмii в Пo-
дeбpaлzж. Згoдoм вiн стaв pеKтopoМ УкpaТнськoгo вiльнoгo
yнiвepситery. Cпiвpoбiтничaв y вiльнiЙ кoзaцькiЙ пpeсi. Бyв
oдttим iз нaйвiдoмiших дiячiв пpoсвiтниЦьKoгo pyхy yкpaiнцiв,
кoтpi oпинlшlися зa кopдotloМ. Haписав пoel\,tи ..ЧopнoмopЦi''

тa ..БoгДaн Хмeльницьк|1Й,', a тaкo)к спoгaДи ..Пepe>китe, пe-
peД)мaI{е' зДiйснeнe''.

Пoмеp Фeпip Aнлpiйoвин II|еpбинa 8 >кoвтня 1936 p. y
Пpaзi. Пoxoва.гtи йoгo нa oльшaнськoМy цвt{}Iтаpi, vopкy пo-
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Yу6aнcькa|кveiнa
il,toB}tнy Кoзaкa зaKpивaв пpaпoP Kyбaнськoi Hapoднoi Pесгryб-
лiки _ синiй iз м:lлиtloBl{м, зeлeним i xoвтим Кoльopaми.

Bci 87 poкiв :киття вiн пpисвятив збepeжeнню iстopii
piднoгo KPаю' якy пoв'язyвaв з iстopieю пpaбaтькiвщини _
Укpaiни, poзвиткoвi lrayки i кyльrypи Kyбaнi. Bе.пичeзниЙ
apхiв щeнoгo зzlлицIa€Tься Дoсi зa Kop.цoнoм i пoвepтaтися
йoмy, з oгJlядy на тeпepiшню сиryацiю в KpaснoдaPсЬкolvfy
кpai, пeвнo, не нa чaсi.

CпoдiвaтимeМoся нa кpaщi чaси - чaси €днaння Kyбaнi з
€Диl{oКpoвIloю Укpafнoю.

Biчнa пaм'ять i шaнa вellикolvry кyбaнськoмy yкpaТнськoмy
пaтpioтoвi!
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epeд нiльних пoлiтичниx лiянiв-кyбaнцiв, щo ст:lлIl на
бopoтьбy зa звiльненl{я свoгo кpaю вiд мoскoвськoгo
пalryвal{ня, oсoбливe мiсцe зaЙмae Kрьмa Якимoвич

БeзкpoвниЙ (l876 - |9з.7), кoзaK-чopl{oмopeцЬ зi стaницi oх-
тиpськoi, з кpoвi i кoстi щpaiнeць (пpiзвищe БeзкpoвниЙ
зaзнaчeнe B чoтиpьox Кypeнях Peeстpy Biйськa Зaпopoзькoгo
1756 p.)' нaщaдoк вiйськoвoгo (кoшoвoгo) oтaМaна Чopнo-
il,lopсЬкoгo KoзaцЬКoгo вiйськa oлeксiя .ЦaншIoвичa Бeзкpoв-
ногo (l780 - l837) - гepoя вiЙни з Haпoлeoнoм, вiйн iз тyPKa-
il{и, )rчaсI{l,lКa пoхoдiв пPoTи кaвкaзцiв. Йoгo iмeнeм y 1904 p.
згiднo з цaPсьKиM yкaзoМ стaв нaзивaтися l-й Taмaнський
пoлК.

З пoнaткy peвoлюцiйних пoдiЙ |9|7 p' Kyзьма Бeзкpoвний
стaс члeнoм КyбaнськoТ вiЙськoвoi paди (згoдoм - Kyбaнськa
кpaЙoвa pапa), члeнoМ ЗaкoнoдaвчoТ paли, щo 6 сiчня 1918 p.
пpoгoлoсt,lJla сaмoстiЙнy Kyбaнськy Hapoпнy Peсгryблiкy,
yxB:шилa iТ пepшry тимчaсoBy KoнститyIliю. З йoгo iнiцiaтиви
ДerD/тaти-чopнoмopui (ix нaзившIи сaмoстiЙникaми) пpиЙнши
peзoлюЦiю пPo пPплfieння Kфaнi нa фeпepaтивl{tо( зaсaД:D(
дo Укpaiни, якa нa тoй чaс в>ке вiдoкpe|Лlишi.acя вiд Poсii.

Зa твеpдxeнняь{ oсTaннЬoгo пpeп{'epa кyбaнсьKoгo yPяДy
BaсшIя lвaнисa, Kyзьмa БeзкpoвниЙ _ пoлiтичнo i нaцioнaль-
нo нaйвиpaзнiшa пoстaть. Cпpaвдi, сepeд.шeнiв oбoх зaзнaчe.
них Paд виpaзнiшoгo щpaТнuя не бyлo. Глибoкa нaцioншlьнa
свiдoмiсть i yкpaiнський пaтpioтизм спoнyк:rли Бeзкpoвнoгo
пoqпaти cвorx дiтeЙ нa вш(oвaння дo щpaiнськoгo лiцeю
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м. ПepeмиuшIь (ГшIининa): щpaiнськиx щбoвих зaклaдiв y
мeжzlx Poсiйськoi iмпеpii нe iснyвшlo. Caм вiн тpивaлIий нaс
бр щитоIем, oдI{им iз зaснoвникiв кooпepацiТ нa Kyбaнi.
Пiзнiше зaкiнчив бцгшlтepськi кypси в Хapкoвi. Пpaцювaв
гalloвним бщгa.гIтepoм Чopнoмopськoi зa.пiзницi. Bстyпив дo
заснoвaнoi в 1900 p. B м. Хapкoвi Peвoлюцiйнoi щpaiнськof
пapтii, гaсJIoм якoТ бр клич Микшlи Мiхнoвськoгo: ..OДнa,

€динa, нepoздiльнa, вiльнa, самoстiйнa Укpafнa вiд Kapпaт ax
пo Kaвкaз''. Безкpoвний бр .шeнoм iT Чopнoмopськoгo (Ky-
бaнськoгo) кoмiтery, a тaкo)к Цleнoм пiдпiльнoТ УкpaТнськoi
Paди, щo дiя.гla в цьoLry peгioнi. B Йoгo стaницi Oхтиpськiй
зpaзy пo peвoлюЦii бyла зaснoвaна пеPша нa кoзaцьKю( зeM-
ляx yкpaiнськa гiмнaзiя. Biн з пoчaткy рвoлюцil бр зa злиття
Kyбaнi з Укpаfнoю в oд}Iy ДepxaBy.

Koли Зaкoнoдaвчa pадa з кyбaнським yPя.цoM пiд нaтискoм
бiльшoвицькиx вiЙськ вiдстщlшIи нa .Цoнщинy, Бeзкpoвний y
скпадi кyбaнськof дe.гIeгацil бpaв щaсть y пepeгoBopax iз Гeть-
мaнofut Пaшoм CкopoпaдсьКиM y Kиевi, внacпiдoк якиx бyлo
вияBJIeнe спiльне пPaгнeння дoгoвipниx стopiн дo тiснiшиx
Bзaeмoзв'язкiв y фeдеpaтивttolvfy oб'e,цнaннi. Oднак пiсля пo.
вePнeння дeлeгaцiТ нa .Ц,oн y Hoвoнepкacьку 2З сеpпня 1918
poкy вiлбyлoся зaсiдaння пpедстaBникiв PaДи й ypядy, нa яKo-
мy виpiшyв:Uloся питaння вибopy сoюзниKa y бopoтьбi з
бiльшoвиками. З дeсяти .шeнiв зaсiдaння, чaстинa з якиx (кo-
зaки-лiнiЙui) булu нeщpaiнськoгo пoxoдя<eння, бiльшiсть
пpoгoлoсyв aлa зa iстopиннo пotvlилкoвe piшенtш yKлaсти сoloз
iз J|oбpoвoльнoю аpмiсю гeнep:шa Jleнiкiнa. Лишe Kyзьмa
БезкpoвниЙ, Cтeпан Ман>кyлa тa чеPкес AЙгeк Haмiтoк стшlи
зa сoюз iз Укpaiнoю.

З пoвepнeнням нa Кyбань зaгoстpl{Jloся пpoтисToяння мi:t<
Paдoю i ДенiкiнськиM ypядoм _ ..oсoбим сoвeщaнiсм'', щo
пPaгнyЛo пiлпopяпкyвaти всi кyбaнськi pесypси шIя вiлбyпoви
..единof i нeдiлимoi Poсiйськoi iмпеpii"'. Paдa, в якiй пaнiвнy
poль вiпiгpaвallи чopнoмopui Микoла Pябoвoл, Лyкa Биv,
Kрьмa Бeзкpoвний, спиpaloчись на кyбaнськy KoнститyIriю,
чt{нl,[лa цьoмy oпip.

oбiЙмaючи в ypялi пpeм'сpa П. Кypгaнськoгo пoсaдy
мiнiстpa внщpiшнiх спpaв, K. БeзкpoвниЙ запo.rаткрaв oпpа-
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цюBaння нaдзвичaЙнo BiDKIIиBoпo зaкoнoпPoeкry пpo пoкoзa-
чeння нoвгopoднЬoгo (iнoгoрпt{Ьor.rc, нeкoзaцЬкoгo) нaсоleн-
ня. Biн вивiв Kyбaнь з-пiд цepкoBl{oгo пiлпopялкрaння Cтaв-
poпoльськiй eпapxii, зaснyBaвши Kyбaнськy eпapxiю i пеpe-
дaвшtи iЙ цepкoвнe мaйнo.

Ileдaлi бiльшe ..oсoбoс сoвrщaнiс'' пoвoдиJloся, яK oкy-
пaцiЙнa вJlaДa. Bбaчaючи в yкpaiнствi нaЙсepЙoзнiшoгo вo.
poгa poсiйськoТ iмпеpськoi iдei, дeнiкiнцi пoсItлюв:UIи тt{ск
пPoтt{ кyбaнськиx opгaнiв сaмoвpядyвaння, poзгopтllJlи тe-
pop пpoти всьoгo yкpаiнськoгo. B Kaтepинoдapi yкpaiнськe
)|(иття бyлo нaстiльки стePopизoвaнo, щo ледЬ х<eвpiлo в
пiдпi.lшi. Ha uiлy Kyбaнь з 65Чo yкpaiнськoгo l{aсeлeнI{я нe
BихoдиB )кoдeн yкpaiнськиЙ чaсoпис. CвiДoмим yкpaiн-
цям пoстiйt{o зaгpoxyвiulи зaм,u(и з бoкy чopнoсoтeнних
бaндитiв y oфiuepськиx пoгoнaх. Caм Jleнiкiн пpи згaдцi
пpo Бeзкpoвt|oгo зeлeнiв вiд лютi: ..I{e стpaшниЙ мaзeпи-
нeцЬ: y ньoгo дiти-гiмнaзисти PoзIt,toBJIяють лишe yкpaiнсь-
кoю мoBoю''.

Пiс.гlя тoгo як 13 чepBIIя 1919 p. в Poстoвi бiлoгвapпiЙui
вбшlи гoлoвy 3aкoнoдaвчoi paли Mикo.гry Pябoвo.гla, кyбaнсь-
кo-дeнiкiнське пpoтистoяння дoсягЛo aпoгeю. Пiдстщнe
вбивствo скoли,(tтyлo всю Kyбaнь' пoкaзaвши, якoгo ..сoюзни-

Ka'' Boнa мaс. Пoдальшi пpoтикyбaнськi дii дeнiкiнщ|1нъ| _
стPaтa нa шибeницi дe'гleгaтa Пapизькoi миpнoi кoнфpeнuii
кyбaнськoгo пaтpioтa i свящeникa oлeксiя Kyлaбщoвa, poз-
гpoм Зaкoнoдaвчoi paди, aPeшт i пpимyсoBa дeпopтaцiя дo
Cтaмбyла дeсяти нaйвгшивoвiших ii wteнiв - пePепoвt{шIи
нaшry тepпiння кoзацтвa. Kyбaнськi вiйськoвi чaстини, щo
булtl oснoвoю збpoЙних сlш .Ценiкiнa, мaсoвo пoKид:UIи
фpoнт, спPl{чинивши пoвrry вo€нкy пoPaзКy бiлиx.

У скпaдi депopтoвaних кyбанськиx пoлiтикiв бр i Kрьмa
Безкpoвний. Пoда.гlьшi пoдii зpoбшIи пPиtvfyсoвy eмiгpaцiю з
Бaтькiвщинt{ пilлKoгo пaтpioтa дoвiчнoю. Ha чylкинi вiн, як
.uleн Закoнoдaвнoi pqДи, BзяB aктиBtly ytaстЬ y гpoЬ{aдсьKo-
пoлiтиннoмy жprггi чис'пеннoi кyбaнськoi eмiгpaцii, пiдтpимy-
вaв зв'язки з чiльними дiячaми УHP, зyстpiчaвся з Cимoнoм
Петлюpoю - кo.гlишнiм свoiм тoвapишеIt.l пo poбoтi y Чopнo-
мopсьКoil{y кoмiтeтi PУТI.
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У |92з p. вiн oпepхaв пoсa.цy ДиpeKтopa шКoлt{ iнтepнoвa-

них щpaiнuiв y м. Юзeфoвo (Чexoспoвavнинa). Пoтiм пpaцю-
вaB лeктopoм, пpoфeсopoм Укpaiнськoi гoспoДapнoТ aкaдeмii
в Пoдeбpaдaх, членoм iT тepмiнoлoгiчнoi кoмiсii. Bпpoдoв>к
кiлькox poкiв спiльнo з гpyпoю вiдoмиx кyбaншiв видa€ чaсo-
пис ..KyбaнськиЙ Kpай'' щpaТнськoю lvtoвoю.

БeзкpoвниЙ сTaв аBтopoм чисJIeнних стaтeЙ, пiдpyнникiв i
спoгaдiв, частинy з яких видaв УкpaiнськиЙ нaщoвий iнститщ
y Bapшавi. У свoТx пpацях Kyзьмa Якимoвич дoтeпнo спpoс-
тoвyr ..Teopiю кoзакiйствa'', щo в тi чaси нaбyлa пoшиPeнI{я
нa емiгpaцiТ, згi.Цнo з яKoЮ всi кoзaки зa пoxo;Dкенttям ttе
щpaiнui, нe poсiяни, a яBляюТь сoбoю oкpeмий eтнoс, щo ви.
t|иK y даBt|инy вiд бpoдникiв, i тoмy МаЮть пpl,|poднe пPaBo нa
стBopeння свoеТ дep>кaви ..Koзакii"', дo якof ввiйurли б тepи-
тopii всiх KoзaцЬKиx вiйськ, щo iснрали Дo pеBoЛюцii в
PoсiйськiЙ iмпepii.

Пoмеp вeликиЙ кyбанськиЙ yкpafнеЦь Kрьмa Бeзкpoвний
y Пpaзi в 1938 poui. Biн бyв нaсaмпepел щpaiнець, a пoтiм
кyбaнськиЙ кoзaк ЦIляxeтнof кpoвi. Cepeд кyбaнськof iнтe.пi-
гeнцii цe бyлa чи не нaЙвeпичнiша oсoбистiсть. Чopнoмopui
любшtи i шaнyвали Йoгo, лiнiйцi шaнyвшtи, a.лe бoшися, ypa-
KoзaKи (..кoзaкiЙui'') ненaвидiли, бoячисЬ, Щo вiн Kyбaнь
..пpoдaстЬ'' Укpafнi. Kyзьмa Бeзкpовний бyв шиpoкo знаний i
в Укpаiнi. Ha нaйвa>кпивiшi нaцioншlьнi зiбpaння, як вiдкpит-
тя пaN{'яT'никa Iванoвi Koтляpeвськoмy в Пoлтaвi, вiн iЗдив як
пPeдстaвник Kфaнi. З вибщoм pевo.гIюuif Kyзьма Якимoвич
тpимaBся щpafнськof лiнii, пpистoсoвyючи дo нei всi кy-
бaнськi пoдii. Цe бyлa лю.Цинa piлкiснo глибoкoгo poзyмiння
yкpaiнськoi спpaви.

ХaЙ бyпe йoмy вivнa пaм'ятЬ вiд вдячниx нaщaдкiв!

Укpаiнськi емiгpaши.
Cтoять тIiвa нaпpaвo: Oлeнa TЕJIiгA' MиxaЙ.гIo TЕIIiГA,

T. сoЛyx-ПPиХoJIЬKo' з. PABИч-МAIIAHЮK'
A. БЕзKPOBнA-IBAниC. CидЯть: лiкap o. с. пЛiTAс'
Kрьмa БЕзKPOBHИЙ, Йoгo Дpy)кинa o. БЕзKPOBFIA,

дoцeнт o. KOBAJIЕHKO тa хJloпчI{к Хеrrя IBAHИC.
30липня 1929 p. Чeхoспoвaччинa.
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oвaлeння в |9|7 p. poсiйськoгo цapaтy зaпoчaтКyв:rлo
зI\{aгaння щpaiнськoгo кyбaнськoгo (.ropнoмopськoгo)
кoзaцтвa зa звiльнення свoгo кpaю вiд мoскoвсьKoгo пa-

нyвaння. Цi змaгaння висyrryли pяд визнaчниx кyбaнських
пoлiтичниx дiячiв, сepeд якю( oсoбливe мiсцe пoсiдaе Микoла
Pябoвoл.

Микoлa Cтeпaнoвич Pябoвoл l{apoдився l7 гpyпня 1883
potry в стaницi JIiнськiй y бaгaтoдiтнiЙ кoзaцькiЙ poдинi. Йoгo
бaтькo бр стaниvнI{м писapеМ i мaв 13 дiтей. Toмy свoelr'y
пеpвiстковi Mикoлi вiн дaв змory зaкiнчиTи Лишe пoчаткoвi
клaси KaтepинoдapсЬKoгo вiйськoвoгo pеtulЬtloгo гrилищa.
Koшти д.ля пoдаJlЬшoi oсвiти юнaкoвi дoвeJloся здoбрaти сa-
rr{oTy)кки. Haвчaвся нa мeхaнiчнoмy фaкyльтeтi Kиiвськoгo
пoлiтexнiчнoгo iнститyry. Бyв oдним iз твopuiв Чopнoмopсь-
кo.Kyбaнськoi зшIiзницi i гoлoвoю iT пpaшIiння' a тaкo)к гoJlo.
вoю KooпepaтивI{oгo сoЮзy.

B poки Пepшoi свiтoвoТ вiйни М. Pябoвoп сПrl(ив стapши-
нoю iнxeнepниx вiЙськ, a пoвepнyвшисЬ нa Kyбaнь, бpaв aк-
тt{вl{y г{aстЪ y гPoМaдсЬкoмy i пoлiтичнo}ty >кrггi. Пpaцювaв
y oблaснoмy ПpoдoвoлЬчotv{y кoмiтeтi. Kopистyloнl{cЬ сeРeд
кoзaкiв нa,цзвичaйнoю пorryляPl{iстю, швидкo Bисytryвся нa
чiльнe мiсцe в пepшoмy пPeдстaвницЬкoмy opгaнi кpaю - Ky-
бaнськiй вiйськoвiй paлi.
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Bxе тoдi BияBи8ся пaлкиЙ yкpaТнський пaтpioтизм Микo;lи

Pябовoлa. Гoлoвyюни на засiдaltнi Biйськoвoi paДИ24 Bеprсня
l9l7 poкy, яКа poзГЛядaЛa питaння деpжaвнoгo yстpoю PoсiТ,
вiн теlшlo вiтaв пpисрнix пpeдстaвникiв УкpaТни i зaпpoсив iх
нa сцеlly, Де засiдiuIa пpезидiя. Зaл вiтaв ж бypкливими ottЛес-
ками Й Bигyt<aми ..Cлавa!' ' Звepтaюvись дo poсiйськoi части-
ни Кoзaкiв, вiн скaзав: ..Бpaтья казакi-лiнсйци, я yбсждьoн,
чTo Bи нс oсy.Цiте, а пoймьoте вашимi сepЦамi тr чyBстBa'
какiс нaпoлняЮт мoю дyllly, tl € ТoлЬКo мoю, нo i дyши вссх кa-
заKoв-ч €pн()мopцrв в нaстoяЩiЙ МoМrнт. Пpiвстствуeм )ке Пo-
слoв Матсpi-Укpaiни язикoм IlаlI]их oтцoB, деItoв i пpa;leДoв''
(виryки: ..Пpoсимo, пpoсимo !' ').

.Цzшi PябoвoJI Гoвopив yкpafнськolо мoвoЮ: ..[opoгi гoстi !
Маvца.дoля вiдipвtшa нaШиx дiдiв-зaпopo>кцiв вiд лoна i зa-
Kиt{yла iХ нa Kyбaнь. БLrьше стa лiт )кllЛи ми ТyT сиpoТaМи пo
стеПax, пo шIaBнях' пo гopa( без мaтipнoгo ДoгЛядy. I.]аpi po-
бtши все, щoб вибити з нau|их гoлiв' з нaших душ пaм'яTЬ llpo
Укpafнy i любoв дo матepi. I{api хoтiли зpoбити з нaс дylшo.
ryбiв' xoтLrи, щoб ми, KoЛи пpиЙдс с;lyшниЙ час, чaс Bи3Bo-
лrння УкpаТни' свoТми PyKaми зaдавt,l,Jlи ry вoЛlo, щoб ми свoТ
шаблi пtllIoлoсK:Utи в кpoвi Мaтepi. Ta нe дiждiши б tlьoгo
нiкo.пи! Хoн uаpi пoнiвечи.lIи нaшi дyшi, тa rle вбlии. I ми,
дiти' pyки нa матip нe пiдншlи б... Ta N{инyлa Лиxа гoдинa,
пpийшra вo.ltя, i Ми o)KItJlи. o>кили i, як вipнi дiти свoсi Ма-
теpi, Йдемo TиМ llulяхoм,якуrЙ yкaз:шa вoнa, йдсмo, де зopитЬ
yrке лIoбoв мbк людьми' Де )Kде нaс вi.llьний сoкlз вiльниx lla-
poдiв. Йдeмo, i нaс нe зBepнyгЬ нa свoi сте>кКи центpaniсти
BсяKиx пpoб, нi aвaнTюpl{иКи BсяКиx МapoК, нi спасaтелi
вiтчизни вiд вo.ll i... Hе звepttщь, бo нaм з ними не пo дopoзi... ' '

Biйськoвa paда на пpyгiй сесii пoпoвни.лa свiЙ скЛaд депy-
тaTaми вiд гopuiв, мiст i кopiнtloГo неКo3ацЬКoГo насeЛенHя,
пiсля чoгo llpoгoЛoсl4Лa сeбe Kpайoвoю pa.цoЮ з пOBIloBa)кеt{-
нями Устаlloвчиx збopiв Й yхвшlшa Koнстиryцiю Kyбанi. Ky-
бaнськa o(llас.t'ь сТirЛa peсПyблiкoю (з нaзвoю Kyбaнський
KpаЙ) y ск.пaдi PoсiЙськoi ФeдеpaтивнoТ Pеспyблiки. Як пap-
ЛaмeнT ма,ra ,цiяти Зaкoнoдaвча paдa, якa oбиpа..lа BиKoнaвчy
ц1цаДУ _ Kpaйoвий ypяд _ i вiйськoвoгo oTaмaнa, який мав
фyнкuii llачilЛЬниKa вiЙськових сt,l,Л тa ПpедсTаBI{иKa Kpаю i
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пPaвo BеТo llloДo закoIliв, yxBztЛюBatlих Зaкoно,цaвчoЮ paдoю.
Гoлoвoю ЗaкoнoДaвчoi paли стaв Микoлa Pябoвoл.

Пiсля пoвa,rсння B Пeтpoгpапi Tимчaсoвoгo ypядy Kyбaнь нe
BизнzlЛа бiльшoвикiв, ii opгaни пеpeбpzши нa сeбе всЮ пoвнory
шIaди. 28 сiчня l9l8 p. Зaкoнoдaвчa Paдa пpoгoлoсшa Ky-
бallськy Hapolrlry Peсггyблiкy (якa нa мaЙбyпIе Bxo,цtlлa б дo Po-
сiЙськoТ ФeдepaтивнoТ Pеспyблiки), а,re вже l6 лЮToгo, пiд чaс
нaсryпy нa ПiвнiчниЙ Kавкaз бiльшoвикiв, _ сaмoстiйнigгь i не-
зaлеxrIiсть вiд Рoсii КyбанськoТ Hapoпнof Peсгryблiки.

Hевдoвзi весь ПiвнiчниЙ Kавказ oпal|yвaJla Чеpвoна apмiя,
i Зaкoнtlдaвчa paдa тa кpaйoвиЙ ypяД paзoм iз нrчисленними
o(r'сднaними чaстинaми кoзaцЬКoгo вiЙськa i бiлoi J]oбpo-
вoльчoT аpмiТ вiaсryпи.rIи .Цoн.

У тpaвнi 19l8 p. Микoла Pябoвoл oчoЛив делегaцiю Закo-
нoдaвчoi paди дo Kиевa д,Ля ПеPегoB<-lpiв iз Гетьманoм ПaшIoм
CкopoпаДсьKиМ пpo нaJlaгoД)кення мix.Цсpxaвttиx стoсyнкiв
та взaемoдil в бopoтьбi з бiльшoвиllЬKoю tlaBaЛoЮ. .Ц,елегaцiя
в Kиевi булa пpиЙнятa дoбpoзичЛиBo. .Цехтo з пpедставникiв
yкpаТнськoгo yPядy гoвopив Пpo aBToнoмiю Kyбaнi y склaдi
Укpаiни, iншi бaчши lТ y фепepauiТ з УкpаТнoю. Кyбaнцi нa-
пoЛягulЛи tla феДсpaтиBltoмy зв'язКу. Oсoбливиx Poзхoд)KeнЬ
не бу.lto. Hеза,rе>кно вiд пiзнiшoгo визнaЧet{ня фopм спiв>кит-
тя щpaiнськиЙ ypяд негаЙно нaдaвaв значнy кi.tlькigгь гapмaт.
нaбoiв, кyлеметiв, pyшt|ицЬ, oбiцяв дoпoмolу вiйсЬKoвoЮ си-
ЛoЮ' .ЦJlя чoГo poзПoч:Ulи гoryBаTи десaнT iз Kpиму нa Taмaнь
бpигaди ГенepaJlа HaтiТвa.

Пpoте зa вцсУгн9стi Pябoвoлa 23 неpвня l9l8 p. в Hoвo-
чеpКaсЬKy нa нaptrлi ПpеIlсТaBниKiв Paди Й ypядy пiд гoлoвy-
вal{lIям Лщи Биva бiльшiстю гсrлoсiв бyлo yхвaленo iстopинно
хибнс piшеttня: замiсть €Днaння з Укpaiнoю бyлo yклaдeнo
сoкlз iз fioбpapмieю ГенеPaЛa Aнтoна JIснiкiнa, Uto' зpeшToЮ'
шrя Kубанi й Укpaiни МzlЛo Kaтaстpoфiннi наслiдки. Bсе, щo
сTzUIoся пiсля цьoгo нa Kубaнi (дeнiкiнський теpop, бiльшo-
BицЬKе Bинищення свiдtrмoгo Кoзaцтва TaК зBаним poзКoзaчy-
Baнням, кoлективiзaцiя i депopтaцiя знaчнoгo чисЛa люднoстi
в пiвrliчнi paйoни iмпеpif, ви}tищен}lя нaцioна.льнoi iнтелIi-
генцiТ, викopiнення кoзaцЬКoгo дyхy, пpиМyсoBa pyсифiкauiя i
вписання yкpaiнськoгo I{aселеtIня дo рсiЙськoi нaцioна.пь-
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нoстi, rшaнoвe зaсeJlенt|я станицЬ poсiЙським eтнoсoм...),
бyлo нaшIiлкoм цЬoгo piшeння.

3i звiльненням Kyбaнi вiд бiльшoвикiв Дeнiкiн пpaгнр
yстaнoвити тal\,t сBoЮ диктarypy. He змiгши Дoмoвитися з Pa.
дoю тa УPядoм пpo пoтpiбнi йoмy змiни дo кyбaнськoi Кoн-
стит5пlii, вiн виpiшив сTати диктaтopoМ чepез склиKaння Haд-
звичaйнoТ кyбaнськoТ pади, нa якiй Дoбитися oбpaння нa пoсa.
IIy гoлoBи Paди свoгo стaвлeниKa. Toьry кoзaки poсiйськoгo
пoxoджel{ня i дoбpoвoльцi пoвели ш:UIeнy aгiтацiю пpoти Pя-
бoвoлa, яKoгo Jlеlliкiн ввa)кaB нeбезпечним вopoгoм Poсii.

oднaк 24 жoвтtlя l9l8 poкy HaдзвичаЙнa paдa гoлoвoю
КyбaнськoТ кpaйoвoТ paди oбpaпa Mикoлy Pябoвoла (253 гo-
Лoси ..зa'', 5 ..пpoти'' i 83 щpималися). Jleнiкiн l|aзвав цe пepе-
мoгoЮ сoцizшiстiв' хoча нaсПpaвдi Pябoвoл бyв свi,цoмиЙ
yкpaТнeuь, па.лкий патpioт Kyбaнi i нaдзвичаЙнo здiбна люДи-
нa, щo в нaЙск.гlaднiших yмoвaх нe ryбився i швидкo знaхoдив
виxiд. B Радi вiн бyв ..бo>киIrle!r{'', не бyлo випадкy, шoб Йогo
ПopaДи не пoслyх:l.,Iи.

Pфla на чoлi з Pябoвoлoм вiдстoювшrа сyвepeнlti пpaBа
свoеТ pесгryблiки. 4 гpyпня l9l8 p. нa нaдзBиЧайнiЙ сeсiТ
KpaйoвoТ paпи бyлo пpийнятo нoвy Koнститyrriю' якoю нaзBy
Kфанськa Hapoднa Peспyблiкa змiненo на КyбaнськиЙ KpaЙ.

Cлaбкiше opгaнiзaцiЙнo впopя.Цкoвaнi CтавpotliльЩинa,
Tepек, .Ц.aгестан i Чopнoмopщина (ЧopнoмoPсЬка ryбepнiя -
вi,Цoкpeмлeна в l896 p. цapсьKим ypядoм вiд oблaстi Kyбaнсь-
кoгo KoзaцЬкoгo вiйськa тepитopiя нa пiвltiчнo-схiлнoмy yзбe-
pe>юкi Чopнoгo мopя з мiстами Hoвopoсiйськoм, Tуaпсе,
Coчi. _ P. П.' пoкipнo пiдпa.пи пiд дeнiкiнськиЙ чoбiт. Taк iз
Пiвнiчнoгo Kaвкaзy лиllrnлaся oлнa Kyбaнь, Щo чиtlt,|".la сyпpo-
тив i нiкoли дoбpoвLrь}Io нe BизнaBaпа диKтаrypи Jleнiкiна i
йoгo iдeТ вi.цpoджelIня ..единoi i нeдiлимoi"' PoсiТ.

З дишloмaтичниx мipкрань Paдa дeклapршtа лoбpoвiльнe
oб'сДнaння всiх yсaмoстiйнeних iз poзпaдoм iмпepii нapoдiв y
oДt|y всеpoсiЙськy фeпеpативнy peспyблiкy на зaсaд:rх
дotv|oRlleнoстей в нанoвo сKпи кaн Ш( Bсеpoс i йс ьких yстaнoвчиx
збopaх. Пo сyгi ж цe бyли абстpaктнi мipкрaння (на пpoтивa.
ry дeнiKittсЬкиM llЛанalvt нaсильt{oгo вiдтвopeнш Poсiйськoi
iмпepii), якi >киттям нe пiДгвepпх<yBаjlися: тpи пpибalпiйськi
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Дepжaви, щo пpoiснрil,Ли дo l940 p., нe нaMaг:UIися oб'една-
тися; зaKaBкaзькi дepхaви вiп кoнфелepauii пepeйшшIи дo са.
мoстiйнoстi, a гpaмoтa Гeтьмaнa Пaшa Cкopoпaдськoгo пPo
фeпepauiю з бiлoю Poсiею' якoi нe iсrryвa.гlo в pea.гlьнoстi,
BикJlиКzшa дep>кавний пеPeBoPoт.

Pябoвoлl пoс,пiдoвнo бopoвся зi свaвirшям дeнiкiнськoгo yPя-
ry y KpaТ' piзкo пpoтестyвaв пpoти йoгo кapшьних aкцiй y стa-
ницях Tамal{сЬкoгo вiддrгry. B uьoмy пPoтистoяннi M. Pябoвoл
зaв)кдl,t спиPaBся нa пaцiсrгиннi си.пи. Ha кepiвнi ypя,Цoвi пoса-
ди смiливo PeКoмеl{дyBaв мoпoД'i yкpaiнськi кaДPи. Bисрaюни
тpиДtlятиpiннoгo iнxeнepа B. lвaнисa нa пoсaдD/ мiнiстpа
тopгiшIi i прмиепoвoстi, сказaв: ..Moлoдi нeдoсвiдченi нa-
вчaTЬся, зaтe нe кPaсп{Ivfyгь, як квшiфiкoвaнi зaЙди''.

Bсщepeн iмпepcьким нaмipaм Ilенiкiнa, Зaкoнoдaвчa PaДa
iнiltiювaлa oб'eднaння Jlotry, Kyбaнi Й Tepeкy в Пiвдeннo-Po-
сiйський Coюз нa зaсад:rx фeдepaцiТ. Пepед вiд'iздoм нa кoн-
фepeнuiю циx кpaiв дo Poстoвa гoлoвa кyбaнськoi дeлeгaцii
Микoлa Pябoвoл, )кaРryючи, кaзaB y кo.пi близькиx пpияте.пiв:
..A всe x я певеlt, щo il{eнe дoбpoвoльцi вб'ють. Чи тeпep, ни в
чeтвep, a тaки Bб'юTъ, poзбишaки... MoскшIi вмitoть свoгo
дoбивaтися...'' Ha цi слoвa нe звep}Iyли oсoбливoiyBaги.

Ha кoнфрнцii зiткнyлися двi пpoтlшIe>кнi щпlки: oднa бyлa
зa ylвopeння сoюзy кoзaцЬкю( вiйськ i зa спiлlсy з [oбрвoль-
.loю apмiею, a дPУгa - зa oб'eднiш{Ilя кoзaцЬKш( земeлЬ нa ф-
дepaтиB}Iш( зaсaдa( в oдин Дeplкaвний opгaнiзм, iз зaлщeнням
дo l{Ьoгo I{a тиx )ке зaсадilJ( Укpatни й 3aкaвкaззя. Пepury
pепpезeкryвaв к)JIoвa J{oнськoгo кpyry в. Хaщaмoв, a дpyry
BисyBaB гoпoBa Kyбaнськoi кpaЙoвoi paди Микoлa Pябoвoл.

Ha пеpшoмy зaсiдaннi 13 нepвш l9l9 p. Pябoвoл Bистyпив
iз вeпикoю пpoмoвoю, щo мiстшta piзкi зaстеpе)кeння пPoти
свaвirшш дeнiкiнськoгo ypядy на теPeнiD( Пiвнiчнoгo Kaвкaзy.
Гoпoвa Kpaйoвoi Poмal{д)tsaннязoKpeмa' скaзaв: ..K5бaнь нe
i{oглa Bизt{aти бo.пьшeвикiв i нe мoxe Bизнaти тaKo)к..oсoбoe
сoвсщaнie'', щo сKпaдaсться з oсiб, нaм нe вiдoмиx. Ми ввa-
)кilJll{, щo тpебa нeгaЙнo пpисTyпIrти дo oб'eднaнIrя дeP)к:lBIlш(
фopьryвaнь, якi бopються пpoти бoльшeвикiв, цeбтo Дotry, Ky-
бaнi, Tеpeкy, Укpaiни, J[oбpapмii, Гpрii тa iншиx, iЦe нa
сBoeilfy ltlJlяхy зyстpivшlи щпсe бaгaтo пepeшKoД. Toдi виникito

ь5



Kу6atlcькa|кpeiiнa

I-Iитaння Пpo opгaнlзaцlЮ ||е всiх дep>кaвниx фopмyвaltь, якi
бopються пpoти бo;lьшeвикiв, а тiльки Кo]aцЬKиx кpаТв _
Jloнy, Kyбaнi Й Tеpeкy. Чеpсз xибнy по"riтикy КсpyЮчих
J{oбpаpмiТ ми бyли iзoльoвaнi вiл yсix' i бeз нaс poзR'я3а,rIася
новa вiЙна з Чечllею. Koли пpиЙшлIи дoбpoвoльtli в Чoptlo-
МopсЬКy ryбеpнiю i зaве.tlи тaм ryбсpнaтtlpськиЙ pеxиtt4, тo з
HaсеJIеI{ням y 2000tЮ людеЙ вollи TaK yпopа.JTися, Щo ГeТЬ Bсс
нис'гo oбepl.lyЛoся в больtllевикiв, i тaм тспсp iдe сyuiльне ви-
ryблсння кoзакiв... B CтaвpопL,IьськiЙ ryбеpнiТ тсх бy;lo завe-
jlеtrо тaкий pe)КиМ, яким нixтo нс бр за;loволениЙ, i нaм дoве-
Лoся тях<Ko бopoнити uю ryбеprIiкl. B тоЙ чaс яK ми tvtyсprЛи
вaм (дoнtцм) давaти пoмiч, нам тpе(lа булo нaдсlшaTи чaсгиtIи
вiЙськa дЛя пpи.цyIIJсння пoBсTaнь в CтaвpotliльськiЙ ryбсpнiТ.
I{е бyли насlliдки Toгo pсжиМy, щo нaсaдиЛO ..Oсoбoс сo-
веtllaнiе' '.

Пiзнo внoчi Микoлa Pябoвoл п()l}еpTaвся .цo сBoгO п()меш-
Кaння в гoтелi ,.Пaлaс'' i в хolli гoTеЛк) бyв пiдс.ryпнo зaбитиЙ
ДBoма постpiлaми B ГoЛoBy. Hапщt зДiЙсIIll.гlи спiвpo(liгники
денiкitIськoгo 

..Oсoбoгo сoвсщaнiя''.
Збyлoся псpедttyггя Pябoвoла пpo сBoЮ зaгибель вiл pyк

моска.lliв.
Taк тpaгiннo закittчився жиTtrBии lI!.Iях RсJIиKoГ()

щpaiнськoгo кyбaнськoгo тpибytlа Й opгaнiзаrtlpа.
Jlенiкiнrri зpoбrurи все, щoб yнrмo)кJ]ивити викpитгя Й tItl-

Kapaння вбивць. Taкa булa ..пo,ц,якa'' мoскoвитiв KyбalIi зa IIа-
Дaний [м пpиryлoк.

Tлiннi oсTaнки Pя(roвo;la пoТягoМ бyли пpивезеlti дo Kaте-
pиl{OдаPa i з вeликими пOчесTями пoxoвaнi нa iстopиvIliЙ
KpiпoснiЙ шloIцi. Пiсrя пpoмoв наJl l loмoBиItoк) Пpи ПePеIlot}-
ненoмy зtшi теaтpy вiдбyли незaбрню >кшoбlly акaДемiкl.
JIpкe багaтo стaниl-(Ь пpисЛaJlи lIa пoxopoн свoТ делегaцiТ.

Bбивствo Pябoвoлa сTulЛo lloчaткoм кiнtlя Деttiкil lulини.
oбypelli KoЗaKи, ll(o сTaI{oBиJlи Дo 80a/a денiкiнськot.o вiЙськa,
пoчzЬ-Iи ки.цати фpoнт. Hа адpесy Paди Й ypядy мaсoвo нaД,xo-
Дили зi стaницЬ гpoмaдськi yx.ваJlи з BиМoгаМи Poзpивy з .Цoб-
poвoЛьчoю apмiею i з пoгpoзaми Пpипиl{еt{tlя нaдсилallня дo
фpollry BoяцьKих пoпoBнeнЬ.

Cесiя KpаЙoвoi paди lta знaК xшtoби пo Pябoвoлy BКpиЛa
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йoгo кpiслo скopбoтним КpеПoм i yxва.ли.пa зшIишити Pябoвo-
лa дoвiчним ГoЛoBoЮ Pа.ци, не oбиpaти нoBoгo гoЛoвy, a Лишe
Йoгo зaстщникa.

ГлибoкиЙ сyNl, щo olюpнyв yвесь Kpaй, висЛoBиB y сBoсtvfy
вipшli, щo стaв нaPoдllolo пiснeю, кyбattський кoзак .Ц,митpo
Петpeнкo.

План, Kубане, кpаю piDнuй,
Лeхuntь убumuй сuн mвiй бiDнuй.
Hе'+tа cлiв, щoб вcе сl<аЗаmu,
Hашсt лк16а pidнсl i.|an|u.
За щo doля ноc KaPас
Tак mебе, наul pidнuй кpаю?
Hащtl вopОт наtlt заnеюцuй
З moеrl pаю poбumь nеклo?
Xiба mu, Kу(lане n4u-псt,
Tаку do.пю Зсlcлуxсшцсl,
Ще й в mаKу cmPшu|ну zoduну,
Як бopoнuul Укpаlitу?
Kpай вcе tutсlче i pudас'
II[сl Muкoлu в)|е не-|Lrсlс.
Сnu ж mu, лкlбuй наut Muксlлtl,
Не забуdе.+t ввiк ttiкoлu'
II]o зpобuв mu dля наpodу'
II!сl no.ьtеp mu Зa cвoбсldу.
Буdем з nrc(lе npuwtаd (lpаmu,

Pidtшй кpай cвiй 'vu кoхаmu!
Xай зе.цl,ця все nеpo,u буdе,
Hе забуDуmь mебе лкldu.
Буdуmь mебе nаlt,яmаmu
Hа Kубонi в кoхснiЙ хаmi.
Сnu z< mu, бpаmе, любuй dpухсе,
Увеcь tсpай cу'uус dухсе,
Гуcmi слboЗu npoлuвaс,
,I'а 

й do zpoба npunаdае.

БiльшoвицьКа влaдa poбилa всe, щоб y нapoдi згасJIa
пам'ятЬ пpo Mиколy Рябoвoла, пiДдавши пoBtloмy замoBчy-
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Микo.гIa PяБoBoл'
гoлoвa 3aкoнoДaвчoi paли Kyбaнi
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щa ЛaвpeнтiЙoвич Биv нapoдився вiн 1875 poкy y стa-
ницi ПaшiвськiЙ Умaнcькoi пo.гlкoвoТ oкpyп,r eйськoгo
вiддЩ в кoзaцькiЙ poдинi. 3aкiнчивши Мocкoвський

щiвepситeт, мoлoдий Юpист Лyкa Бин oдepжaв мiсцe сeкpe-
тapя Hoвopoсiйськoi мiськoi yпpaBи i нepeз 2 poки стaв сltпь-
I{им кaн.ци,цaтoМ нa вибopнy пoсaдy мiсцeвoгo мiськoгo гoлo-
ви. Пpoте y шIaстeй вiн мaв pегrщauiю люIlиIlи лiвиx пеpекo-
нaнь, i тoмy Bлaдa всiлякo пepешКoДхшa Йoмy в гpoмaдськiй
дiяльнoстi.

Бич, людина oсвiчена i дiшьнa, в 1900 p. пepeЙшoв нa
пpиBатнy Ф'yJ(бy дo Cхiднoгo тoвapl{ствa тpal{спopтy нa Boлзi
й KaспiЙськoмy моpi, дe нeвдoвзi бр пpизнaнeний диPeкгo-
poм бaкинськoгo вiltltiлeння. З poKaМи вiн стae пotryJrяpl{oю
oсoбoю, i в Бaкy йoгo oбpaнo в глaснi мiськoi Дyми' a в |9|2
poui Бин бр oбpaний на пoсa.ry бaкинськoгo мiськoгo гo.гlo-
ви. JIo нaЙбiльшиx засЛyг дiшtьнogгi Л. Бичa нa цiй пoсaдi на-
лeжитЬ пoбyДoвa lSO-кiлoмeтpoвoгo вoДoгotry, внaслIiдoк чoгo
бyлo poзв'язaнe питаltl{я пoстaчaнrш Бакy пl{тнoЮ вoдoю.
ПiслIя ЛютнeвoТ peвo.гlюцii зa пpизнaчeнням Tимнaсoвoго ypя.
ry лyкa Бич oбiйняв пoсaДy нaч:UlЬl{икa пoстaчaнIlя Kaвкaзь.
кoi apмii.

Пiс.пя poзвaлy Kaвкaзькoгo (Гypeuькoгo) фpoнry i сaмo.
вiльнoгo вiшхory пoлкiв дo Poсii Бин пoвepтa€ться нa Кyбaнь i
пoтpаIrЛяе y виp пoлiтинних пoдiЙ.
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З пoчaткoм poзпаlдy PoсiЙськoi iмпepii на Kyбaнi пoстaв

Ilайвищий пpeдстaвницькиЙ opгaн _ Kyбaнськa вiЙськoвa
paдa, дo якoгo Bхoдl4ли пpедстaвники piзниx стalliв i наpoдiв.

Етнiчнo Кyбaнськa oблaсть бyлa нeoдtopiдllolо. Панiвне
кoзallЬкe нaсeJIення l{aлe)кuшo дo oб'сдltаниx y 186 l poui в
oдlle КyбансЬKe кoзaцЬкe вiЙськo двox вiйськ: Чopнoмopсь.
Koгo тa Kaвкaзькoго лiнiйнoгo. Чopнoмopui, щo зaсe;Iяли за-
хiднy нaстинy oблaстi, зa пoxoд>l<еltням бyли yкpafнськi кoзa-
Ки, пepесе".leння яKиx на Пiвнiчний Kaвкaз пoч:шoся вiд |792
poкy. ЛilliЙцi нaселя,'lи сxцtтУ частиIly Кyбаlri Й 6уllи пepeсе-
Лeнцяtvtи з Il.olry, Boлги, Cлoбiдськoi УкpaТни, Зaпopoжжя,
Кaтеpинocraвщинtl, Пorтавськot тa Чepнiгiвськof ryбepнiЙ.
ПpедстaвIlиKи чopн()N{oprtiв y Рaдi тяжiли дo УкpаТttи, пPед-
ставl{иКи лiнiЙцiв _ бLlьшe до Poсii. Heкoзацькe нaселеtt}|я
(т. зв. нoвгоpoцнi) бyлo пеpeваxнo yкpafнсЬкиМ. Пiвпcнlty,
гipськy, чaстиIIy oблaстi зaймшtи aвтoxтoнlti кaвкaзькi нapo-
ди.

Biйськoва p.aм 29 вepесня l9l7 poкy зiбpa.llaся пiд гoлoвy-
BанняM Мик<rли Pябoвoлa з llPotpaмoю мiсцевиx Устаlloвчих
збopiв. Гlepеityсiм Pana встаttoB}l.;lа tloвy нaзBy JЦlя кoпишltьoТ
oблaстi - KyбанськиЙ Kpай, a тo:\{y i BiЙськoвy pаrry псpсЙме-
tlyBiillа llа Kyбallськy кpaйoвy paly. З iТ сK.Iaдy бyлo видi.lteнсl
Заксrнoдaвчy PaДy (46 кoзaкiв' 46 нoвгopoдltiх, 8 гоpt1iв)' якa
28 сiчllя 19l8 poку llpогoлoсl1.Jla сaмoстiйнy Kyбallськy Hа-

Рoднy Peсlryблiкy. Гo;loвoю Kyбанськ<rl.o кpaЙoвoгo ypя;tу oб-
paнo Лyкy Бичa. Ha пpивaтlliй нapaпi дспщатiв-нopнtlмopшiв
бyлo пpийtlяTo Резoлк)цilo tlpo пpиjlyчеlllя Kyбaнi нa федеpa-
Тиstttlх зaсaдах дo УкpаТни, пpo яKy вжe (lyлo вiдoмo, lцo в()tlа
вiдoкpемtl;lася вiд Pосii.

B тоЙ .laс кyбaнське вiЙськo мaЙжe все псpeбyвшlo Itа

фpoнтaх. ЗбL'tьllIoвичeнi чaстини, Щo пoкt,t}tyЛи Typeuький

фpoнт' зaйняпи теpитopiю BсЬoгo Пiвнiчнoгo Kaвкaзy. Пiд
ixнiм натисKoM ypяд i ЗaкoнoдавЧa paдa змyшelli бylи зшlи-
tIIити м. Kaтepиlloдap. З метolo звi.ltьнсння Кyбaнськoi llapoп-
нof PeсIIyблiки вiд бiльшoвикiв Зaкoнoдaвчa Paдa Й ypяl в за-
кyбaнськiЙ стaницi HoвoдмитpiвськiЙ yЮ.lilли TиIvrчасoBy yгoДy
з гeнcp:ilroм Kopнi.ltoвим, який з мzuIoчllсеJlьнoю .Цoбpoвoль-
нoю apмiсю пPoPBaBся нa Kyбaнь iз зaЙнятoгo бiльшoвикaми
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'Цorry. 27 6epeзня l9l8 porсy з чaсTиl{ Kyбaнськoi тa J|oбpo-
вoльчoТ apмiй бyлa yгBopeнa пiдпopядкoвaнa генep:Uty Kopнi-
лoвy oб'сднaна apмiя. HевДoвзi Kopнiлoв зaГ-IitIyB, a J[oбpap-
мiя lla чoлi з гeнep.Uloм Ileнiкiним paзoм з ypядoп,t i Paдoю
вiдстyпшa на .Цoн, щo в тoЙ чaс пoBст.lлим Кoзaцтвoм бр
звiльнeний вiд нepвoних.

3 Jlorry дo Kиевa виrхшra дgleгацiя нa пepeгoвopи з ypяJloМ
Гeтьмaна Пaшa CкopoпадсьKoгo дJlя встaнoшleння мi>кпep-
)кaвнш( стoсyllкiв. Jleлегaцiю в Kиeвi пpийня.гIи тerulo. Пеpе-
гoвopи вияBI{'лtt спiльнe пPaгI{eI{ня дo тiснiших зв'язкiв. Cxo-
дtUIися нa фeдepaтивнotvfy oб'еДнaннi. Heзa.гIeжнo вi.ц пoдaль-
Iшиx фopм спiвlкиття yкpаiнський tpяД нeгaйнo надaBaB кy-
бaнцям знaч}Iy дoпolr,lory збpoеlо, oбiцяв дoпoмory )кивoю си-
лoю tIUlяxoI\{ висaдки дeсaнтy нa Taмaнi.

Taкий пoвoPoт пoдiй не спoдoбaвся дelleгaтaм.лiнiйцям.
Boни пoкинyли Киiв i пoспixoм пoвePl{yлt{ся нa.Ц,oн, дe пoвe-
лll шzuleкy aгiтaцiю сepeп кyбaнцiв пpoти спiлки з Укpaiнoю i
зa сoюз iз Jloбpapмieю.

Heзaлexнo вiд ypядoвиx пpедстaвникiв дo Кисвa бeзпoсe-
peдньo з Kyбанi пpибyли пoслaнцi вiД свiдoмих yкpaiнuiв _
Укpaiнськof кyбaнськoТ нацioншlьнoТ Paди, oчo.гIювaнoi
C. Лeвицькt|t't|, ЯKIi,Й пepeД пPIо(oдoм бiльшoвнкiв бyв oсoбис.
тим сeкpeтapем гoлoви ypядy Лщи Бинa. Lh дe.гleгaцiя пpи-
вeша вiдoмoстi пpo нaстpoi нacqпeння' poзвитoК пoдiЙ i
вiднocин y стiшrицяx. Boднoчaс кyбaнськi щpaiнui yсвiдoмлю-
B:Ullt' щo пoвеpllеl|ня J|oбpoвoльнoi apмii знaчнo зaпoстPt{ть
стoсyнKll мix ними i poсiянами тa зaгilIьtvfy€ пPoцeс пpoбщ-
)кeння нaцioншtьнoi сaмoсвiдoмoстi мiсцeвoгo yкpшнсьКoгo
нaсeJleння, тoшry пoKлaдши нaдii нa Укpaiнy i нeгeprшяte нe-
кilли нa дoпoмory з ii бoкy. oбoм дe.гleгaцiям Киiв oбiцяв
ItацicлaTи Дoпoмory.

Ha пoнап<y чepвня l9l8 p. пpoTи бiльцroвикiв пoвстaли
стaницi Taманськoгo пiвoстpoвa. Пoвстaння BиниKпo бeз вiдo-
мa к5бaнськoгo ypядy' який нa тoй чaс пepебрaв y вигнaннi
нa .[oнy. oчo.пив пoвстaнIIя пoлкoвник Пepeтягькo. Штaбoм
кеPyвaв пoпкoвI{ик Iпoлит Kaм'янськиЙ, oсaвyл Г. I. Гopпи-
щeнкo Кoмal{Д/Baв oпepaTиBl{t{м вiЛдiлoм, a iнxенep Kaштaнiв
- кoнтpPoзBiдкoю. Бyлa i свoя флoтилiя, якolo кeрмyвaв пoл-
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Kу6aнcькa|кpziнa
КoBниК Тoлмачoв. I{eй rypтoк, в яKoN{y пpoвiлrry poль вiлiгpa-
вaв ГopпишeнKo' стaвиBся дo кyбaнськoгo ypяry нeпpиxlшIьl{o
зa тe, щo вiн щiк нa Jloн, пoКиl{yвши напpизBoJlящe кyбaнцiв.

Taмaнськi пoвстaнцi нa вJlасtIy pyКy зв'язaJIися з нiмцями,
якi на тoй час oКyпyв.lли Кpим, i пoпpoxа.ли дoпoмoги. Тi нe
вiдмoви.гIи, нaдiЦи збpoю, нaбoТ тa амyнiцiю, тa щe й BI,Iсл:UIи
вiддiл, якиЙ мaв на oзбpoсннi гаpмaти. Jloпoмiгши визвoлити
вiд бiльшoвикiв Taмань' нiмцi пoBеpl{y]lися пo Kеpvi.

Флoтlшtiя пoвстaнцiв BисaдиЛa Дeсaнт в Axтapяx €Йськoi
пoлкoвoТ oKpyги i заЙttягtи цЮ пopтoвy сTaницю.

Tаманськi кoзaки, щo BBа)кaЛи сeбe частинoю Kyбaнськoi
apмii, тpl{Mirлися дo пPиxoJly J]oбpoвoльvoi apмii, якa вxoд}UIа
Дo тaМaнсЬKих стaницЬ, фактиннo в)ке звiльнeних
пoвстaнцяIv{и.

Ta пpoЙшшo нeбaгaтo .lасy i дeнiкiнцi пoч€Ulи кapа.гtьlti
eкспедицiТ пpoTи вoлeлюбниx тaмaнцiв, якi, пPaГ}Iyчи
стBopeння кyбaнськoi apмii, Bвa)к:rли сeбe нeпi.щIeглими

денiкi нськoмy кolvtaн.ц)tsaнню.
23 яеpвrш l9l8 poкy в Hoвoнepкаськy вiлбyлoся iстopиннe

зaсiдaння кyбaнськoгo ypядy' нa яКoп{y виpiшра.гloся питaння'
з ким дaлli пoв'язaти сBoЮ дoлЮ: з Укpаiнoю vи з .[oбpoвoль-
uoю apмiею. Бiльшiстю гoлoсiв пpoгoлoсyB:rЛи зa спiлкy з
J|oбpoвo.гlьнoю apмieю.

HaЙбiльшa пpoвина в цЬotr{y Лягar нa Л. Бичa, бo зa йoгo
тoдiшньoгo aBтopитeTy бiльшiсть йuша зa ним, i кoли б вiн
пpoгolloсyвaв зa Укpaiнy, тo й бiльшiсть 6улa 6 за нef. JIа.лaся
взнaки Йoгo ..нaцioнallЬнa нeвиpoблeнiсть'' (oцiнкa B. Iвaни-
сa), бo нa тoЙ чaс Бич щe бyв бiльше Koзaкoь{' нix< щpaiнцeм.
Bсe, щo ст:Цoся пicпя цьoгo нa Kyбaнi: ..дeнiкiнський тepop,
бiльшoвицьКе винt{щeння свiдoмoгo KoзaцтBa зa тaк зBaнoгo
poзКoзaчyвaнHя, кoлeктивiзaцiя i мaсoвa дeпopтauiя кoзaцькoi
люднoстi в пiвнiчнi paйoни iмпеpi[, Bинищeння нaцioнarьнof
ilтге.гIiгeнцii, викopiнeння KoзaцЬКoгo .щ/](y, пpt,tмyсoBe poсiй-
щeння i вписання KoзaцьKoгo насqIIeння дo poсiйськoi нaцio.
нaлlьнoстi, плaнoBе зaсeJIeI{ня Kpaю poсiЙсЬкиIи eтнoсoм'' -
бyлo нaоIiдкoм цьoгo гoлoсyвaння.

Ileнiкiн, нiби пoбoюючись, щoб кyбанui нe пepeдyмzшlи, нa
дPyгI,'й ДeнЬ PyшиB y Jlpyгии кyбaнський пoхiд.

1L

(цamflroпьoDuй

Зi звiльнeнrшм Kyбaнi вiд бiльшoвикiв Лyкa Бин, пoвеp-
tIyBшись дo Kатepинoдapa, зшщшений бр, як гoпoва ypя,ry, зa-
xoд}{yвaтис ь нaд poзв' язaнняIt,t BисytIyпD( пo.гliтич н и м tиoмен -
тoм i мaйжe нeзДoлaннш( пpoблeм. Baх<кo бyлo пoeднaти iнтe-
peси Kyбaнi з пoглядaми i вимoгaми J{oбpoвoльчoi apмii,
oсoбливo в питaнняx пpo взa€мини з .Ц'oнoм, Укpaiнoю i
Hiмeччинoю, з piзнoгшeмiнними сyсiдaми кoзaцЬKиJ( зeмeЛЬ'
пPo пPaBa Kyбaнi, щo пpoгoлoсилa сBolo KoнститyЦiю, пpo
oKpelvfy Kyбaнськy apмiю, пPo tloстаЧaння J|oбpoвoльнoi
apмiТ. У випaдKzlx, щo стoсyвалися пopyшeння вiднoшleниJ( Pe-
вoлюцieю кoзaцЬKих пpав, гoЛoвa ypядy lvfyсt{в вияшlяти твeP-
JIy нaпoлегливiсть, l{езBaжаючи нa нeзaдoBoлeння A. Jleнiкiнa
тa йoгo oтoчeння. Бiлoгвapпiйui ствoplшlи Л. Биuy peпщaцiю
щpaiнoфiлa-сaмoстiйникa, внaс.тIiдoк чoгo лiнiйцi стаJIи пPo.
TиBникaми йoгo кaндиДaryPи нa пoсa,ry кyбaнськoгo
вiЙськoвoгo oтaМaнa. oбpaнo бyлo лiнiйuя O. Фшlимoнoвa,
пiс.гIя чoгo Л. Бич вiдмoвився вiд пoсaди гoлoви ypядy, зaJIи-
IIIивш t,tсЬ tUlенoм Закoнoдaвчoi pапи.

Ha пouaткy l9l9 poкy Kpaйoва paдa пPизl{aншIа Лyкy
Бичa гoлoвoю дeJleгaцii нa Пapизьt(y MиPtIy кoнфepeнцiю.
Пpедстaвники кoзaкiв бyли пepeкoнaнi, щo бopoтьбa з чеpвo-
lltlМи l{o)кe зaвеpшитllся yспiшнo лишe зa пцтpимки It
спiльниx вo€ннш( шЙ yсiх вoлe.гlюбних сУсщiв. Зyстpiвши в
Пapижi пoqпaнцiв KaвказЬкиx гopЦiв, дeлeгaцiя oбгoвoplшlа з
t{l,tми пpoeкт дoгoвoPy дPy,(би i зaтвepДшla Йoгo пiдписaми
свoix .шенiв. oднaк тaкi aкти не вiдпoвiдшIи нaмipaм
дeнiкiнських веpxiв, tцo нe визнaвzulи нiяких aBтoHoмl{иJ( пpaв
шя нaцioншlьних oблaстeй iмпepii. Jleнiкiн нaKaзaB зaаpeшry-
вати Лyкy Бича та iншиx щleнiв делeгaцii зa зpaдy. Apeштoва-
нo бyлo дeпeгaтa.сBящeника Oлeксiя Кyлaбцoвa, який пpивiз
пPoект цЬoгo дoгoвopy з Пapюкa i зaчитaв Йoгo l0 вepeсrrя
1919 poкy нa зaсiдaннi Kpaйoвoi paпи. Cyп нaД Kyлабyхoвим,
йoгo стpaтa тa нaстyпt{ий poзгiн КpaЙoвoi paди ст:Ци пpичи-
нaми пaдiння i сaмoТ J[oбpoвoльнoТ apмii, oскiльки кyбaнськi
пoлки, щo стaнoвl.lлtl дo 80Чo бoйoвиx чaстин, пoч:Ulll пoвePтa.
тися дoдoЕry.

B цеЙ чaс зa кoPдoнotvl Лщa Биv мapl{o наМaгaвся пpoбити
стiнy бaЙдркoстi сшlьниx свiry лo лoлi Kyбaнi, дoбитися
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Kу6aнcькa|кpenнa
Bизнaння iТ деpжaвнoстi. УсвiдoмиBши сBoю пoМилKy в Hoвo-
чepкaсЬКy, вiн закltикaв Kyбaнськy Pary дiяти спiльнo з
Укpafнoю. fuIе чaс бyлo втpavенo. Укpaiнськa Hapoднa Peс-
гryблiка BтpaTи.лa мaй>ке Bсю сBoЮ тepитopiю, iT вiйськa знe-
I\,tагiши y бoях, в oтoчeннi вopo)ких apмiй.

Koли Kyбaнська аpмiя зu||а|lr,w|a Kopдoни Kpаю, Лyкa Бин
зzlЛишиBся нa емiгpацiI. З |922 p. вiн _ пpoфесop екoнoмiч-
нoгo факyльтеry УкpаТнськoТ гoспoДapсЬKot aкадeмii в Пo-
дебpaлаx (Чeхoспoвaннинa), а згoдoм бр if peктopoм. Haпи-
сaB низкy нayKoBиx пpaць iз бaнкiвництвa, мiсцeвoгo сaмo-
BpяДyBанI{я тa гoспoдapсTва' a TaKoж кiлькa пiдpyнникiв.

. 12 сiчrя |944 p. Лyкa Лaвpeнтiйoвич Биv вiдiйшoв y
вlчtI lсть.

У пpyгiй книзi спoгццiв B. Iвaнисa ..CтexкaN{и жиTTя''
вмiщeнo пoPтpeт Лyки Биvа з нaписoм: ..Л. Бич _ пеpшиЙ
пpeм' €p' пoлiтичний дopoгoBKaзник Kyбaнi''.

Ha )кaль, цей . дopoговкaз'' пiзнo збaгнр пpaвlшьниЙ на-
Пpям, щo й стшIo oднiею з пPиЧин yкpаiнськoТ пoPaзКи.

BiЙськoвий BoскpесенськиЙ сoбop
y м. Kaтеpинoдаpi, пoбyДoвaний

зaпopoжlu|Ми в 1802 p.

{*
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Cmелaц Maижyлa.-
6opaюэa otaшиня

epeд пoлiтичних дiячiв Kyбaнськoi Hapoлнoi Peсrryблiки,
щo пoстirлa в чaс Po3пaцy Poсiйськoi iмпepii в l9l7 poцi,
oднe з чiльних мiсць нaлe>кrпь Cтeпaнoвi Мaн:кyлi.

Cтепaн Фeдopoви.r Мaюкyлa I{aPoдився в сiм'i oтaмана Ky-
бaнськoi стaницi Jliнськoi в 1885 p. i бр стaPшI{м з вoсьI{и
йoгo дiтeй. ПP"д* Мaн>кyли пePeсeJII{JIIlся нa Kyбaнь з тePи-
тopii кoлишньoгo ПepeясJlaвсЬкoгo пoлКy в 1821 poцi. B сiм'i
зaBжди пaм'ятaли свoe щpatнськe кopiння. Ha пoчeснoМy
мiсцi в нiй зaвжди збepiгaвся тoмиK ..Енei.ди'' Iвaнa Koт.гIя-
PeBськoгo. Cтeпaн Мaнхсyлa зaкiнчив вiйськoвy гiмнaзiю i pa.
зoм зi свoiм стaничникoм Mикo.пoю Pябoвoлoм всryпиB дo
Kиiвськoгo пoлiтехнiчнoгo iнстицrry. Haвчaвся нa aгpoнoмiн-
нoмy фaкyльтeтi. У сryДeнтськi poки встyпив дo Kyбaнськoi
фiлiТ Peвoлюцiйнoi yкparнськoi пaщiТ. oпpyxився Cтепaн з
oлексaндpoю Гиpкo, a Pябoвoл - з iТ сeстpoю Гaннolo, i тa-
кIlм чI,Itloм лpyзi пopiлн |Ц|t|cя'

З пoчaткoм peвoлюцii Cтепaн Мaнlкyлa пoтPaIIляe y виP
пoлiтичниx пoдiй нa Кyбaнi. Як.шен KpaЙoвoi i Зaкoнoдaв.roi
Pад вiн взяв yчaсть y пpoгoJloшeннi Kyбaнськoi Hapoднoi Pес-
rryблiки, щвшeннi ii Кoнститylдii, i дшli бpaв aкгивнy rlacтЬ y
poзбyлoвi деPxaвI{.

У склaдi Pали бр )д{aсникoм Kpюкaнoгo пoхo,ry, вiдстща-
ючи пiд нaтискoм пepeв:Dкaючиx бiльшoBицькю( збpoйних
сш нa IIoн.

Kу6ыli 9Укpaihoю
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l(у6aнськ a|кpаiмa
З JIory нa чoлi з Микoлoю Pябoвoлoм дo Киeвa вiлбyлa лe-

лeгaцiя нa пepегoвopи з Гeтьманoм CкopoпaдсьКим, де бyлo
yзгolЦ(енo нaмipи oбox стopiн пpo oб'еднaння нa фeдеpaтив-
l|их засaдirx. Пpoтe зa вiдсщнoстi гoлoви Paди Pябoвoлa гoлo-
вa кyбaнськoгo ypяДy Лyкa Бин 23 сepпня l9l8 p. в Hoвoнep-
КaсьКy пpoвiв нapaДy y склaпi дeсяти .шeнiв ypядy й Paди, нa
якiй бiльшiстю гoлoсiв бyлo пpийнятo iстopиннo хибнe piшeн.
tIя пpo сoюз iз Дeнiкiнськoю Jloбpoвo.гIьнoю apмieЮ' щo Mtlлo
кaтaстpoфiннi нaшiдки як IUtя Kyбaнi, тaк i Дltя УкpaТни. Пpo-
ти цЬoгo piшення гoлoсyв:Ulo тpoе: Cтeпaн Mан>кyлa, Кyзьмa
Бeзкpoвний i .repкeс Aйтeк Haмiтoк.

З пoвepнeнHям нa Kyбaнь зaгoстрltлt,lся пpoтистoяння мiх<
кyбaнIими i дeнiкiнIцми. .Цeнiкiн пpaгнyB пiдпopялкyвaти всi
лtoдськi Й мaтepiшlьнi peсypси Kpaю нa вiднoшeння ..сдинof i
нeдiлимoi"'Poсiйськof iмпеpii i зaстoсрaв дJtя цЬoгo x<opстoкi
з:lхoди.

Зaмiсть piш1,.loгo нaсTyгIy нa бiльшoвиuькy Мoсквy
Дeнiкiн Bсe сBoe вiйськo, щo пepeBiDкI{o сKпa,ц:rлoся з Кy-
бaнцiв' киlIyB нa зaBoюBaння едиlloкpoвнoi шя бiльшoстi з
ниx УкpаТни. Taк oбepнyся ДItя кфaнuiв цeЙ..сoюз''.

Kyбaнськa PaДa нa чoлi з Pябoвoлoм, спиPaючисЬ нa сBoю
Koнститyuiю' чtll|lшa диктaтopсЬким дiям lleнiкiнa вiдчaй-
Дytшний спpoтиB.

Ha пoнaткy l9l9 poкy Paда пogIшla нa ПapизЬкy миPнy
кoнфepeнuiю свoю дeлeгaцiю iз зaвдaнням дoмaгaтися свiтo-
Boгo BизнaI{I{я нез.Цeжнoi Kyбaнськoi деpxaви. Члeнoм цiсi
дe.пeгацii бр i Cтепaн Манxyлa. B Пapижi дeлeгaцiя зyстpiлa-
ся з дeJlегaцieю кaвкaзькиx гipських наpoДiв i yкпшa з нею
сoюзницЬкy yгory пPo спiльнy бopoтьбy пPoти бiльшoвикiв.
Poзцiнивши цlo yгoДy як сeпapaTистсЬl(y стoсoвнo Poсii,
Jleнiкiн нaКtвaв вilvlaти дo сyry .шeнiв дe'гIeгaцii, щo пoBepнy-
лllся нa Kyбaнь.

Пepeд тим стzUIoся вбивствo ДeнiкiнськoЮ кoнтPpoзвiдкoю
гoлoви Paди Микoли Pябoвoпa i вiднoсини кyбaнцiв з JIенiкi-
ним yкpaй зaгoстpt,l.лI,lся. Apeшт i стpaтa нa шибeницi Дe.пeгaтa
Oлeксiя Кyлaбщoвa зa oпPtt,tюднeння нa Paдi пpивeзeнoгo з
Пapижa теKстy дoгoBopy з гoPцяMи, дeпopтauiя дo Cтaмбyлa
..бeз пpaвa пoBepнeння нa Бaтькiвщиt{y'' ,Цeсятtl нaйaктивнi.

1E

(eнamtl.lor'ьo0uй

ших .шeнiв Pади _ сaмoстiЙникiв спpининlшIи вибщ Bсeнapoд.
нoгo гнiвy. Cтaничнi гPoмади вимaгаJIи вiдкllикaння вiЙськ.
Koзaцькi вiЙськoвi чaстинtl мaсoвo кI{ДiUlи пoзицii i пoвepтa.
лися.цoдoмy. Фpoнт Poзвzulився, щo Й стшlo пPtlчtll{oю пoP:B.
ки JIенiкiнa.

Paзoм iз iншими ДeпoPryв.UIи дo Cтaмбyлa i Cтeпaнa Мaн.
х<yry. Biн бр пшlким пPиJu{JtЬI{t{кoм oб'еДнaння Kyбaнi з
Укpaiнoю i нeпpимиpeнним пpoтивнltкoм сoюзy з Poсieю. Цi
свoi пoгltяди piшy.re вiдстoювaв. Taк, вiн гнiвнo вt{л:lяB гoлoвy
yPядy л. Бичa, кo.гlи тoЙ y свoiЙ пpoмoвi нaзвав Укpaiнy сeст.
poю, a нe матip'ю Кyбaнi. B пoлeмiцi з пPeдстaвникaми
J|oбpapмii Ман>кyлa закидaв iм, щo вol|и пPeдстaвJrяютЬ Дep-
жaвy бeз теpитopii. Кoпи x тi зaпepeншlll, щo мaють зa тepи-
тopiю Чopнoмopську ryбepнiю ( врькa сIvfyга чoplloмopс Ькoгo
рбeрж:кя з мiстoм Hoвopoсiйськoм,Tyaпсe, Coнi. - P. П.)'
Манxyлa зipoнiзрaв: ..Taк, вiдвoйoвaнy кyбaнськими кoзa-
KaN{'', - чим пoзбaвив oпoнeнтiв apгyrиентaцii...

Пoвepшyгися нa Kyбaнь Мaн>кyлi l{е сyдlUloся. Heвдoвзi
вoнa бyлa oКyпoвaнa бiльшoвикaми. Иoмy дoBeлoся виtxaти
Дo Чexoс.гIoваччиIlи. Пepшi Poки lra емiгpaцii як нлeн Ky.
бaнськoi paди вiн бpaв щaсть y бaгaтьox opгaнiзaцiЙнru( з:lJ(o-
д:D( з yлaшryвaння Iсyбaнцiв нa Чп<инi, спiвpoбiтничaв y ви-
дaннi часoписy ..K5бaнський КpaЙ''. Пoтiм пPaцюBaв aГpolro-
мoI{ нa 3aкapпaттi.

Зa пoвiдoшпеt{l|ям otl}пrки Cтeпaнa Мaн;к5lли, прфeсopa
Topoнтськoгo щiвepситегy Oльги fuшpiевськoi, Йoгo 1945 p.
y Пpaзi apешryвiula сoветсЬкa кoнщpoзвiдкa, i вiн безс.пiднo
зник y I{oскoвсЬкID( катiвняx.

Taк тpaгiннo зaкiнчив свiй х<иттевий шшIях пoлylrl'яний
yкpaiнськиЙ пaтpioт Kyбанi Cтeпaн Мaн>кyлa. XaЙ Йoгo iм'я
збеpeжегьcя в iстopii Укpшни BдЯчltиМи нaщaдкaми!
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aPoДився Baсиль Iвaнис y l889 p. в стaницi Hа-
стaсifвськiЙ TемpкlЦькoгo вiдцiлy нa Kyбaнi. Батькo
Йoгo Микoла Пoтапoвич тa мaти Мapiя Cтeпaнiвна (в

дtвоцтвi Бoлoтенкo) пoхoдl,lЛи з Дaвtlix KoзaцЬKих poдiв. Bиpo-
став Iвaнис в yкpaТнськoмy сepсдoвищi, бo в тi часи всi кoзa-
ки та iхнi сТapшиt{и poзМoBII'L.lи yкpаТнськoТ мoвoЮ.

Пoнaткoвy oсвiry здoбув y oднoкJlaснiЙ (ст. HaстасiТвськa),
двoюrаснiЙ (ст. Пoлтaвськa) тa ,.гopoдськiЙ'' (ст. Cлoв'яllськa)
шКoЛах. Cеpеднlо oсвiry oТpиМaB, 5 poкiв BиBчаЮчи нaфтoпe-
peгiнне виpoбниЦтвo B сеpеJll{Ьo-технiчнiЙ шкoлi м. Poстoва.
Пiсля цьoгo нaвчaBся в МoскoвсьКoму кol\,tеpцiЙнoму iнсти-
Tyгl.

У l9l0 p. лoбpoвoльltем вiдбув слyжбy в 3-мy Kyбaнськo-
мy IUIaсryнсьKoмy батiuIьйolti y ГpyзiТ. У вiльниЙ вiд сrгpкбo-
виx oбoв'язкiв чaс сaмoхiть чиTaB кO3аKам лекцiТ з iстopiТ зa.
ПopoзЬKoГo KoзaцТBа _ пPедкiв кyбallськoгo KoзaцTBa.

З l9 l  l  p.  наBчаBся y ПoлiтeхнiЧt|oМy i l lститрi м. Hoвoнеp-
касЬKa (фaх _ хiмiчнi техltoлoгiТ), пiсля закiнченItя яKoГo B
l9l5 p. BсryпиB дo МихaйлiвськoТ гapмaтнoi шКoли. Як гаp-
мaтний oфiuеp беpе yнасть y бoях нa Kaвказькoмy фpoнтi.
Пiсля заЙняття rypецЬKoТ фоpтеui Tpапезyнл бyв вiдpяд>кениЙ
як iнженеp-хiмiк нa вiйськoвиЙ зaвoд синTеTичI{oгo фенoлy
на IIoнбасi.
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Kу6aнcькa|кpаiiнa
Tщ стaв свiдкoм пpю(ory Дo BлaД}| бiльшoвикiв. Biдтoдi

бiльшoвизм I{a Bсe )киTтя виKIIикaв y Iвaнисa вiпpaзy i пoстa-

вив йoгo y pяди бeзкoмпpoмiсних бopшiв iз цим тoтшiтapним

бiльшoвицькoi apмii. Пoтiм paзoм iз кyбaнськиIr,| ypядoм
вiдсryпив нa Дoнщинy.

Звiдси ypяп Kyбaнi нaпpавив дeлeгaцit дo Гeтьманa Cкopo-
пaдсЬкoгo I{a пepегoBopи стoсoвнo мlждеpжaвниx стoсyнкlв l
сoloзI{]{цЬKих Bзa€I\,tин y бopoтьбi з бiльшoвицЬкoю нaB.шoю.
Укpaiнa пoгollx{yвuЦaся нa фeцepaцiю чи кoнфедepацitо,
oбiця.тlа ДoпoМory oзбpoснням i вiйськoвoю сl{Jloю (гoryвшaсь
висaдка нa Taмaнь дивiзii генePaлa Hатiева). Пpoтe бiльшiстю
.шeнiв кyбaнськoгo ypядy бyлo пpийнятo piшeння пpo сoюз iз

J[oбpoвoльнoю apмieю гeнePаJIa Ileнiкiнa, щo стzlлo iстopи.t-
tlolо пoмилкoю, якa зryбнo вiдбшlaся нa пoдzrлЬшiЙ дoлi Kpaю.

Bлiткy 19l8 poкy Iвaнис yзяв y{aстЬ y Jlpyгoмy кyбансь.
кorvfy пoxoдi J[oбpoвoльнoi apмii, внaс.пiдoк яKoгo Пiвнiчний
Kaвкaз бyлo звiльнeнo вiд чеpBoнlD(. У сepпнi вiд стaницi
Hастaсiiвська Йoгo oбpaли члeнoм Haдзвичaйнoi кpaйoвoi

Paди, яKa yхBaлrula Koнстиryuiю .Ц,eмoкpaтичнoi Peспyблiки
Кyбaнський КpaЙ, пpийнялa зaKoн пPo ствoPеtt}Iя oкpeмof
Кyбaнськoт аpмii тa aдмiнiстpaтив}Iиx yстaнoв pесrryблiки.

кyбaнЦi, Jlенiкiн кинyв y пepшy чePry н1 пoбopeння
eдинoкPoBнoi iм Укpaiнськoi Hapoднoi Peспyблi ки.

Bваxaючи Jlенiкiнa гoJIoвниМ вopoгoМ Kyбaнi, [вaнис, як

дeпyгaт пaPJIaмeкry i щeн ypялy (мiнiстp тopгiшIi i пpoмиоlo-
вo"ii), бр бeззaстеpe)книг{ oбopoнцeм нeзаJle)Kl{oстi Kyбaнi
вiд Poсii, пPшсшlьникoм збли>кeння з Укpaiнoю. З мgгою кoн-
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сoлiдaцil люднoстi Kpaю вiн oбстoювaв пoкoзaчeння, тoбтo
зpiвняння B пpaBiD( з KoзaКaми пepeB:Dкнo щpшнськoгo нeкo.
зaчoгo нaсeJleння' щo стal{oвt{Jlo пoлoвt{нy всЬoгo нaсeлeння
Кyбaнi. Aлхe безпpaвнiсть вiдкидшa нoвгоpoднiх дo бiльшo-
BицЬкoгo тaбopy.

Кфaнськo-дeнiкiнськe пpoтистoянItя дoсяглo свoгo aпo.
гeю з yбивствoм дeнiкiнtlями гoлoви Кpaйoвoi paд'{ _ try-
бaнськoгo пaтpioтa Микoли Pябoвoлa, poзiгнaнням сaмoi
Pa.Ци, стpатoю нa шибеницi дeгryгaтa-свящeниКa o. Kyлaбщo-
вa i дeпopтaцieю зa кoPдot| l0-ти дeгryгaтiв-сaмoстiЙникiв. Цi
пoдiТ вик.гIикшIи глибoкe oбypeнш в Kpaю. Koзaки цiлими
чaстиI{aми пoкидaти фpoнт i пoвepтaтися дoдotvfy' щo BeпиКoю
мipoю i спpи.rиншlo пopil}t(y Jlенiкiнa. Apмiя демopшliзрaлa-
ся i пoчшIa шви.цКo вiдхoдити, пepeтвopюючисЬ нa oзбporнy
юфy.

B цих ylroBirx кyбaнui сфpтvryвa.гIи oкPeмy Kyбaнськy ap.
мiю, ствopeнню якoi pанiшe пpoтидiяв [eнiкiн, вiднoвlшlи
КoнститyЦiю, пaРJIaмеI{т i сaмoстiЙницькиЙ yPяд lra чoлi з Ba-
сlшlем lвaнисol'l, :UIе вPяryвaти сrrryauiю Bxe нe змoгли.

Пiд тискoм чеpвol{иx Kyбaнськa apмiя з УPядoм lвaнисa
вiдстщшIa чopнoМoPським рбepeхOкям дo кopдoнiв Гpрii'
дe Ir{аJIa надiю знaйти пPиryлoк. Пpoтe гpринськиЙ УPяд, пo-
бoюючись yсKлaднень y вiднoсина:к iз бiльшoвицькoю Poсiею,
гtyстив I{a свoю теpитopiю лише цивiльниx oсiб, .шенiв ypяry
й Зaкoнoдавнoi paДи. B yшroвax вiлсyпtoстi хapviв i бoепpи-
пaсiв apмiя бyлa зьryIшeнa здaтися нa лaсI(y знaчнo бiльшиx
чисJIotи сt{JI чePвoниx. A Iвaнис iз п'ятьмa тисячaми кoзaкiв i
юнaцЬKoЮ шKoлoю пePeпpaBиBся лo Kpимy. Biн пepeбpaв бy-
лaвy й oбoв'язки вiйськoвoгo oтaмaнa Kyбaнськoгo вiйськa.

B листoпaдi 1920 poкy, пPoвoдЯчи y Tифiсi нaPaДy з дeпy-
тaтaMI{ Kyбaнськoi paди, Iвaнис дiзнaсться пpo п4дiння Kpиr"ry
i iдe дo Cтaмбyлa, кyли бyлo eвaкyЙoвaнo Kyбaнськy дивiзiю.
Бaгaтo сlшl i нaсy витPaчae нa влaшryвaння tсyбaнuiв нa .ry-
xинi, oпiкyeтЬся нaвчaнням кyбaнськoТ мoлoдi. За Йoгo клo-
IIoтаl{t{яI{ 50 кyбaнськиx юнaкiв (сepеД ниx Миxaйлo Teпiгa -
мaйбyшiй чoлoвiк пoeтrси oлeни Te.пiги) нaвчaються B
Укpaiнськiй гoспoдаpсЬKiЙ aкaдемii (УкparнськiЙ пoлiтexнiцi)
в Пoпeбpaпaх.
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Kубaнcькa|кpiiiнa

Oцiнюючи пoдii 19l8 - 20 pp.нa Кyбaнi, Iвaнис гoстPo зa-
сyркye кyбaнських пoлiтичних дiячiв (Л. Бичa, Г. oмeльчeн-
кa, П. Мaкapенкa тa iн.) зa пpюU{льI{igгь дo poсiйськoi J|oб-
poвoльнoi apмii - зaмiсть rдI{aнI{я з Укpaiнoю. B сiчнi I92| p.
B. Iвaнис н:UIaгoDкyr стoсyнKи з ypядolt.l УHP, зyстpiчaсгься з
iT пpeм'epoм Aнлpiсм Лiвицьким, Гoлoвним oтaмaнoь{ Cимo-
нoм Пeтлюpoю.

Бiльшe l0 poкiв Iвaнис пepебрae в Чexoс.гloваччинi, ,цe в
Укpaiнськiй гoспoДapськiй aкaдeмii BиKпaда€ тexнoлoгiчнi
дисциrшiни, яклeктop' Дoцeнт i пpoфeсop пPoBoдить пeдaгo.
гiннy i нayKoBy poбory. Бр лoвгoлiтнiм гoлoвoю Coюзy iн>кe-
нepiв-щpaiнuiв y eмiгpaцii, Peдaктopoм )Kypнaгry ..Укpaiнсь-

киЙ iнх<eнеp''. CпiвпpaцюBaв з Укpaiнським l{аyкoBим illсти-
тyгoм y Bapшaвi, якиЙ ви.цaв двi йoгo мoнoгpaфiТ. Бр н.гleнoм
Укpafнськof нащoвof aсoцiaцii.

B 1935 - 39 pp. Iвaнис - пpoфeсop Piльничoгo лiцeю в
Чopниui (Львiвщинa).

B чacи нiмeцькoi oкyпaцii пpaцювaв технiчним кepiвникoм
гapбapeнь (шкipзaвoпiв) i млинiв нa Люб.гliнщинi в Пoльщi.
Piк пepeд кiнцем вiЙни >кив y Пpaзi, a пo вiйнi - B м. oльден-
бypг (ФPH).

У 1948 P. пepeсeлиBcя дo м. Topoнтo в Kaнa,цi, Де спiвпpa-
цювaв з piзними нayкoBиМи i гpoмaдськими opганiзaцiями.
Cтав.цiйсним члeнoм Haщoвoгo тoBapистBa iм. Tapaсa Шeв-
чeнкa. Aвтop нayкoвиx пpaць з нaфoпеpepoбки, eкoнoмiки
Укpaiни тa Пiвнiчнoгo Kaвкaзy i пiлpрникiв вищof шкoJIи.
Aвтop гryб.гliцистинllю( пpaцЬ: ..KoзaцтBo Укpаiни'' (1950)'
..Iмпepiшliзм Moскoвщини, Poсii тa CCCP'' (l95 l)' ..Cимotl

Пeглюpa - Пpезидeнт Укpaiни'' (l95l)' ..Бopoтьбa Kyбaнi зa
незшIeжнiсть'' ( l 96 l ) i п.ятитoмниx спoгaдiв ..Cтeжками lкит-
тя'' (1958 - 1962)'

Упoкoiвся oстaннiй пpeм'еp Kyбaнськoi Hapoднoi Peсrryfui-
ки, BидaTний пoпiтичний дiяч i нeсхrгниЙ пPюшJIЬниK eднaння
Kyбaнi з Укpaiнoю в дшeкiй KaнaДi. Tiлo йoгo пoхoBанe нa
yкparнськoмy к.пaДoвищi в мiстeнкy oквiл пoбlизy Toркгo.

B >кypншIi ..Poднaя Kyбaнь'' (ч. 4' 1998 p.) oпyблIiкoвaнo
витяг iз листa пoeтeси Мapii Гoпoд (Kaнaлa), в якoгvfy зaзнaЧe-
нo, щo згiднo iз зaпoвiтoм BaсшIя Iванисa йoгo ..apxiв i oтa-
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N{aнсьКy бyлaвy нeoбхiднo пepeдaти дo Ko.гIeгii св. Aнлpiя y
Biннiпeзi (Ceмiнapiя пpaвoсJlaBниx сBящeникiв). Якшo Кy-
бaнь станe частиtloЮ УкpaТни, тo бyлaвy пepeдaти дo Kaтepи.
I{oдapa. Якшo Kyбaнь нe yвiйдe дo УкpaТни, a Укpаiнa стaнe
tlез:Ule)кнoю, тo бyлaвy пepедaти дo Myзeю iм. J[митpа Явop.
I{ицьKoго y .[н iпpoпeтpoBсЬКy.

Чи здiйсниться мPiя Baсшя lвaнисa пpo oб'eднaння
УкpaТни з Kyбанню? Cпoдiвaтимelr{oся' щo тaк, i Йoгo бyлaвa
тaKи oпиI{иться в Kaтеpинoдapi...

Гpyпa пoлoнeниx вpaнгшliвцiв,
сepeД ниx i кyбaнськi кoзaКи. |920 p.
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1920 p. мoскoвсЬкo-бiльшoвицькi вiЙськa пoвнiстro
oкyпyвiЦи KyбaнськиЙ Kpaй. Hoвa BJIaдa poзв'язaJIa
xoртoкий тePoP пPoти кoзaцЬкoгo нaсeлeння' щo

(викликaлo збpoЙниЙ oпip - ..зeлений'' пoвстaнськиЙ pщ. Пo
всiЙ Kyбaнi кiлькa poкiв лiяltи зaгollи пoвстaнцiв.

oдним iз визнaчниx пoBстaнськиx yкpшнськo-KoзaцЬкID(
вoxдiв бр кoзaк стaницi Гpивeнськoi BaсIшlь Фeдopoвин Pя-
бoкoнь (1890 p. нap.), щo свoiми смiливими дiями пpoти зa-
гapбникiв здoбр вeликoi сJIaви. Iм'я Йoгo зaкapбoвaнe в
iстopii Kyбaнськoгo вiЙськa.

Pябoкoнь пoхoдив з poдини нeзaмoх<нoгo кoзaKa. 3 юнaць-
киx poкiв бр спiвaкoм Kyбaнськoгrэ вiйськoвoгo хopy. Koли
x нa Kyбaнi в l9l8 p. PoзпoчilJlaся oчoJleнa Kфaнськoю
кpaйoвoю Paдoю вiЙнa зa кoзaцЬKy iдeю пpoти мoскoвсьKих
бiльшoвикiв, Biн oпинився в бoйoвtо( лaвФ( i зaшrркив стap-
шиItсьКe зBaнI{я.

B |92o p., вiдмoвившись вiд eвalсyaцii з вiЙськoм дo Kpи.
мy, PябoкoнЬ poзпoчaв пaРгизilнсЬl(y бopoтьбy. Зa цe кoшщri.
сти пopyбши шaшкa}lи йoгo бaтькa, a мaтip poзстpiляли.

Зoвнiшнiстю смaглявий, висoкий i стpщкий кpaсeнь, Pя.
бoкoнь збеpiг нeтIaмнy нaтypy свotx пpeдкiв-зaпopo>кuiв.
BiдмiнниЙ стpiлeuь i вepшник, вiн зoвнiшнiстю i xapaктepoм
бр спpaвxнiм кoзaкoм - бopueм зa дoлю сBoгo l{apoдy.



Kу6aнcькa|кpdiнa
Зaвдяки вiлнaЙлyшнiЙ смiливoстi та зцвaлoстi йoгo oпе-

PaЦiй дoвкoлa iмeнi Pябoкoня сKп:lлoся бaгaтo лeгeн.ц, a сJlaBa
PoзJIt{JIaся шиpoKo пo Kyбaнi. Cnгry Йoгo пoмсти вiлкyли нa
сoбi пpeдстaBнI,lКи сoвcгськoi BIlaДи тa дoбpoвiльнi iT пoмiчни-
ки - iнфopil{aтopи-сексoти, яKих вiн нишIив нeщaднo. П'ять
poкiв PябoкoI{ь зtvfylllyвaв тpeмтiти мiсцeвe нaчaльствo, щo нe
знilлo спoкoю нi вдeнь, нi внoчi.

Йoгo невe.пикиЙ зaгiн (дo 60 oсiб) мiстився y ruIaвняx
пiвнiчнoгo pyшa Kyбaнi - Пpoтoки. ГIлавнi займшIи вeJIичез-
ниЙ пpoстip мiя< стaницями Пorпaвськoю, Петpiвськoю, Cтa-
poпxepшiвсЬKoю, Гpивeнськoю, HoвoмикoлаТвськoю, Пpи-
мopськo.AxтapсЬKoю, вкpитий ryстими зapoстяI{tl KoМишy,
сepeд якиx iнoдi пiднiмшlись сщi гp'lди, aбo вi,Цкpивалися
.rистi пpoстopи oзep.

Bздoв>к Пpoтoки rшавнi пPocтягirлися y IIIиPиl{y дo 30 - 40
кiлoметpiв. Пpoбpaтися в iхнiЙ гyЦaвинi l\,toгли лишe мicцeвi
люДи, якi пoбpe знiulи, дe сePeд oзep i глибoкиx пpoгнoТв
мiстягься сщi рвишrшя.

Cпoнaткy зaгiн Pябoкoня oтабopt,tвся нa гlгyxiЙ Koзaчiй
гpялi пiвнiннiше pибoгloвeцЬкoгo сeJIищa O.ryeвa, щo poзмi-
стItлoся y гиpлi Пpoтoки. Ha KoзaчiЙ гpялi виpoшlo цiле сeпи-
щe, збyдoвal{e з кoмишy, з х(l{тлalvtи.цля пapтизaн i пpoдoвoль.
чими сKпaдaми. Пoстaчaння Йuлo чaстКoвo вiд.шeнiв стaнич-
ниx paД, oбк.пaдeниx пiд зaгpoзoю poзпPaви ..пpoдпoдaтKoМ'',

чaсткoвo - з oбoзiв бiльшoвицькoi пpoДpoзвepстKи.
Biд свorx тaeil{нtil( дoбpoзи.шивцiв-кoзaкiв Pябoкoнь знав

yсe, щo дiялoсь t|аBкoJIo' a тoIvfy неспoдiвaнo з'явJlяBся всюди,
пe пoтpiбнi бyли Йoгo втpr{aння aбo пoмстa. Зa кo>кнoгo poз-
стpiлянoгo кoзaкa кoшщriсти шIaтnли стopицeю. Toмy в дoв-
кoлишнix стaницю( вoI|и не смiли yгискрaти нaсeJleння, як це
poбшIи в iнших мiсtцх Kpaю.

B зaгoнi Bасtшlя Pябoкotlя бyли йoгo бpaт Иoсип, oсaByл
Kиpiй, двa бpaти Moвчaни, Cкopий, Зaryбивбaтькo, oме.гlькo
IIщкa, Бypяк тa iншi. У своiх дiяx oтaман niдтpимрaв зв'язoк
iз пaщизaнaми пoлкoвникa Cкalqyнa, щo дiяв блиxчe дo стa-
ницi Пomaвськoi.

Бйьшoвики не oдиtl paз пoсl{JI:UIи пPoти Pябoкoня
вiйськoвi чaстиllи, шe вдiяги нiчoгo нe },toгли, oскiльки vepeз
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свotx люДeЙ, щo бyли нaвiть y стaничt|lо( Paдaх, вiн зaвчaснo
дiзнавався пPO цe i зyстpiнaв нaпaДникiв тaм, дe BoнI{ нe спo-
дiвшlися. Bopoг нaвiть нe мiг BстaнoBитIl мiсцe йoго пepeбy-
вaння. Зaстoсoвршlися пiдкyпи, oбiцянки aмнiстii, шe й цi
з:lJ(oди шlади бyли мapними. Змiнюlочи мiсця свoгo тaбopy в
IIЛaBняx, oтail{aн пpoдoв)кyBaв бopoтьбy.

П'ять poкiв Pябoкoню спpиялa yдaчa. Ta вoсени |925 p.'
пiсля ПoкpoBи, щaсTя зpaдилo йoгo. Чекiсти пpoбpaгIися пo-
тaсмнoю стe)ккoю дo тиN{чaсoвoi стoянки oтaманa i нeспoдi-
вaними зaлпaми в6шзl, й пopaншtи всiх пapтизaн (tx тaм бyлo
8 oсiб). Caмoгo Pябoкoня пopанtшlt в oбидвa шIeчa. Чинити
oпoPy вiн не змiг i пoтpaпиB y пoлoн.

Koли йoгo вeUIи чepeз Пoлтaвськy тa Cлoв'яItськy стaницi,
збиpaлися вe.гIикi нaтoBпи lкитeлiв, якi сщpoвoп:к1в'lли KoI{.
вoй. Хiнки Pид:шI{' кoзaки стaPiUIися всяк Йoгo пiдбадьopити
сJloвaм, дiвчaтa винoсtшtи квiти.

Зi Crroв'янськoi Pябoкol{я дoпPoвадl,lJlи дo KaтepинoДapсь-
кoi тюpми.

oстaннiм Йoгo бaчив кoзaк стaницi Гpивенськoi Гpицькo
Пщиpя, щo сидiв y сyсiднiЙ кaмepi. [м вдшloся пePeKищ/тися
кiлькoмa сJIоваMи: Pябoкoнь сКaзaв, щo йoмy зaпPoпotryB:rлIr
Bстyпити дo Чepвoнoi apмii, шe вiн вiдмoвився.

Haпpикiнцi xoBтttя |925 p. Pябoкoнь бр poзстpi.пяниЙ.
Зi смeрю Pябoкoня xBиJlя теPoPy нaкPиJIa Йoгo piлнy ста-

ницю гpивelrcькy. Бiльшoвики звipствршlи' нaдoщг,KyB:UIи
згirянe зa п'ять poкiв стpaхy.

Пpu,uimка
Ha свiтлинi (y цeнтpi) Baсшtь Pябoкoнь.
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oдoпaвши oпip вiйськ Kyбaнськoгo Kpаю, бiльшo-
вицькi пoJIчищa вeснoю 1920 poкy з:D(otIIlJIи Bсю тrpи.
тopiю Kyбaнi. Мoскoвськa Rllaдa BстaнoвI{лa нa нiй

xopстoкий PепPeсиBниЙ pеxим, чим вl{Kпикшla пpoти сeбe
piз кe невдoвoJleння мiс цeвoгo кoзaцькotlc нaсе.пeння.

Haзpiвшlo всeнaPoднe пoвстaння.
Здiйснeнi I{а пoчaтКy сepпня з Кpимy дeсal{ти гeнep:шa

Cepгiя Улaгaя нa Aхтapi, Taмaнь тa Aнarry бyли пiдтpимaнi
пoвст:UI и I\4 и стaн иIUIм ll Taмaнськoгo тa €Йськoгo вiддiлiв.

Poзпoчaвся нagгyп нa п{. Kaтepинoдap. Пpoтe нeдбшa
пiдгoтoвка дeсaкry i такпlчнi пpopaхy|ки Йoгo кoмaнщвaння
пpизBeли дo пoPanки.

Пoвстaння нa Кyбaнi нaпoпoх:шo мoсKoBсЬкиЙ yPяд.
28 сepпня Ленiн нaпpaвIrя€ гoпoвi BЧK зaписlсy тaKoгo змiсry:
..Toв. .[зep>кинский! Пpшlaгaю шифpoвlсy т. БeпoбopoдoBa
(зaст. гoпoви Pевсoвсгa Kавкaзькoi тpyлoвoi apмii. _ P. П.)'
oпaснoсть, пo-мoeмy, гpoмaДн:lя. ПpeщIaгaю oт Пoлитбюpo
пPинятЬ Диpeктивy: пpoсить opгбюpo пo сoглашel{ию с
HKBoeн и BЧK вьtpaбoтaть экстPeннЬle мepьl бopьбьI с oпaс-
нoстЬю Boсстaния и мoбIшlизoвать дoстaтoчнoe KшIичествo
сшl вoeннЬD(' чeKистсKlD( и пapтиЙньш... Ес;lи мьl пorryчиM
Boсстaниe нa Kyбaни, вся нaшa пoJltlтикa (o кoтopoй мЬI пoвo.
PtUlи B I-[K) кpaхнeт. нaДo Bo чтo бьI тo нtl ст:шo нe Дorryстить
вoсстaния, нe пoж:UIeть I{a этo люДей t{ сllJI... Baш Лeнин''.
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Пеpшим зilJ(oдoм згiдlto з диpeктIlвoю бyлo пoвнe

poззбpoенtш нaсeленl{я Kyбанi, бiльшiсть яKoгo сTаI{oвllJIи кo-
зaKи - з пiлa-пpaлiлa пpoфeсiйнi вoТни. З цiею мeтoю вжe
4 вepeсш 1920 poкy в м. Kaтepинoдapi вiдбyлoся зaсiдaння зa
yчaстю oсoбщoвнoвaжel{oгo BЧК i BццK Лaндepа,
oсoбщoвнoв:Dкeнoгo BЧK Aгpaнoвa, кoлeгii Kyбнеpнeкa i нa-
чzЦьtlикa ..oсoбoтдeлIa'' 9-i apмii KoГaнa, пpoтoKoл яKoгo нa-
вoдиN,to МoBoю opигiнa.rry.

..Cщплшlи: пPедlloжеtlиe oсoбyпoлнoмoчeннoгo BЧK и
BцИK т. Лaндepa (с сoглaсия Pевсoвкaвтp}цapМ) o пpoвeде-
нии B )(изl{ь пoлнoгo paзopy)Kel{ия гpaх(дaнсKoгo I{aселения
Kyбaнo-Чepнoмopскoй oблaсти B цeпях лиKвидации исToчI{и-
KoB BooP)Dкения зeJleнЬIх бaнД и КoнтppeвoлюциottttЬIХ э.JIe-
N,teнтoв.

Пogгaнoвlulи: пPиt|ять пpe,щlox(eниe тoвapища Лaндepа,
пpl{чeN,t пpaКTичeски пpoвeсти в )киз}lь сJleДylощим oбpaзoм
(пpeщIo>кениe oсoбyпoлнoMoчeннoгo BЧK т. Aгpaнoвa):

l) B uентpе oблaсти, г. ЕкaтеpинoДapе' нeМeJUIeннo opгa-
низoBaTЬ тpoЙКy из пpедстaвителeй Peввoeнсoветa 9-Й, Oбл-
peвкoма (т. Aтapбекoвa), Кyбнepvекa (т. Koтляpенкo) и
oсoбoтдeлa 9 (т. Koган) щя pyкoвoдстBa этoЙ oпepaциeй вo
всeй oблaсти.

2) Bсю Kyбанo-ЧеpнoМopскую oбласть pаздeJIиTЬ нa
5 paйoнoв:

a) Taманский oтдeл и HoвopoсснЙcкllЙ oKPyг;
б) Екатеpинoдapский oтдeл, Tyaпсинский и Coчинский

oKpyгa;
в) KaвказскиЙ oт,цeл с KpyПнЬlМи )кeпезнoдopoжttЬltvlи пy}t-

КTail{и;

г) Лабинский, БaтaлпaшинскиЙ и МaйкoпскиЙ oтдельI;
д) ЕЙский oтдeJl в пopядKe пpoизBoДстBa oпepaЦиЙ, дeт:rли

KoтoPЬD( сIvl. ни)кe.
3) Kaxдьlй paйoн PaзДeпить нa дeсятЬ yчaстКoв, в кoтopЬIе

нeп{eд.пel{нo пoсJIaтЬ дeсятЬ тpoeк. Coстaв тpoйки: пPeдсeДa-
тqпЬ - пpeдстaвитеJlь Кyбнекa, ЧIeнЬI - пpeдстaвитeлlи Kyбнe-
кa I{ BoeнКoм частIl' Кoтopirя дoл)кнa пpoизBoдI{TЬ oпepaцию.
Paзopylкение Kaxдoгo paйoнa дoЛxllo бьIтъ пpoизвeд,eнo МaК-
сиlvfyN,l в сeмиднeвньlЙ сpoк. Инстpщltии' в тolr,t чисJIе пpиКa-
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зЬl, oт цeнтP:Utьt|oй трЙки и oT кoмal{дapмa-9 пalryчaет нa
pyки пpeдсeдaтeпЬ.

4) Tpoйкa иil{eeт пpaвo пpимeнeния вьlсшeй lvtеPЬl нaкaзa-
ниЙ - paсстpоl.

Пpoeкт инстpщuий пpeДсeДатeJlя и тPoeк.
Пo пpиeздy в I{aмeчeI{HyIо тpoйкoй стaниLry пpeдсeдaтеJlь

дaeт oпpeдeлeннoe зaдaние KoмaндиPy вoинскoй нaсти (oкpy.
xить ee, paсстaвитЬ пoстьI и пp.) и oбъявить стaницy нa oсaД-
нol\,t пoЛoxeнии. Ha кpaю стaницьI тpoйкa opгaнизoвьIвaет
свoЙ штаб, ПyтeМ нaбaта сoзьlвaет схoд; eсJlи этo нe yдаeтся,
тo пyгelvt пPиBoда чеpeз вoинсt(yю чaсть в кPаткю( vepтax oб-
pисoвЬIBaeт цeпЬ и зaдaчи дaннoй oпеpaцIrи и пpeДьяellяeт I|a-
сeЛeниЮ yльтимaтyгvr B oпpeдeJlеl{ньlй сpoк (тpи uaсa) снeсти в
yКaзaнI{oe мeстo всe имeющеeся opy)киe' кaк oгнeстpeJlьI{oе'
тaK и xoлoднoе' Py)IGя-дPoбoвики, вoeннoe снapюкeниe и oб-
мyндI.lpoвal{иe. Пo истечеI{ию тpexчaсoвoгo сpoкa Bсякoe ДBи-
)кениe пo yлицам стaницЬl пPeкpaщaется. ПoяшIяющиeся _

Paсстpеливaются, а тpoЙкa пp}rстyпаeт к oбьlсlсy с цeJIЬю I{a-
хoжJlения xoтя бьl oднoгo пPeдMета ltз opy)кI{я, BлaдeлЬцьI кo-
тoPoгo PaсстpeJIиBaются нelr{eдлeннo. Пoслe этoгo Bтopllчнo
пpеДпaгaeтся нaсeJleнию снeсти opyjl(I{e и дpyгиe BoeннЬle
пpl,rнaДIleх(нoсти, нo y)кe B бoлeе кopoткий сpoк. Tаким oбpa.
зolt{ yказаI{ньlмt{ пРиeмaми тpoЙки нeпPегr{eннo дoбивaются
тoгo, чтoбьI нaсeJleниe всe иМeющeeся opy)киe и вoeннoe снa.
pяжeниe сд:rлo и пo вoзмoжнoстI,t в кpaтнaйшиЙ сpoк. Пoслe
paзopyl(el{ия нeoбxoДимo взятЬ в кaчeствe зilпoxl{l{кoв стaP-
ших из сeМЬи, члeн кoтoPoй сбeжa,п с бе.гlьlми I{ н:D(oдится в
Кoмсoстaвe y I{иx. Ес.гIи в пoлитбюpo дaнI{oгo paЙoнa иN{eIотся
свeДения o сeмьяx, oKaзьIвaIощиx aктивHylo пoддep)кЦy бe-
лЬIм, тaкoвzlя бepeтся в кaчeстве зilлo)кнllкoв' ищ/lцестBo кoн-

фискyeтся, a скoт yBo,цl{тся. Bсe oтoбpaннoe дoлxнo бьIть
сBeзенo в Kyбнeкa в г. ЕкaтepинoДap.

Этим oпepaция зaКaнчивaeтся B стaницe, и тpoйка с чaстя-
ми вoЙск пеPеBoдит свoи oпepaции в пoPядкe пoсTeпel{нoсти в
дPyгylo стaницy. Бeзyслoвнo, пyгЬ шeДoвания тpoЙки дoлxell
бьIть в aбсoлютнoЙ KotlспиPaции, дaбьl нe oтKpЬtтЬ oпеpaциЙ,
пpoизвoдимьж в oблaстнoМ lvlaсштaбe. Bсe вoЙскo, н:D(oдЯщe-
eся в paЙoне тpoйки, бeзyс.гloвнo, oкaзьIBaeт BсячeсKoe сoдeЙ-
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ствиe пoсJIeдней, вoйскa )кe, пPидaнньle тpoйке д.гIя этoй oпe-
paции' a тaK)(e гpa)кдaнсKиe }ЦPe)шleния н:rхoдятся в нeпoс-
peдстBeннoм пo,цчl{tlеtlии тpoйки, бeспpeкoс.гloBнo BЬlпoJll{яя
всe её пpикaзaния. Tpoйкa пPи&lIекaет к paбoтe всe местньle
oтpядьl oсoбoгo нzвнaчeния. Tpoйкa издаeт пpикaз o бeспo-
щaднoЙ PaспpaBe сo всeми лицalvtи, пpoизBoДЯщими гpaбeжи
и бeспpиvиttнЬlе нaсилItя Bo вpeмя сoстoяtlия oбeзopytкeнньж
стaниц нa oсaднoм пoлo)кеl{ии. Kpoмe тoгo, тpoЙкt{ иМeют
пpaвo пpoBepКи дoКyil,tеl{тoв и зaдеP)кaния пoдoзPитеJIЬtIьlx
личнoстeй. Bсе тpoйки tlе Мeнee дByx pаз B дeнЬ инфopмиpyют
центpallЬtlytо тpoЙкy, дaбьI имeть пoстoяtlкyю сBязЬ; нa BpеN{я
сoвepшeния всей этoЙ oпepaции всe oсoбoтДeJleния, oсoб-
пytIКтьI, oсoбoтДeльI и тpибщa.гIьl 9-й apмии, все пoлитбь.lpo и
Мltлиции бeспpeкoслoBt|o пoдчиняются Bсeм paсПopяxeнияl,t
тpoЙки, дeЙствyощeЙ в дaннoм paйoне.

K. Лaндep, И. Aгpaнoв.
tlленьl Kyбнepoбл. ЧK и. Boлкoв, И. Пaшoв, J{. Koтляpен-

кo, Koгaн, BинoгpaДoв.
C пo.цлинньIM Bepнo: Cекpетapь Kyбнeкa И. Пашroв'
Kyбaнo-Чepнoмopск:rя яpезвьIяaйн:rя кoil{иссия пo бopьбе

с кoнтppеBoЛЮциeй''.

Taк гoryBiЦися )п,roви дJIя нaсTyпl{их зaхoдiв пoмсти
бiльшoвицькo-tиoскoBськoi шaди кoзацькiй Kyбaнi зa збpoй-
ний спpoтиB BстaнoвлeннЮ нa if тepитopii свoгo пaнyBaI{I{я.
Пoтiм пPoвoдt4лoся скaсyвal{ня KoзaцЬKoгo стaнy (poзкoзa-
чення), виtlищeння кoзaцькoi eпiти й aКтивl{oгo кoзaцтвa, ви-
сeJIeI{ня нa зaгибe.гIь y пiвнiннi oкoлицi iмпepii нaЙсвiдoмiшoi
чaстини кoзaцTвa, гoлoдoмop l933 poкy' лiквiдацiя щpafнсь-
кoгo шкiльнttцтBa, нищeння yкpaiнськoi кoзaцькoi кyльrypи i,
нapeштi, пepepeсстpaцiя всiei щpaiнськo-кoзaцькoi люднoстi
на poсiян...

Пpu'vimrcа
Малюнoк Mикoли Гpoхa.

Пaшo ACAУЛЬчЕHKo, ..зaпopoх<eць''-бiльllloвl{K,

opгaнiзaтop зaгoнiв Kpaснoi гвapпii нa Кyбaнi
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oбзapськa тpaдицiя пepенeсeнa на Kyбaнь з Укpшни. Зa
свiдчeнням iстopикa й apxiвapiyсa Kyбaнськoпo кoзaчo-
гo вiЙськa oсaвyлa lвaнa Кияшкa, кoзaки ..гpшIи нa

кooзaх, скpllпкilJ(' Bагaнax, лipaх-peляx, бaсaJк, цимбa.пa.x, сви-
стiли нa сoпiлкax''. 3 oсoбливoю пoвaпoЮ стaвиJIисЬ Bol|и дo
мaндpiвних спiвцiв.

Пepшим кyбанським кoбзapeм слiд ввaxaти с}Цдю Чopнo-
I{opсЬкoro кoзaцЬкoгo вiйськa Aнтoнa Гoпoвaтoгo, викo-
нaBсЬкotv{y мистeЦгвy якoгo пiд чaс диIшoмaтичних мiсiй дo
цapсЬкoгo двopy кyбaнui якoюсЬ мipoю зoбoв'язaнi свoiми
тeprrгopiшIьними нaдбaннями. CклqДeнi ним пiснi ст.UIи нa-
po,цl{ll[r{и, a oднa з нID( - ..oй, тa гoдi нaм )qyPитI|ся...'' - дoвгo
ввzDк:UIaся нeoфiuiйний гiмнoм Кyбaнi. Бalrrypoю зiD(oluю.
вaвся кyбaнськиЙ пpoсвiтитeпь KиprшIo Poсинський' чaстo Jry-
I{aJIa вoнa в дoмiвцi нaкaзнoгo oтaмalta вiйськa, писЬмeнникa
Якoва Kщapeнкa.

JIoслi.цники BкaзyютЬ нa дeякi вiдмiннoстi мi:к кoбзapями
yкpaiнськими тa кyбaнськими. Ha зaкpiпaнeнiЙ Укpaiнi кoб.
зapствy випiUIa дo.пя оIiпих бeзпpитyльних бyщaкiв' якиx
сyпpoвoЩсyвшIи вiд сeJIa дo сe.гIa мшlшliтнi пoвoдиpi. Ha Ky.
бaнi кoбзapствo бyлo oдним з eпeмeнтiв вiйськoвoгD пPeд-
стaвниI{гвa, тotfy тyг кoзaк-бalщрtlст - цe людиI{a' щo виpiз-
ItястЬся мoлoДiстю, стaryPoю тa вPoдoю.
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Haвчшlися кyбaнui мaйстepнoстi y зai.>кпх<их кoбзapiв з

Укpaiни: I. Kpaвveнкa-Kpюкoвськoгo, М. Кpавнeнкa, Г. Ko-
)КyшKa' I. Зaпopo>кнeнKa тa iншиx.

Пepша кобзapська шКoЛa бyлa зaснoвaнa в Kaтepинoдapi
y l9l3 p. з iнiuiативи М. Бoryслaвськoгo, яКий зaпpoсиB
викJIaдaчeI\,t xapкi вс ькoгo сTyдентa Baс иля e м ця, мaЙбyгньo-
гo aвтopa кн}tги ..Koбзa тa кoбзapi''. Cepед йогo пеpшиx
yннiв бyли Aнтiн ЧopниЙ тa oлeксiй Oбaбкo, який oяoлив y
1916 p. пpyry кoбзapсЬКy шKoЛy. I.i випyскниками бyли Caва
тa Фeдip J|iбpoви, Baсиль Ляшeнкo, JIoкiя ,[apнoпих, Пeтpo
Бyгaй тa син oTaмal{a стaницi Oхтиpськoi Миxaйлo Teлiгa
(як .шeн opганiзaцii yкpafнських нaцioнaniстiв poзстpiляний
гeсTaпo B лютoмy |942 p. y Бaбинoмy Яpy paзoм зi свoею
дpy)кинoЮ пoeTeсoЮ oлeнoю Teпiгoю), якoмy Дeякi
Дoслiдники пPl,lписyютЬ aBтoPсTвo знaп,tel{итoгo ..Запopoзь-

кoгo мapшy''.
Банлypи Дltя oбox tшкiл вигoтoBJIяB пPoсJlaшleний киТвський

мaйстep A. ПoгшIинський (бaндypy цьoгo мaЙстpa, вигoтo&IIе-
нy дпя oлeксiя Oбабкa, aвтop poзlxyКaB y 1983 p. в м. Cщaкy
i пoДapyвaв Kиiвськoмy lv{yзeю Tеaтp:rлЬI{oгo, tvfyзичI{oгo тa
кiнoмистецтвa). З'яшlяЮться нa Kyбaнi й свoi тшlaнoвитi
твopui бaнryp: M. Bepeсa (стaниЦя Capaтiвськa), Г. Грap
(стaниця Kaнiвськa), П. Kикoть (Гeлeндх<ик), K. Hiмчeнкo
(стaниця Пaшкiвськa)' JI. JIикщ (Kaтеpинoдap), с. Typнинсь-
кий (стaниця Aзoвська). Tpи вигlyски ..ШK0пи гPи нa бaн.Цypi''
видaс в Мoсквi кyбaнeць BасшIь Шeвченкo.

Пеpша KaпeJIa бaнпypистiв бyлa ствopeна в Kaтеpинoдapi y
l9l7 p. з iнiцiaтиви K. Kpaвvенкa пpи мiсцeвiй..Пpoсвiтi' '.

oфiцiЙнa Bлaдa сTaBилaся дo вiдpoркeнш кoбзаpствa вo-
po)ке, oдI{aк пepшi pепpесii зBilлилися на кoбзapстBo лише B
poКи тaК звaнoi гPolr{aдЯнсЬкoi вiйни, як з бoкy бiлиx, тaк i
чePBoI{иx. oкpeмиЙ poзпiл iстopii кyбaнськoгo кoбзаpствa _
вiдpoдх<eння бaнщри в I920-i _ пoчaтoK l930-x poкiв, щo зa-
кiнчlшloся тoтtlлЬними peпpeсiями сyПPoти нoсiiв кoбзapськo-
гo мистeцгвa. B. €мeць, A. Чopний, Ф. J[iбpoвa, М. Тeлiгa
oпt,lнltлttся нa eмiгpaцiТ. C. Coтничeнкo, C. Хapкo, K. Бeзщaс-
ний i М. БoryслlaвськtlЙ cтaлll )кеpтBами poсiЙськoгo тepopy,
a C. Бpи>к BчиI{ив сaмoryбствo.

JE

?цamt|or'ьo0uй

Cьoгoднi тpaлиuii гpи нa кoбзi й лipi пoстщoвo вiдpoдкy-
ЮтЬ apтисти Кyбaнськoгo кoзaчoгo xopy, aнсaмблю ..Ky-

бaнцi'', a Taкo)к кiлькa напiвпpoфесiЙних кoлективiв. IIвa де-
сятиpivня пpисвяТиB BиBчeнI{ю iсгopii кобзapствa нa Kyбaнi,
збиpанню тa PесTаBpauii бaнпyp яlIтинськиЙ банrypист.пeдa-
гoг OлeксiЙ Hиpкo.

Bцpoдхсyсгься кoбзapствo й y BeпикiЙ Укpaiнi, a paзoм iз
ним _ i д)D( кoзацьКoгo Лицapствa. I тaк нaМ, Бoхe, дoпoмo>ки!

Пpu,vimка
Ha свiтлинi (с. 96) BасtшIь €мeць, вчиTeJIЬ Пepшoi

кyбaнськoТ кoбзapськoi шкoли ( l9 l 3).

Банлypист Пeтpo БуTAи,
сoтIlик Kyбaнськoгo кoзaцькoгo вiЙська

11
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epебрaюни шliткy 2000 poкy на Kyбaнi' ми з дPy)кинoю
вiдвiдшlи tvloгt{ли poдиviв нa KлaдoBtlщах стaниць oхтa-
низiвськoi тa Cтapoтrгapiвськoi, щo в Teмpюцькolfy

paйoнi Кpaснo.Цapськoгo кpaю. Мoю yвary пpI{вePIryли
пpiзвищa нa пal\{'ятl{икаx нeбix<чикaм: Boнtl майxе всщiль
щpaiнськi. Heзвaх<aючи I{a те, щo юpидичнo (зa паспoрoм)
нaсeJteння цI,tх стаItицЬ на всi стo вiдсoткiв чис.гtиться poсiянa-
ми. Poсiйськиx пpiзвищ iз зaгaлIьнoi кiлькoстi, зa мoТми пiлpa-
хyнKaми, близькo 5 вiдсoткiв. Cтoсoвнo зaгa.гlьнoi кiлькoстi
n,toгtdл Boltи стaнoBJIятЬ ll,tеншe |Чo. Cepel, ниx зI{aЧнa кiлькiсть
пpiзвищ l|:шe)китЬ рсiянaм, пepeсeлeним з МoскoвщиI{и нa
мiсцe вис.гlaнoго нa Пiвнiч тa дo Cибipy PoзКypКyлeнoгo в
чaси KoлeКтивiзaцiТ щpaiнськo-Koзaцькoпo людy. [е oсьмa-
кoви, CщoвaPoви, Фiнoгeеви та iн. € Й пpoстo зpyсифiкoвaнi
пpiзвища _ Kopжoви, ,Ц,paпoви, Koвaльoви, Педaнoви, пpeд.
стaвникiв якиx сepeд )кl{вих я знаю oсoбистo як щpaiнoмoв-
ниx i кoзaцьKoгo пoхoдxeння (ix i y стaнишx нaзивaють Kop-
)кalr{и, .Ц,paпaми, KoвшIями, Педaнaми).

Haвеry пpiзвищa oxтaнизiвцiв тa титapiвuiв (сeрп I{ш( e чи-
MaJIo кoJloPитних), i xaй чI{Тaч пepeсвiдчlпься, щo тo зa ..poсiя-

ни'': Баxaн, БaKaй, БaсaнЬкo, Бiгyн, Бiлoбaба, Б.гIах<нiЙ, Бo-
жeнKo, Бopщoг, Бopисeнкo, Бщaeць, Бyщaкa, Baсюк, Bлaсен-
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кo, ЕloвК, Boлoвчeнкo, Гaйлeбypa, Гнiдeнкo, Гo.гIoвня, Гoлoв-
чeнKo, Гo,ryб' Гopiлик, Гpинькo, Гyлий, Jleмидчик, .Ц.eнисенкo,
Jlимний, Jliдeнкo, .Цoвгaй, .фrДкa, Жрaвыlь, Зaвopoтнiй, Зaй-
чeнкo, Зaмopa, Йopж, Kapaсь, Кигrшp, Кoвшlь, Koвтyн, Koзи-
нeць, KoзюpeнКo, Koлмl,tчoк, Кo.гloмiець, Kopoт.reнкo, Koxaн,
Kpaснoгo.гIoвий, Kpивopщкo, Кpщoвeuь, Kyбpaк, Kyлидa, Ky-
лик, Kyлиveнкo, Kщмa, Лaнгy-lt, Лщик, Любeнкo, Любeць,
Мaксимeць, Мaщинeнкo, Мaоtюк, Мt{Гlrп<o, Moйсa, Мopoз,
Мриненкo, Hиxaенкo, Oбaбкo, oдинoчeнкo, Oкaтий, oлeфi-
Peнкo, Пеpeдepя, Пepeдистий, Пеpоloвeць, Петpяник, Пoгибa,
Пoгpiбняк, Пoкopмякa, Пoтaпeнкo, ПpиЙмa, Пpoскypкa, Пy-
тap, Пyшкap, П'rrенкo, Paзба, Paк, Poгoзa, Caвчeнкo, Ceменя-
кa, Cеpгiснкo, CшIiвpя, C.rlись, Coбкo, C,гpих<aк, Cyolo, Tим-
чel{Кo, Tюtий, Tкaнeнкo, Toвстoгyз, TpoЦь, Хобляк, Хoмeнкo,
Хpистонeнкo, Хyгpo, ЦaPyк, I{epюпа, [ибyля, Цигaнoк,
ЦiлиЙ, Чaбaнeць, Чepгyrrець, Чeчiтка, Чopнoмopeuь, Чyб, Чy-
мак, Чyян, Шaмpaй, Шaмpo, ШапoвшI, Шевченкo, [IIлoмa,
Шpaм, Щeкa, [[epбинa, Якyшa, Яpмaк...

Якщo пPeдки oбox зaзнaчeнш( стaницЬ _ кoлltшнi зaпo-
poxui (пiзнiшe кoзaKи Tитapiвськoгo !ryPeня Чopнoмopськo.
гo кoзaцЬкoгo вiЙськa) - зa пoxoджeнняIr{, бeз сyмнiвy,6улtl
щpaiнui, тo пpiзвищa на мoГшI:lх мeшкaнцiв pиба.гIьськoгo сe-
лищa ПePeсипa oxтaнизiвськoi стaничнoi PaДи, щo не нzЦe-
жurли дo кoзaцькoгo стaнy, a 6ули т. зв. iнoгopoднiми, тoбтo
пiзнiшими пepeсeленtЦми, тe)к зaсвiднршtи щpafнське пo-
хoджeння iiнix нoсiiв: Бaбapикo, Бopeйкo, Бypнoсeнкo, Bек-
Ш?, Bopoпaй, Гaщпшкa, Гeтьмaн, Гolryбeнкo, Гyбaтенкo,
J{ясyнь, 3aдoя, Kapayшa, Koстиpкo, Kpaйнинeнкo, Kpoтенкo,
Kрьмeнкo, Kщapeнкo, Лавpeнкo, Лаxнo, Лимapeнкo, Лoт-
ник, ЛIябa, Минaйлeнкo, Mиpoнeнкo, Mцa, oнищeнкo, Пpo.
щeнкo' Poмaненкo, }бaн, Gloквa, Coкiл, Cтeблинa, Уcти-
менКo, Хщopний, Чeкмaк, Чеpeпaха...

Як xе стaлoся тaK, щo сщiльнo щpaiнськиЙ люд Чopнo-
мopii (зaxiлнoi чacтини Кyбaнськoi зeшi) пepeBeplryвся, зa
теpмiнo.гIoгiею кyбaнцiв l950-x poкiв, нa кaцaпiв, мoскшliв?

У пoмсгy зa вiдчaй.ryшний нaцioншlьний oпip мoсKoвcьKo-
бiльшoвицькiй нaвaпi в чaси тaк званoi грм4дднськoi вiйни мoс-
кoвська RJIaДa в l930-i polоt, вiдчyвши сeбe в сшli, Poзrоpнyлa
нбaченo xopсгокиЙ теpop нaД }4Qшнським нaсеJIeнням Kфaнi.

10L
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Бyлo скaсoвaнo КoзaцьКий стaн i фiзиннo Bllнищeнo нaцio-
tl.lлЬl{o свiдoмий eJIeIv|eнт. Koзaцькy eлiry ..зa кoнтppевoлюцi.
oнний сaбoтаx пpoтiв кoлeктiвiзaцii'' вис.пaнo нa Bиь{иPaння
пo Cибipy тa пiвнiчних paйoнiв Poсii. HaЙбiльш aктивнi вep-
стви сiльськoгo нaсqпeння виоlaнi y пoBнolvfy сKIlаЦi, нaпpик-
Лaд, стaницi Пorrгaвськa, Умaнськa, Пoпoвичiвськa виcпaнi
пoвнiстю. I нaзви цlil( стаI{ицЬ змiнeнi, вiдпoвiднo, нa Kpaснo-
apмeйскyю, Лснiнгpaпскyro, Kшiнiскyо. o.цнoчaснo шTrIнo
opганiзoвaниIt{ гolloдoм BиIt{oPeнo дo 2oЧo стaничнoгo нaсe-
леI{l{я. Poзгpoшleнo нaцioншlьtlo-Kyльтypнe )киття (ця aкцiя
вiдoмa пц нaзBoЮ ..poзгpoмy yкpaТнiзauii"': зaкpитo
щpaТнськi шKoли тa iншi щбoвi зaKлaди, лiквiдoвaне
щpaiнськe книгoдpyl(yвu"ч т пPeсa, знищel{o щpaiнськиx
письмeнI{иKlB' l(yльrypних дшчiв, щите.пiв).

У чaси Poзгpolv{y щparнiзaцii нa Kyбанi бщo винищel{o чe-
кiстaми банrypистiв, щoб свoiми пiснями пPo кoзaцЬKe миIIyле
нe вiдвo.гIiкaти нapoд вiп пoбщoви ..нoBot,t) щaс.пивotro xPfг'Iя''.

Oт сaме в цeй нaс i в тaкиx yгvtoв:lJ( yкpшнськe l{aсeпel{ня
Kyбaнi бyлo зaписaнo в poсiяни. Злaмaнa тePopoм,.цoBeдeнa
дo стaнy х(zrxy, люднiсть нe IraвDкyBiUIaсь нa пPoтести. Як
свi'цчить ..Aтлaс. Укpaiнцi - сxiднa дiaспopa'' (Киiв' 1993) нa.
с.пiдкoм цiеi мoскoвськoТ акцii чисe.пьнiсть щpaiнськoгo нa-
сeпel{ня Кyбaнi згiднo з дaниMи всeсoюзниx пepeписiв сKopo-
тилaся з 75 - 95Чo s 1926 poui дo 2Чo в 1959 poui.

Мoсквy не зaДoвoлЬнlшIи тi ве.гlичeзнi мaтepia.гlьнi Peсypcи,
щo вoI|a зa 300 poкiв свoгo пaнyBaI{I{я BиссzЦa з УкpaТни Дпя
змiцнeння свoei мoгщнoстi. Iмпepiя зa чaси бiльшoвицькoТ
BлaдI{ нaсиJlЬt{o пеpeпoМпyBiula дo сKлa'цy poсiйськoгo efl{oсy
бaгaтoмiльЙoннe нaсeJleння щpaiнсЬKиx тepитopiй, якi на-
сI{JIЬнo BKпЮчl{JIa дo PoсiЙськoi PФCP: Kфaнi, Cтaвpoпirшя,
Taгaнpoxvини, Bopoнiя<.rини, КypЩини, Бiлгopoдщини,
Бpяншини тa iншиx. I цeй xиxaцький пapaзитизм Мoсква нa-
зl{вuula ..Дpyxбoю нaPoдiв''.

Bнacпiдoк uiеТ . пpркби'' за paxщoк yкpaiнuiв тa iншиx нa-
poлiв Coюзy vисe.пьнiсть poсiян зa 70 poкiв зpoс.лa вдвiчi.

Пpu'uimка
Ha свiтлинi (с. l00) кoзaцЬкa Poдинa iз ст. oxтaнизiвcькoi.
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oпел<сa+Ф?u gue+|Ko

aти мoei дPyжини Bipи - oлeксaндpa.Цeнисенкo - нa-
Poдшlaся 1905 Polry нa Kyбaнi в стaницi Oxтa-
низiвськiй Taмaнськoi пo.гIкoвoТ oкPyги в poдинi кoзa.

кa Лщи Любeнкa тa Йoгo дpy)кини oлeни (в дiвotпвi Kpaснo.
гoлoвoi). Kpiм неТ, в сiм'Т бyлo щe щoe дiвнaт: Hастя, Beкла
тa Bapвapa, a тaKo)к нaбaгaтo стapшиЙ бpaт Mихaй.пo, стaPшa
дoчKa яKoгo Пшtaxкa бyлa oднoлiткoм OлeксaндPи, a lr4eншa
йoгo дoчкa Mapiя - oднo.пiткoм Bapвapи.

oскiльки poдинa маJIa лишe двox чoJloвiкiв, Тй пPипaДaпo
мшlo opнoi зeltпi, якoю вiЙськoBa Rлaдa нaдiлялa тiльки чoлo-
вiнy стaть кoзaцЬкoгo нaсeJIeнI{я. JIiл Лща oPeндyBaB зeмJIю B
тиx стaничникiв, щo мшlи бaгaтo x.пoпцiв.

B тi чaси пpис4дибнa земJrя BltКopистoвyB:Цaся пepевa:кl{o
пiд гoспoдapськi бyлiшIi: кoмopи, стaйнi, кoшapи' шliви тoщo,
дe yгPимyBaIlися кoнi, вo.пи й кopoвtl' свинi, вiвцi i piзнa mи.
ця. Бaгaтo мiсця зaймшIIr скиPтI{ ciнa. Ciнo кoсшIи в стeпy, a
тaкoж y шaвнfl( - пpямo з чoвнa-бaЙди, зpiзaюни I{:ЦeньKиIltи
кiскaми-теpпaкaшtи вepшeчки мoJlo,цoгo Koмиuly (ovepery).
Cтapий пoзpiлий кoмиш кoсlUIи Bзимкy пo льolry' пpив'яз1пoни
Дпя бeзпечнoгo пepeсyвilнrrя дo пiдoшoв зшIiзнi бр.rtщ.и з гoс.
тpl,tми шипaми. Cтapий кoмttцt викopllстoв},Baвся як oснoвний
бyпiвоlьний мaтеpiaп (шlя стiн, стeJIЬ, дaxiв), a тaкo)K Дпя пa-
лнвa. Як паJlиBo тaкo)к вIrкopистoByвaвся кopoB'ячий кiзяк.

Hi сary, нi гоpory пpи садибaх нe бщo (xiбa шo якaсЬ пo-
oДинoкa oкaцiiнa сaмoсiвoм виpoстшa). CqДoвинy й гoрликy
Bиpoшryв.ши нa poзтaшoвaнш( пoзa мe)кaми сгaницi бaгах, щo
бyли пpивaтнoю шIaснiстto кo)кtloгo oкPeil{oгo гoспoдaPя' пе.
pедaв:Ulися y спaдoк, кyпyв.UIися й пpoдaвалися. Ha бaгax poз-

ц;.
l.-;Оа
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Kу6aнcькa|кpziнa
BoдиBся Й винoгpад. Любeнки мши бary нa CинiЙ Башцi. Taм
бyла xaтинa, дe пepеpoблялися IUIoди сaлy Й гopory.

Миxaйлo не вiддiлявся в oкpeмi гoспoдapi, вiн мшIo зaй-
мaBся гoспoдaPстBolvt' a пepeвaх<нo pибшtив y лимaнi. Toдi вo-
дIшIoся бaгaтo цiннoi pиби: oсeтpiв, севpюги, pибЦя, сqIIяBи.
Мaсoвo BldЛo&IlюBiшllcя cуЛa (сyпaк), тaPaнь. Чимaлo бyлo
сoмa й шapaнa (сaзaнa). Чepeз кoстистiсть знеBaж.lлtlся чe-
хoнЬ тa бiлизнa. Hе кopисryва.гlися пoпl{тoN{ u.yкa й лин, яКий
в Укpaiнi Bвa)кaBся нaйсмaчнiшoю pибoю. Ha Kyбaнi )к Kaза-
Лll' щo лиl{ IиyЛoм т'шe.

J|o pevi, iнoгopoднi-пepeсипцi, якi зoвсiм не мztЛи зeмгli i
сeпилися нa пiщaнiй кoсi бiля пepeсипсьКoгo гиpлa' тiльки pи.
6ыtшt.l в мopi. tlлeни rxнix poдин пepеpoблягItlpи6у, вигoтoB-
lшшtt Й лaгoдt{ли pибшьськi снaстi. CвoТ pибальськi снaстi-
стaвники нaвiuryвшlи нa всTaI{oвJleнЮ( нa днi мopя стoвпirx-
гyrщepях. Bикopистoвра.гIи ятepi, нeвoди' iншi снастi. Bзимкy
пPoвaдилl{ пiд.гIьoдoвe pибшlьствo. Бiльuлy чaстинy вилoвy сt(y-
пoByB:UIи y нш( пpямo нa бepeзi пpaсoли 2.

Мix пepeсипtlяMи тa стaничal{ами зaBждll бyли нeпpиязнi
стoс)Д{ки. Знамeнитий Koпaч кoлoдязiв (yмiв знaxoдити мiсцe
дJIя кoIIoдЯзя iз ..Фlaдкoю'', тoбтo нeсoлol{oЮ вoдoю) дц Хвa-
люI{ зaстеpiгaв aвтopa xoдитll в стaницю дo дiвчини-кoзaчKи,
бo..тo вoPoги нaшi''.

Лyкa Любeнкoлюбив кoней i poзвoдив пopoдистих нa пpo-
дaл<. Зaшкди мaв tх iз дeсятoк. Бр срopим дo .шeнiв свoеi
poдини. Hiкoли нe нaймaв poбiтникiв, пopaв гoспoДaPствo
BJIaсними сшlaми. Toмy з дитинствa всi вoни тя.lккo пPaцювa-
ли. B зшleжнoстi вiд вiкy кo>кний мaв свoi госlloдapсЬкi oбo-
в'язкt{.

Cтapшi дoчки Haстя Й Beкпa пoptutи кoнeй: гoryBiши' I{a-
щ/B:UIи' чI{стили. Tiткa Beк.пa зГaдyвaлa, який ii oбiймав >ках,
кoгIи бaтькo зIvtylliyвaв гнати кoнeй дo лиt{aнy Кyllaт}r. Tpeбa
бyлo сiдaти нa ниx Bepxи, a щrlкi зaстoянi кoнi, нeтеpпeJIиBJlя-
нись, пepeбиpiulи нoгaми, кpyгtlJlися - oт-oт стoпчyгь кoпI{тa-
ми. A батькo сePдитo л:lяB тa пoгPo)кyBaв бaтoгoм зa бo-
язкiсть дoчoК.

Tяxкa фiзиннa пPaця пoтpeбршa ситнoi iх<i. Тoмy тя)I(кo
пePeнoсl,lJlися пoсти. .Цo ниx гoryBaлися pетeлЬнo: збивa.пи
свiх<oi oлii, зaгoтoBJlяJIt{ в'яJlery pибy. Пpoтe зa пiст щп<e

1oь
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BисI{a>кyBалися. Пiшriтoк Oлeксaндpa, пoвеpтaюЧись ренеpi з
пoлoття, ледвe тяглa нoги i жaпiсливo Д.мaлa: 

..Хoч би зiDGo-
piти, мox<e б, яeчкa.цaли з'iсти''.

Bся сiм'я oбiдшIa зi спiльнoТ вeликoТ мискI,l, тiльки дiд
Лща iв з oкpeмoi, бo кaшry любив щDкe гaPячy, a бopЩ _ ДД(e
нaпepнeниЙ. У свoю чимaIIy дePeв'яЕy лo)кКy вiн нaтoвкyвaв
бaгaтo пepцю, a тoдi набиpaв нeю стPaвy. Умoчeнa в спiльнy
мискy дiдoвa Лo)ккa poбшa бopЩ тaким гipким, шo бyв не
пPидaтниNr Дпя спo)кивaння м:lлечeю.

Бра.гlo, Миxaй.гlo oд,ягaвся y святкoвий кoзaцький стpiЙ,
сiДлав нaйкpaщoгo кoня i пyсKaв йoгo чвa.пoм стaI{ицею, a сe-
стpи мRItyBirлися йoгo стpytlKoю стarypoю i тим, як гopдo lPи-
мaвся вiн на кoнi. Пoмep МиxaЙ.гto Любeнкo мoлoдим вiд
aпeндициTy (в тi .raси' в yгvloв:D( стaничнoi мeдицI{I{и, це бyлa
с},rePтeльI{a xвopoбa)...

Якoсь paнньoю веcl{oю дBo€ KoзaцьKиx стapшин l(yпиJlи в
станицi сiшlo i нaйняли в дIдa Лyки вoзa вiдвeзти тe сi,цпo дo
Tемpюкa (вiдстaнь дo 20 вepст). Toй звe'гliв вt{кoнaти цю po-
бory Oлeксaнлpi (Caньui). Паpoю кoнeЙ Boнa в сщpoвoдi вep-
шникiв-стapшин вiдвeша сiдлlo, а Koли пoBepтaпaся дoдo}fy'
бiля мoстy неpeз KyбaнЬ мoстoвa зaлoгa з:DкaдaJIa з неi oдин
мiльйoн (тaкi тoлi бyли гpoшi) митa зa пepепpaвy. ГpoшeЙ y
нei не бyлo. Boнa пpoсилaся, вКазyючи I{a тe, щo нeзaдoвгo
пePeд цим пepeiiшa мiст зi стapшинaми, BикolЦ/Ioчи гPo-
ма.цсЬKy пoвиннiсть. fule зшloгa бyлa нeвблaгal{нa. .Ц,oвгo че-
ка.гla Caнька, I\,toжe, хтось iз oxтaнизiвцiв iхaтимe тa пoзичитЬ
гpoшeй aбo пepeкaxe батькoвi, шIoб визвoлив. Пpoтe дoxoдIl-
Лo дo сМepKy, i нaдiя нa зeмпякiв пPoпaIIa. Зa.гIишaтися нo.ry-
Baти нa бepезi бyлo стpaшнo. Toдi вoнa зB.Dкl{JIaся пepeбpати-
ся нa тoй бepeг пo льory. Лiл yxe бр слIaбкий, пoвеPх t{ьoгo
Йшшa вoДa. Cпoнaткy вoнa пePeвeJla нa тoЙ бepeг Кoнeй, a
пoтiм пepeкoтшta й вoзa. Пiзнo внo.ri дoбpaлaся дoдoмy. Poз-
пoвiдaпa: ..Бyлo тaк стPaшнo, a)к всe тiлo дpЮкaпo. fulе >к
тoгo мiлioнa в мeнe нe бyлo...''

Koли в |92o p. кoзaцЬКe вiйськo пiд нaтискolt,t чеPBoI{иx
вiдстyпшto на Кaвкaз, a з ниМи пiшlли й oхтaнизiвськi кoзaки,
iнoгopoднi тeмPючaни Bчllt|шllt нa стaницю ншIiт: лиманoм
пpиIrливJIa чисеJIЬнa вiтplшьнa фoпшliя мapoдеpiв, якi нeщaД.
нo пoгpaбр:Ulи дol{aшне мaйнo бeззaxисниx стaничникiв.
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Kубaнськa|кpаtнa
B |922 p. дo oлексaндpи нeспoдiвaнo пpийuшtи стapoсти

вiд Пaшa Ceмeняки - бpaтa ii пoдpyги. Пpo ue xтoсЬ дaв знa-
ти Oмeлькoвi J|eнисенкoвi, який щoйнo пoвеPl{yвся з Boeнниx
пoнeвipянь. З oлeксaндPoю B llьoгo пoчинtЦaся Bзaeмнa пpи-
язнь. oмeлlькo i сoбi пoхaпцeil{ пpийшoв зi стapoстaми. oгo>к,
oДнoчaснo в хaтi Любeнкiв зa стoлol\{ засiли дBa пpeтeндeнти.
Бaтькo бр пpиxшrьний дo Cемeняки, бo не пoваxaв стaPих
J|eнисeнкiв зa свapливiсть. Boни чaстo бшlися i нa вeсь кyтoК
лaялItся, зa щo дiстшlи Byличнe пpiзвиськo Бeсypiв (тoдi в стa-
ницi ще нe знzlлt{ мoскoвсьКиx мaтrокiв, a дiд Дeнисel{Ko
зaзвичaй B)кt,IBaв лaйкy ..бiсoвoi вipи невipa пpoKлятa''' яКy
вимoвJlяB скopoмoвкoю, звiдки й пiuшIo пpiзвиськo Бeсypи).
Пpoтe Лщa Любeнкo дaB змory зpoбити вибip сaмiй дoчцi.
Boнa >к пoв'язаЛa pyшниКail{и стapoстiв oмшькa. Heвдoвoлtе-
ний бaтькo зaстepiгдoчкy, щo нe пyстить iТ й на пopiг, КoлI{ тa
шyкaтиме B }IЬoгo зiDшrстy вiд лютoi сBeКpyxи.

Koли пpисopol,шeнi стapoсти Пaшa йuшIи вiд Любeнкiв вy-
лицею, сyсiдськi пapyбки взяли iх нa кпини: спiваJlи, пpитal{-
цЬoвyючи нaвKoлo нЮ(, гJIy:lливих кyгшeтiв, poзбивали пеPед
ними oб зeМJlю гapбри...

Hе любив батькo й poдy чoлoвiкa нaймeншoi ДoчKи Bapвa-
pи - oлeкси Boвка - зa i.хню бeзгoспoдapнiсть тa пpи-
хlшIьнiсть дo ryльбищ. Haзивaв.tx ..Boвки тa сoбaки''.

J|o peнi, oлексaндpa y свeKpa i свекpщи зaзнaлa тaКиx
зtl)Дцaнь, щo il,toлoдe пoдPy)toкя зщ/rrtеI{е бyлo нaшвидкypyч
тIiпити сяКy-тaКy xатинy i виЙти нa сBo€ гoспoдaPстBo. fulе
бaтькaм нe скap)кшIaся. Хoч i нe зaмoxнo (ма.пи кoня Й кopo-
вy), шe в з.пaгoдi пpохaзяЙнyв:rли дo пoчaткy кoлeктивiзaцiI.
Hapoдtшlи двoх дoчoK Aнтoнiнy й Bipy тa синa Бopиса. Koли
Bлaда пoчaJla пpиlvfyll]yBати встyпaти дo кoJlгoсIty, oмe.гlькo
piщнe вiдмoвився. Зa зaтятий oпip кoлективiзaцii бр аpeш-
тoвaний. З-пiл apeшry втiк i paзoм iз кiлькoмa тaкиMи х(
втiкaчaми пepexoвyвaBся B плaвняx. Bдoма B I{иx чaryвiUIи че-
кiсти, щo спoдiвшlaся спiймaти Йoгo. Чеpез xJloпця-poдичa
oлeксаtщpа пepeдaвaлa oмeлькoвi внovi хapнi B чaгapru( пPи-
лиI\.taнсЬKиx кpyн. Пiп зaгpoзoю apeшry oмeлькo змyшений
бyв тiкaти з Kyбaнi.

Зi стaницi вивeзJIIl нa Пiвнiч бaгaтo кoзaцьКtlx сiмeй. Bи-
вoзI,lJIи нe тaК з oгJrя.щ/ нa зaмoxнiсть, яК тих, xтo oпиpaвся
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встyrry дo кoJlгoсrry. Як зaвaнтaжшlи чeкiспl poдt{ни стaнич-
llиx Bисeпel{цiв y пapoгшaв нa Tитapiвськoмy лимaнi, тi хсypнo
зaспiвшlи:

Заwtакаltа Укpаi'на,
Як мaла dumuна,
Hiхmo i1.не pяmус,
Koзачесmвo еuне...

ГIлaкaлlи нa пpистaнi всi люди. Haвiть y кoнeй, щo сylvll{o
пoнypиJlи гoлoви, тeKIlи з oчeй сльoзи.

Зaмiсть кoзaкiв пpивeзли пepeсeлeнцiв-poсiян.
У Jlенисeнкiв мiлiцiя зaбpала кoня i всi зaпaси хapЧoвиx

пpолyкгiв. Hепoмiченими з:UlишI,lJIися Кaчaни кylсypyДзи, якi
зoст:lЛися нeoблaмaними нa бадtдшi в стixкaх (цe стa.пo pя-
тyнкoМ вiд гoлoднoi смepтi). JIaлi кoнфiскaцieю хapviв y стa-
ницi зaймалися бpигади aктивiстiв кoмбф з мiсцeвиx стaнич-
никiв. Пopiвнянo з мiлiцiею ui oбшyкрirли pетеJlЬнiше, i
пiсllя ниx y людeЙ не з.rЛишiuloся нiчoгo i.стiвнoгo. Пoчaвся
стpaшний гoлoд 1932 - 1933 poкiв, вiд якoгo зaгинyлo бaгaтo
стаt{ичнoгo людy. .Цo певнoi мipи бaгатьox pяryB:шa наявнiсть
pиби. B сTeпoвиx стaницяx стaнoвищe бyлo скpщнiшим.

У 1934 p. в oxтaнизiвськiЙ Kol{сotltoлЬцi зpщнршlи Beпи-
Кy lv{ypoвaкy цеPКBy сBятиx Бopисa i Глiбa. Kaмiнь i цеглa
бyли викоpистaнi ДIlя спoPyдл<енt|я oгopolкi стaничнoгo сo-
вста. Tа oгoPo)кa стoiTь i дoсi. oдин iз ти)(, xтo pyйнyвaв uepк.
By, нa пpiзвище Петpик, дeМoнсlPaтивtlo сПPaBив lvtally нy)<Дy
нa пoв€Ulеl{oгo xpeстa i, зa твepдxeнняtи стaничaн, тoдi х< стaв
пapa.пiтикoм (aвтop щe в l960.x Poкax баЧив, як Йoгo дiти вo-
зшIи I{a вoзикy).

Пеpeп llpyгoю свiтoвoю вiйнoю, Koли ylцyхJlи peпpeсивнi
з:lхoдиBЛoДИ,lloвepнyвся пiс.пя бaгaтopiнниx пoнeвipянь
на .ryя<инi Oмe.гIькo .Ц,енисенкo. fuIe oстepiгaвся чaстo нa-
вiдрaтися дo.цoьry, пpaцюючи y вiддшIeниx pибa.гlьськиx сeJIи-
щilx.

Koли пoчa.гIaся вiЙнa, Йoгo бyлo пPизвaнo ,цo tloвoствope-
них KoзaцЬких вiйськoвиx кiнних чaстиI{, якi мoскoвськo-
бiльшoвицьKa BJIaдa, KepyючисЬ свoсю нeнaвисницькolo пpo-
тиKoзaцЬкoю (як i пpoтиyкpaiнськoю) пoлiTltKolo, вtlКopltстo-
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Y1бaнcькa|кvziiнa
вyB:rлa в нaйжopстoкiших бoяx, B якш( Boни зaзнaв:UIи )кuDUlи-
вш( Bтpaт. oмeлькo бpaв щaсть y вIrсaдцi дeсaнтiв пiд
м. Kepн. ПiслIя нищiвtloгo пpoBilлy oстaннЬoгo дeсaнтy peштки
йoгo чaстини пpиvaшися в pyiнaх rypeцькoi фopтeцi нeпo-
дaпiк вiд пepeпpaBи vepeз KepveнсЬКy прoтoKy. Звiдти кoза-
кaм бyлo вЦIIнo, як пiс.гlя зirxollленl{я пepeпpaBи нiмцi гнaли
пoнaд бepeгoм дo мiстa вeпичeзнi Koлoни пoЛoнeнш(.

B цeЙ чaс vepeз Oxтанизiвськy бeшaДнo l{евe.IIикиIt{и гPyпa-
ми Й пoo.цинцi вiдxoдlшlи нaпiврздягнeнi вiЙськoвики, яKим пo-
щaстшIo пepепpaвитись нa кyбaнський бepeг. Плaчyчи' Oлек-
сaндpа BKiByв:Цa нa яКoгoсЬ жшlюгiднoгo виry рбeкa: 

..БaЧTe,

якиЙ нeщaсниЙ ю.п.цarц 3, i тoй Bpя'ryBaвся, a нaшi, тaкi opли, i
пoгикyли!'' A нepeз кiлькa днiв зaйшoв дoдol{y i oмe'гlько. Poз-
пoвiв, щo вoн]l пepесидiли y фpтеui. Oдepх<шtи нaк:rз
пoстpiляги кoнeЙ i самoтylкки пePeпPaвJIятися. Hi B кoгo llе
звeпaся pщa фивaти нeвинн],D( тBapин. Biлпyстивши ж, кoзaки
внoчi захoпlдlи чoвнtl i перпpaвшIися нa свiЙ бepeг.

Багaтo в циJ( oпepaцiях пoгинyлo й цивiльниx pибaпoк-пe-
peсипuiв, якi .з.a вiкoм i стaнoМ здopов'я не бyли пpизвaнi дo
дiючoi аpмii. Iхнiй pибaпьськиЙ флoт бyлo зarryчeнo шя oб-
cлyгoвyBaння дeсaнтiв. Бoeпpипaси тa жиBе пoпoвнeння пepe-
BoзиJIи пiл oбстpiлoм беpeгoвих гаpl{aт тa пiд aвiaцiйним бoм-
бapщвaнням. Biтчим мoгo KoлиMсЬKoгo пPt{ятeля Микoли
Зaйця лш Гpиuькo Koва.гIьськиЙ кiлькa paзiв пoстaшlяв свofм
мoтoбoтoм бoепpипaси нa плalщapм пiд HoвopoсiЙськoм, нa
тaк зBaнy Ма.гIy Зeпшю. Bивoзив пopaнеI{l,lx. Зi склaДy свoгo
eкiпa:кy вiн oдин з:lлl,lшиBся )киBиM. Пщ чaс панiчнoi втeчi
coвrтсьKю( вiйськ iз Kepvi стapшi oфiuepи зilxoпt,l.Jlи мoтoбoт
дiдa Гpицькa. Poзстpiлюючи з пiстoлeтiв сoлдaтiв, якi лiтIи нa
бopт пеpeпoBненoгo сyДнa, пoгpoзaм}t збpoею змyсlшlи дiдa
пoспiшнo вiдчaлити вiд бepeгa. A в Taмaнi, кyllи пpичilлиB il{o-
тoбoт, пPяIrlo нa пpиншIi мapшirл Kyлик RIIaснopyч poзстpiляв
тиx oфiuepiв 3a те, щo пoKиI{yли вiЙськo в Kpимy.

Пiд чaс пeрфopмрaнrш oмeлькoвi дiстaвся ..стpoгий''

кiнь, який нa нaвчal{нi скинyв йoгo з сeбe. Oмe.пькo дiстaв
сepЙoзнe yшКoдxeнI{я pyКи й плечa. Бoячись вiдбитися вiд
свorх станиvaн (кoзaцькi чaстини фopмyвшIися зa тepитopi-
аJIьtIoю oзнакoю), вiн вiдмoвиBся Лягaти дo шпитzrлю. Heзвa-
)кaючи нa калiцтвo, з:UIишиBся y стpoю - дo свoei зaгибeпi
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пpи пpopивi в Kpим нepез Пepeкoп. Taм бyлa знищeнa Bся чa-
стинa. Хивими з:ЦtlшI,lJIися лише .ц,Bo€ oxтaнизiвцiв. Boни й
стaли свiдкaми Йoгo смepтi. Taк, нe зaзнавши Poдl|t|tloгo щaс-
тя, oлeксaн'Цpa oвдoвiлa.

JIiти Jleнисeнкiв, нe MaючI,t змoги Bчитися, змyшeнi 6yли в
пiщtiткoвoмy вiцi йти нa тяхкy фiзиvнy пPaцю нa pибних пpo-
Iv|иqпaх. Boни пepexшlи opгaнiзoвaниЙ Moсквoю гoЛoдoмop
|946 - 1947 poкiв _ B ylvloB:lJ( нeдopoДy Bлaда вивeзJIa з Kyбaнi
тa iншиx щpaТнoмoвtlиJ( тePитopiй рeсь зiбpaниЙ y Koлгoсп:rх
ypo>каЙ, з,rлишl,tвши сiльське нaсeJleння нa гoлoдt{y зaгибe;lь.
B тoй сaмий чaс зepнo tl4асoвo вивoзилoся зa KopIlol{.

.Цeнисенки, яK пpaцiвники дePжaвI{oгo пiдпPисмствa,
oдеp)q/BaЛП пpoДyктoвi Kapтки, шIe xapнiв нa I{иx чaстo нe Bи.
дaв:rли - чepeз жню вiдсyгнiсть. Bи>киB:шI{ зa paхyнoк pиби,
яI(y Мaли змory спo)кивaпl. Pятyro.rись вiд гoлoлy, дo мopя нa-
Тхшlo багатo гo]loдylочoгo людy...

Якoсь y l953 p. aвтop пepeпoвiв Oлeксaндpi Лщiвнi пoкy-
Ty ним на poбoтi Ч/пq/' щo пlд чaс oчищeння сyxoгo стeпoвo-
гo кoлollязя y ФaнaгopiЙськiЙ бшIцi бyли знaЙ,цeнi кiстяки. Пo
знaЙдeнiЙ тaм iменнiй збpoi бyлo Bllзнaчeнo, Щo o,ци!{ iз них
н:rлеxaB KoMaI{.щ/юЧoмy Taмaнськolo KPaснoю apмieю
Бшiкoвy (ни нe пoпеpeJII{иKа oписaнoгo Cepaфимoвичeп4 y
..Зaлiзнoмy пoтoцi'' Ko>кyxa-KogТюxа? - P. П.). Haoдинцi, зa-
стepiгши пpo цe нiкoмy нe к:tзaти, Oлексaндpa Лщiвнa сКaзa-
лa, щo тo титapiвськi кoзaки, сePeд якtlJ( бyли iТ poдияi, вни-
l{l{ли цю poзпpaвy - з:D(oпltвши йorо aвтo та пopyбaвши всix,
xтo y ньoмy бр...

J|o виxoдy нa пeнсiю Oлeксaндpа пPaцювшa нa piзниx po.
бoтaх y стaничнoмy цeхy TeмpюцЬКoгo виннoгo завory. Зa
сршiннy пPaцю iТ пopтpeт пеpeбрaв I{a зaвoдсЬKiй дoшцi пo-
шaни. Cпoчшta oлексaндpa .Цeнисенкo У гpyднi 1990 p. y
piпнiй стaницi Oхтaнизiвськiй.

Пpu,llimrcu
l. Ha свiтлинi Bipa i Oлeксaн.цpa .[eнисeнки - дoчкa i

мaтip.
2. Пpaсo.гlи _ тopгiвцi pибoю тa сirшю.
3. Юлдaш (узб.) - тoвaPиш. Збipнa нaзвa виxiдцiв iз Cеpeд-

ньoТ AзiТ в чaси Ilpщoi свiтoвoi вiЙни.
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)ке 25 PoKiB нaМaгaЮсЬ oдep)кaти oфiuiйне пiдтвеpп-
жeння свoef спpaвxньoТ нaцioнaльнoстi. Зa пoхoдxeн-
ням я кyбaнсЬKa KoзaчКa. Пpeдки мoi пo бaтькoвi й мa-

тepi _ чoptloмopсЬкi кoзаки, щo пеpесeлшЛисЬ нa Taмaнь y
l792 poui. Hapoдшaсь |921 poку в стaницi Oхтaнизiвськiй,
щo кoЛисЬ нiшeжirлa дo TитаpiвсЬKoгo кypeня Чopнoмopсь-
когo (пiзнiше Kyбaнськoгo) кoзaцькoгo вiЙська.

У мoсмy сoвrтськoмy паспopтi в гpaфi нацioнaльнiсть
зaзначенo, щo я poсiянкa. ПaспoPT BпеPцIе oдеP)кaлa на
пiдстaвi свiдoцтвa пpo нapoдх(енtl,I, Bидaнoгo в 1948 poцi як
..пoвтopнoe''. B ньoмy мoТ бaтьки .Ц'eнисeнкo oмeлян тa oлeк-
сaндPa (в дiвoцтвi Любенкo) зaписaнi poсiянами. PoсiЙськoю
Ir,roBoЮ мof бaтьки, як й iншi мeшканцi нaвкoлишнix стaницЬ
тa xщopiв, нe вoлoдiли i нaзившrи iT..гopoдськoЮ'', a сaмi poз-
МoBляли щpaiнськoю МoBoЮ (як вoни BBaх( € lЛи, ..пo-сТaничнo-

Мy'').
Haвчaлaся в стaничнiЙ poсiйськiй шкoлi, яKа зa JlBа poки

пepeд мoiм встyпoм дo неi бyлa щpaТнсЬкoЮ. Bвaxaлa я себе
..PyсьКoЮ'', бo вipиrrа записoвi в пaспopтi.

Пеpеixaвши нa JIoнбaс i пpaцююни нa зaвoдi сеpeд
щpaTнuiв i poсiян (пepевaжнo пePeсеJleнцiв iз Kypшини), я
зayBaxилa BеЛt,tкy pIзницЮ Мl)к цI,Iми нapoДаМи B Мoвl' a ще
бiльury _ y зBичaях i кyльrypi. Poсiяни пiдкpес.гIенo звеpxttьo
ставltлися дo щpaiнuiв, хoч нi B чoмy, кpiм нaхабстBa, пеpeвa-
Гl{ не м:rли.

0iё нobinb i,loto нaцioнa^ьH [сmь

115



Yубaнcькa|кvinнa
Пpигaдyвалoсь, як пiс.пя кoлективiзaцii дo нaс y стaницю, B

oсe.пi вис.гIaниx PoзКypКyлених стaничникiв, пPивeзли дивl{oгo
вигJIяJty людeЙ, якиx y I{aс нaзивirли ..Кaцaпaми''. Cпoнаткy
iiнiЙ yбoгий вигляд виKпиКав спiвнyггя, вP:DI(IUIa l{eзвичнa для
нaшиx людeй неoхaйнiсть. Пpoте пpибyльui вiлpaзy Bv|ЯBt|лI|
дo мiсцeвoгo нaсeJlеI{Hя вiдвеpтe пpезиPстBo й aгpeсивнiсть i
скopo oбiЙнши в стaницi кepiвнi пoсади.

Тoж, живщи в дoнбaсiвськoмy мiськoмy сePeдoвищi, я
вiлтyлa свoю спopi.Цнeнiсть з yкpаТнцями. Мoя пoбщoвa мoвa
нiчим нe вiдpiзнялaся вiд мoви yкpafнцiв Jloнбaсy. Oднакoвi
бyли пiснi, звичaТ. Poсiяни ж мeнi псиxoлoгiчнo нyxi. Toмy я
не ll,loгЛa зil,tиPитися з пaспopтttиМ зaписo[,l пpo tr{oю нaцio-
нalrьнiсть.

У l970 P.' пlд чaс чеpгoвoгo oбмiнy пaспopтa' я зaписzЦa B
al{кeTнotr{y лt{стКy' щo зa нaцioна.льнiстю yкpaТнка. Hачштьник
пaспoPтнoгo вiддЩ вeпiв випpaвити цeй 3aпис tlа ..poсiянKa'' _
згiднo з пoпePeднiм паспopтoм. Я вi.цмoвшlaся oДepxg/вaти
паспopт iз тaким зaписoМ i звepнyлaсь y uiй спpaвi дo
oблaснoгo щpaшiнrш МBC, де мeнi пoяснt{ли, щo цe питaння
нiшe)китЬ .цo KoMпeтeнцii Bepxoвнoi Paди yPсP.

Hа мoю зaявy дo Пpeзипif Bepxoвнoi Pади oдеp>кала
вiДпoвiдь, Iцo зilявy на.цiсланo дo Мiнiстepства внрpiшнix
спpaB. Звiдти Boнa пoтpaпI4лa дo Упpaшiнrш вrryгpiшнiх спPaB
.Цoнeцькoi oблaстi. Hapeштi, мeнi пoвiдoмRли, щo ..сслi вашi
poдiтелi пo нацioнaпьнoстi pyсскie, тo iзменiть нaцioншlь-
lloстЬ нсвoзмo)Кнo''. Пaспopтнoмy вiддшгУ нaшoгo мiстa бyлo
нaкaзанo пPoвeсти зi мнoю poз'яснюB:UIьнy poбory. oскiльки
я пpoДoB)кyB:Ulа нaПoJlягaTи нa сBoсNry' нaчzulЬI{иK BlJЦLrry пo-
paДив мeнi бyш yкpaТнKoю ..B ДyIIIi''.

Я знoвy tlaпис:Ula дo ПPезидiТ Bepxoвнoi Paди зaявy, в якiЙ,
зoKpеDta, зaз}laчила: ..Звepнyлaся дo нaйвищo[ iнстaнцii лишe
тol,ty, щo вжe paнiшe бyла oзнaйoь{лel{a з нilяBl{t{М y цЬoмy пи-
тaннi зaкoнoдaвстBol\{. Я poзрriю, щo нацioншtьнiсть (тaк
саМo' як дaтy нapoджeння aбo стaть) змiнити нe мoжна. fulе
пPoшy не змiнити нaцioншrьнiсть, a вi,цнoBttTи спPaв)кI{ю. Бo
це мoiм бaтькaм ..iзменiлi'' нaцioншlьнiсть. Зaгaлlьнoвiдoмим
iстopинним фaктoм € зaсeJleння Kyбaнi щpaТнцями пiсля
зpyйнyвaння Зaпopoзькoi Ciчi. Cаме тoдi й пoтpaпшIи нa Ky-
бaнь мoi пpeДKи. I дoтeпep тaм збepeглися щpaiнськa мoва i
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KyлЬтyPa, хoч BнaсJliдoк цaPськoi пoлiтики. pyсифiкauii нaсе-

лeння записaнe poсrянaми. Toмy нe зpoзyr'riлo, .loмy бepщься

oo рu'" зuпи"и, зpoблeнi зa чaсiв цapськoi Poсii - тюPми нa-

poдiB, a не вp:rхoвyютЬся iстopи.tнi ф"к1и. Oднiею з нeспPa.

Ьейивo"тeи Ър нЬuioншIьний гнiт, пoлiтикa aсимiляцii. A в

"Ыи 
зu'вl якpaз i зaтopкrrщi нас.гliдки цief пoлiтики. Тoмy зa.

Paди спPaвeдJIиBoсTl тpeоiзaдoвoЛьнитtl l{oe пPoxaнкя. Я уc-
Ьiдoм.'lюю сBoю l{zЦeжнiсть Дo щpaiнськoi нaцii i хoчy цю нa-

лежнiсть oфopмlтги юPидичtlo. Toмy пporшy нe вiдсшlaти. цю

;;; ;;'y io Мвс, u po,.-*.щи i зaдoвoльtll,tти пpoxaння''. . -
Biдпoвiдь бyлa кaтегopl{чl{oЮ: 

..Пiдстaв дo вtlесeння зil{lн

пpo Bашy нaцiЬна.гIьнiсть не вбaчagгься''. Toдi я щe I{e знiUIa,

щo тo нe B цapсЬкiй Poсii мoiм бaтькaм змiнeнo нaцio-

нaпьltiсть, a сoвrтсьКolo BJIaдoю в l930.i poки, пiшlя Po:гpol{y
,u,.p,u*"" ..щpaiнiзaЦii"' на Кyбaнi. Toдi ll< ..пapтieй i.-lч1:

вiтeльЬтвoм'' бyлo Bз'rгo кyPс нa пpискopеrty aсимUrяцllo

щj"iтul" PoсiЙськoi Фелфuii. - BнaоIчo1.. T"'_^l?j.':1у
aвioxтoнниx щpaiнuiв Kyбaнi бyлo зaписaнo poсrянaми.

oтxe' мoе бЫaння вiднoвlтгt,l свoю нaцioншlьнiсть сyпe-

pечиJIo цiЙ пoлiтицi i тoмy нe мoглo бщи зaдoвoлeним.
3 пoстaнням нeзirлexяoi Укpaiни в пpeсi пoPyшryB:lлoсЬ

питaI{ня пPo пoвepнення мiльйoнaм людeй щpaiнськoгo пo-

xoдxeння ixньoi спpaв>кньoi нaцioнaпьнoстi. Cпoдi вшlaся, щo

"*opo 
нaстaне тoЙ дoвгoxдaний чaс. A.тle чaс минaB' a нiякиx

piшЪнь iз цьoгo пpивory шaДa нР пpиймшa. Tепep, кoли y

Ьйi.""iи Ёuлi ."1iy взяJIи вoPoжi, aкптyкpaiнськi сtшtи, нaДii

мoi зaхитшlись. Бiльшe тoгo' в нoвю( пaспoPтiD( зaпис нaцlo.

ншlьнoстi нe пepe.цбaнaстЬся. oг i виникae зaпитaння: кoMy цe

пoтpiбнo? Ta йм )кe Bopoгaм Укparни - ..кaцaпaм'', щo зa

*u"i" 
"o""'"ькoi 

iмпеpii Ъaхoпlдlи всi шIaднi пoзицii, як кo-

лисЬ y нaшiЙ стaницi oxтaнизiвськiй.
Tёпep зaвдЯKи ..дeмoкpaтii"' Botlи зaкpiпlшlися .нa вищt{х

щaбляx Ьади i зail{aсКyвaBшись ..бeзнaцioншlьнiстю'', пpoдoв-

)ryють гнoбrги i гpaбрaти щpшнuiв. Укpafнui цьoгo IIe пo.

виннi дorryстити!

Bipa ПoЛЬoBA (.цЕнисЕнKo)'
ДPyxиI{a aBтopа

,.Heзбopuлlа нацiя,'. - N9I _ 2. - Kui.в, 1996.
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лiткy 1997 poкy, пiсля п'ятиpiннoi пePеPви, дoвelloся
менi пoбрaти в TeмpюцЬкolvfy paЙoнi на Kyбaнi. flyжe
пPикpe вpiDкeння нa мeI{е спPaBив стaн нaцioн:UlЬнoгo

питaI{ня в KpaснoдapсЬкoмy кpаr, люднiсть якoгo з чaсiв зaсe-
лeння зaпopoзЬкиtvlll кoзaкaN{и (кiнeць ХvIш стopiнw:) Bва)кa-
лaся щpaiнськoю.

[I{e пepeпиc нaсeпeнI{я |926 poку зaсвiдкye в Чopнoмopii
(зaxiднa Чaстинa кpaю) лo 9oЧo щpaiнuiв. У 1933 P. мoс-
кoвськo-бiлЬшoBltцЬкa Rпaдa шUIяJ(oIи тePopy Й гo.гIoдoмoPy пe-
peписаJla щpaТнцiв Kyбaнi poсiянaми. Biд тoгo чaсy пoнa,ц
пiвстoлiття цьotv{y нaсeJleнню нeyхшlьI{o, нa дep)кaвнoмy piвнi,
Bтoвкмaчyвiuloся в гoIIoви, щo вoI{и poсiяни. I в цьoмy дoсяг-
tryгo чиг{:rлю( yспixiв.

.Ц,yмaлoся, щo poзB:rл сoвстськoi iмпepii стBopить yмoви
шIя вiлpoпх<еl{Rя B мiсцeвoi люднoстi сaмoyсвiдoм.пeння свoсi
пpинаJle)кнoстi дo щpaiнствa. Цьoьry б нaсaмпepeд спPIrяв
PoзвиTок tryльтypl{иx зв'язкiв. Bсе нiбитo йцr.пo дo тoгo. Пa-
м'ятaЮ, як бpaтшoся кyбaнськe кoзaцтвo з yкpaТнськи}' I{a
святi 200.Т piнниui пepeceпення зaпopoжцiв на Кyбaнь - пo-
чaтКy кoJloнiзaцii щpaiнcьким eтнoсolvt зeМeJIь Пiвнiчнoгo
Kaвкaзy.

fuIе вiд тoг0 чaсy нiчoгo нa кpaщe нe змiнlшIoся. Здaвшoся
б, щpaiнським нaцioна-пьнo-КyльтyPним вiдpoддel{I{ям Myси-
лa б пеpeдoвсiм пepeймaтись KyбaнсЬKa кoзaцькa paДa. fuie,
oчoлeнa стaшleниKalt{и Мoскви, вoнa пoqщDl(Jlивo пiдтpимye
мoсКoвськy aнтищpaiнсьl,<y пo.гliтикy. B ii пpщoвaнш( видaн-
няx oспiвyютЬся зacпyгt{ кoзaцтBa в штyxiннi пeтефypзьким

117



Kубaнськa|кpаiнa
мoнаpхaМ' вeJIич мoскoвськoi iмпеpii, пpoпaryсться iдeя
oб'еднaння щpaiнцiв тa бiлopyсiв в oднiй слoв'янськiй Дep-
xавi з poсiянaми, гepoiзyються ..пoДBиги'' сг{aсниJ( кoзaкiв-
.Цoбpoвoльuiв, щo загиt{yЛIl в ..Гаpячю( тoчКax'' кoлишньoi сo-
вrтськoi iмпepiТ (зoкpeма в Пpилнiстpoв'i), пoстiйнo нa-
гнiтaеться iстеpiя нaBКoлo питaння ..зaKoннoгo'' пoвepнeння
Кpимy (paзoм iз Ceвacтoпoлeм) дo gюПaдУ Poсii (в poзмoвax зi
мнoю мoТ кyбaнськi Poдичi _ пpoстi лЮди, зaдypeнi poсiйсь-
кoЮ пpoПaгaндoю, _ щиpo oбypюються: ..Biдкoли цe наш
Kpим став yкpaТнським?'').

У видaнняx KyбанськoТ кoзацькoТ pаДи тpaпJIяютъся Й ..нay.

кoвi'' пpaцi' в яКиx стBеpDl(yrться' щo кyбaнськi кoзаки, як i.жнi пpедки-зaпoр>кЦi, нiякi нe УкParнцi, бo пoхo,цягь вit oсoб-
ливoгo стeпoвoгO нapory - бpoдникiв, a тeпep стшlи рсiянaми.
Ha пoзицiТ poсiЙськoстi тeпepiшньoгo кyбaнськoГo KoзaцгBа
стoi.ть i paпa. Oтxe, цeй напpямoк iТ пo.гliтики цiлкoм пpoтилe)к-
ниЙ спpaвi збли>кeння з eдинoкPoвнoЮ Укpaiнoю.

A тим часotvl пooдинoкi нocii щpaТнськoi iдei, як гoJIoBa
тoBapиствa ..Чopнoмopськa Ciч'' oлег Гoлyб, з€внaють
щискiв. У стaничниx шкoлirx, як i paнiшe, вчитeпi гaньблять
yкpaiнськy мoвy (a неЮ )к дoсi poзмoшtяютЬ люди стapшoгo й
сepeднЬoгo вiкy); внитe.пi пepeд yrняьlи нaзивaютЬ iT неoкo-
виpнoю, гpфoю, ..тoпopнoй''. Пpo тaКy пoзицiю вчитe.гliв
poзпoвiда.пи вдoмa дiти мoж poдинiв.

Я дoбpe пaм'яTaю кyбанськi стaницi 1950 _ l9Ф-x poкiв:
вoни бyли всщiль щparнськoмoвниMl{. Зa пoвнoi вiлсщнoстi
щpaiЪських нaвч:lЛьttиx зaк.гIa,цiв дiти шкiльнoго вiкy poзMoвJrя.
ли лишe щpaТнськoю МoвoЮ. I{e бyлo пpoблIемoю щш poсiйсь-
кoТ шкoли. Cкapxився тодi мeнi ДиpeКгop стaничнoT oсвiтньоf
yстal{oвt,I: ..Hiчевo tlс мoжeп,t пa,цeпaTЬ с етiм хaнIацкiм язикotи.
Уpoк сщьo aтBeчaЮт па-pyскi, a нa любoй битoвoй вапPoс - нa
м€стнoм дiшlекгe. Iнoй pаз i сaм нeвoльнo пepexoдiшЬ нa н€Bo.
A вeДь ми _ пeдаюГi - aбязaни eвo iскoperшть''.

Ta пoстщoвo зрсiЙщeння пoшиpЮвilлoсЬ. ПpискopювшIoсь
впpoвaДxенltя y стaницяx poсiйськoмoвних дитячtil( сaдкiв ..сo

стpoгiм язиKoBим pеxиМoм''. oгoдi нe стilлo B стaницяx
щpшнськoмoBHш( дiтeЙ (цеи нaйдirвiший pyсифiкaцiйний заxiд
бyлo запpoвaдденo й в Укpaiнi зa часiв бр>кнсвщини).
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Пpoгo.гIoшel{а PaДoю poсiйськo-кoзацЬкa iдeя в нapoдi нe
BeJIЬми пotryJlяpнa. Чисe'гIьнiсть тш(, xтo зaписaвся в кoзaки,
зoKpеМa в нaшiй стaницi oxтaнизiвськiй, щдlке нeвeпикa. Мo-
лoдi сepeд них Мzlлo. Cepeд пpoстш( людeй пoбyryе пePeкoнaн.
ня, щo кoзaцькиЙ pyx _ цe пpoвoкaцiя BЛiДИ, aби виявlгпl пpи-
xилlьникiв цiсi iдeТ i пpи нагoдi всiх знищlтги. Ta вoнo й нe див-
нo, бo щe бaгaтo )КиBиx свiдкiв жaxiть зДiйснювaнoi бiльшoви-
кaми лiквiдaцiТ кoзaцькoгo стatry' тaK звaнoгo poзKoзaЧyвaння,
кoЛи сJIoBo ..КoзaК'' ст:шo oзнaчaти ..вopoг наpo.ry''.

Люди Й дoсi цyPaються свoгo KoзацЬKoгo пoxoд>кeння. Пa-
Ir{'ятаю, як oбypшlaся мoя тeщa Oлeксaндpа [eнисeнкo, кoли
мiЙ пpиятe.гlь, бaжaючи зpoбити кoмгшiмeнт, нaзBaB iT кoзaч-
кoю (це вiдбyлoся пiд час if пpиiЗry Дo нaс в Укpaiнy в гoстi y
1970-х poкaх). Boна запалЬнo вигyKyBaпa: ..TаK, ми кoзаки!
Hy тo й щo, щo ми кoзaки? A xiбa кoзaки нe люди?! Мiй чo-
лoвiк зaгинyв нa фpoнтi в КoзaцьКиx вiйськаx!'' .Цoвгo iТ
зaспoKoюв.Ци, пoясI{юючll, щo нiчoгo oбpaтlивoгo B цЬorvry
cлoвi нe вбaчшloся. Tеш{y мoxнa бyлo зpoзyшtiти, aДхe вoнa зa
свoю пpиншIexнiсть Дo KoзaцTва зaзн:rлa з L{,lлиМи дiтьми
тя)ккt,lх пoнeвipянь, кoли iТ нoлoвiк, втiкlши з.пiд apeшry, вiд
1933 poкy дo пoчaткy вiйни пеpexoвyвaвся пo кyбaнськиx
плaвняx' a eнKaвeдисти, пoлююЧи зa ниIr{' poбшlи нa rхньoмy
oбiйстi зaсiдки.

З цiei )к пPичиI{и Мoя poдичKa Мapiя ШтpигlшIь y мoiй
пpисyгнoстi гaншIa сBoгo сopoкapiннoгo синa Микoпy, кoЛt,l
тoй знiчев'я сказаB, щo oтaмaн стaниЧнoгo кoзaцькoгo oсe-
peдцy Ceмeнякa в)кe BКoтpe пpoпoнye Йoмy зaписaтися в Ko-
зaки. Boнa лЮтo зaКpиЧaЛa:..,Я тoбi пoкa:кy кoзaкiв! [I|e нaм
..кoзaчeствa'' нe BисTaчaлo !..''

A дiд i] чoлoвiкa бyв шaнoвal{им KoзaКoм i oстaннiМ стa-
llичtlим oтaМaнoм' щo в l920 p. eмiгpрaв зa Кop,цoн, дe i пo-
мep. HaщaдKи ж yсе х(иття пPoжltли в стpaxy, чeКaюЧи' як вiл
oбщa, пoмсти вiд шaди. oгaкi невтiшнi кyбaнськi вpaкeння.

Пoпpи всe, нaвiть бaжaння сalvtиx кyбaнцiв, lщ щpaТнсь-
кий витае нzщ Kyбaнню..Ц,асть Бoг, кolIи МaтePиIlсЬкa зeMЛя B
Укpaiнi Pясl{o зaIUIoдитЬся спpaвжнi ми щpaiнцями' згaдa€мo
ми свolx КPoвнt,lx poдинiв-кyбaнцiв i Boзз'eднaеI.,loся в oДнiЙ
poпинi i в oднiй гoспo,цi.
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БAБиЧ
Mнхaйлo ПaвлoBl lч
(22.7 .1844 - 7 .8. l9 l8 )
BiЙськoвий дiяч; нaкaзний oтaмaн

Kфaнськoгo Кoзaцькoгo вiйськa
(3.2.1908 26.з.|9|.7)' гeнepaл вц
iнфантеpii poсiйськoi apмif .

Hap. в стaницi Hoвoвe.пичкiвськa нa
Kyбaнi. Зaкiнчив МиxalшiвськиЙ Ka-
дeтський кoprryс (Bopoнeж). Учaсник

Poс.-тypeцЬкoi вiйни (|8.|.7 _ l878) тa пoхoдiв пpoти гipськиx
нapoдiв (l863). з l897 p. _ oтaМан KатеpинoдaPсЬкoгo вiддiлy
KyбaнськoТ oбл. З 1907 p. - гeнep:rл-лeЙтeнaнт. Oпiкрaвся
кyлЬrypним житTям кoзакiв Kyбaнi. Зa йoгo кepiвництвa в ст.
Taмaнськiй бр пoстaшeниЙ пaм' ягl{ик чoPl{oil,topсЬKиtt,t кoза-
кaм, щo у |792 P. висaдилI,|ся нa Taмaнi. 7 сеpпня l9l8 p.'
пiс.пя xaхлиBПх KaryBaнЬ, PoзстPi.гlяниЙ бiльшoвикaми Кoлo
гopи Мaшryк. У квiтнi l9l9 p. йoгo пpаx пepeвeзeний iз П'я-
тигopсЬкa i пoxoвaний y КaтеpинoдapсЬKoМy сoбopi.

БAJIAБAсЬ
Oлекса lсaкoвич
(1889?-пiс.пя1958)
Гpoмaдськo-пoлiтичний Дiян; Члeн

Kфaнськoi кpaйoвoi PаДи (дaпi _ Ky-
бaнськof paДи) вiд ст. C'пoв'янськoi (нa-
ле)кaв дo фpaкuii сaмoстiйникiв).

Hap. в Чopнoмopськiй ryбepнii. Bи-
стyпaв зa фепepaтивнi вiднoсини з Ук-
pafнoю. ApeштoвaниЙ дeнiкiнцями i дe-
пopтoвaниЙ дo Cтaмбyлa (Typeuнина),
звiДти виtxав дo ЧexoсЛoвaччини. Hа

eмiгpaцii _ aктивниЙ лiян щpaТнськo-кyбaнсьKoгo Pyxy, Paзoьl
з iншими виДaвaв часoпис..КyбaнcькиЙ Kpaй''.
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БAPДI)K
Kiндpaт Лyкrrч
(9.3. l8б8 - 9.3.r9l8)
Гpoмадськo-пo.гliтичниЙ i вiйськoвий

дiяч; oтaмaн ст. Бpюxoвeцькoi, пoчeсниЙ
гoЛoBa Кyбaнськoi вiйськoвoi paди
(квiтeнь |9|.7), opгaнiзaтop Biльнoгo кo-
зaцтвa на Kyбaнi (|9L7 - l9l8), мiнiстp
внщpiшнiх спPaB кyбaнськoгo ypядy.

Hapo.Ц'ився в кoзaцькiЙ poдинi ст. Бpro-
xoвeцЬкa, зaснoвaнiй |794 p. чoPl{oмopсЬкt,lми кoзaKaми. Ha-
вчaвся y Kyбaнськiй вiЙськoвiй гiмнaзii, тa 1885 p. бyB виKпю-
чeний iз неi зa }д{aсть y HeJleг:UlЬl{oil,fy rypпсy. Haстщнoгo po.кy
встyпиB дo CтaврпoпьсьКoгo юI{KepсЬKoгo }д|I{IIищa' яKe зaкtн-
чив y звaннi xopyюкoгo. tlпен пaфi кoнстrгyliЙниx
демoкpaтiв (кaпеги). JIегyгaт I, II, III i IV J[epxaвниx щn,r Poсif
(вiд кoзaкiв Kyбaнi). Koмiсap Tимчaсoвoгo ypядy нa Kyбaнi.
ПiоIя тoгo як Koзaцькe нapoднe зiбpaння пpиЙня.пo пePшry кoн-
ститyrliю Kyбaнськoгo Kpaю ск.пaв свoi пoвнoвEDкеllllя тa oгo-
лoсиB пpo виxiл iз пapтii кaДeтiв. Bидaтний opaтoP i тшlaнoви-
тий aдмiнiстpaтop. У бepeзнi |9|1 p. нaKaзaв зняTl,l в yсix гpo-
мaДськиJ( мiсIIяx пoplpeти Цapськoi динaстii тa ембгIeми poс-
iйськoгo сail,roдеpxaвgгвa. Heвдoвзi poзiспaв y сгaницi тeлегpa.
ми iз зaшlикoм пoзбaвити зBaння пoчeсниx ..стapикiв'' пpед-
стaвникiв цapськoi динaстiТ та iT шrщ, яК тaKих, щo ..xoднoi кo-
pистi вiйськy не пPинeсJIи''. Заxищaв нaсaМпepeд irпepeси кo-
зaцTвa, якe вiдпoвiДшlo Йor"ry глибoкoю шillloю.

Бр iнiuiaтoPoм пPoвeдeI{I{я y бepeзнi |9|1 p. y м. Kaтepи-
нoдapi кoзaцькoi мaнiфeстaцii пiд синьo-)кoBтиI\{и пpaпoPaми.
Piшщe вистyпиB пpoти дoпoвнeння Kатepинoдapськoi мiськoi
Дytvtti пpeДстaвниКaMи PaД тa гpoМaдсЬKID( opгaнiзaцiЙ. У
жoвтнi |9|1 p. - дeJleгaт Пepшoгo всeyкpaiнсьKoгo з'iздy
Biльнoгo KoзaцгBa y м. Чигиpинi. Boсени L9|1 p. кoзaки висy-
нyли Б. I{a пoсaдy кyбaнськoгo вiйськoвoгo oтaМaнa, iшe чepeз
нeпopoзyмiння мix щpaiнuями бyлo oбpaнo o. ФшrимoнoBa.
Пiсля пaдiння TимчacoBoгo ypяry (пoн. листэпaдa l9l8 p.)
Б. _ щeн кyбaнськoгo кpaйoвoгo ypялy (зaвiryвaн вrrщpiшнi.
ми спpавaми).
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Б. тa двa йoгo сини - сoтl{ик Biaнop i хopщжиЙ Микoпa

Бaplixi - сфpшryвши з кyбaнськoгo кoзallгBa Гaйдaмaцький
i Чopнoмopськi кoшi Biльнoгo Koзацтвa зaгiulьI{oю чисeльнi-
cтю 5000 бaгнeтiв i шабeль, якi, зa зalrмo}r Б., мшtи стaти
пiдlrypiвкoм збpoйниx сtш Kyбaнi. Biльнi кoзaKи пpoвeлI{ yсп-
iшнy oпepaцiю з oчищeння Чopнoмopськo-Kyбaнськoi зшliз.
ницi вiд бiльшoвикiв. Пpoпaryвaв iдeю сoбopнoстi щpaiнсь-
киx зeil{eJlЬ. Ha цьoмy фylm рiйшoв y кoнфлiкт iз денiкiнсь.
киМ гeнepaлoм Пoкpoвським.

Пiд чaс бiльшoвицькoi oкщaцii Б. нa нo.пi зaгoнy нaмaгaв-
ся paзoil{ iз синaми пPopвaтися чepeз гopи пo Гpрii. Пpoтe
пoтpaпили y зaсiдкy в p-нi Apxипo-Oсипiвки.

9 бepeзня l9l8 p., B дeнь свoгo п'ятtlдeсятlшtiття, Б. бyв
poзстpiляний бiльшoвикaми нa бap>кi кoлo ПiвдeнI{oгo мoIry
пopry Tyaпсe. Пepeд тиlt{ яK стPaтити Kiндpатa Б., бiльшoвики
нa йoгo oчiD( poзстpiляли синiв тa стaPoго бaтькa. У гpщнi
19l9 p. тiлa Бapпixiв бyли пеpeпoхoвaнi колo Boзнeсeнськof
цepКBи в Kaтеpинoдapi. Koзaк.лiнirць J|. Cкoбuoв, гoJloвa
BiЙськoвoi paди, писaв y свoж мelvfyaPiD(: ..B oсoбi Kiндpaтa
Лщинa Бapпiх<a вiдiйuшa y вiннiсть пpецiкaвa i кoлopитна
фiryPa, яKa пeРeкидшIa мiстoк вiд мeтyuшIивo-кpивaвoi сyчас-
нoстi дo миtlyЛoгo зaпopoзЬКoto стeпoвoгo лицapствa''.

БAPкA (oЧЕPЕт)
Bас ил ь Кoстя t lтrt  нo B l l  ч
(нap.|6.1.|90E)
Письмeнник, пoeт, пpoзaiк, кpитttк.
Hap. B с. Coлoниця ПoлтaвськoT

ryб.
Пiд чaс Гoлoдoмopу 1932 - |933

poкiв пеpeбyвaв нa Kyбaнi. Пiп вpa-
)кeнням гeнoцидy нaписaв Poмaн..Хoвтий князь''. Ha eмiгpaцii з l943 p.
(ФPI{' сшA).

?елant|or'ьo0uй
БЕзкPoBHиЙ
Kузьua ЯкПi loвt lч
(r876 - 1938)
J|ив. poзпiл ..Бaтькo щpaiнськиx сa.

мoстiЙникiв Kyбaнi Крьмa Бeзкpoв.
нИЙ,'.

БЕзкPoBt{иЙ
oлексiй ДaннлoBl lч
( lTEs - e.7.1833)
Biйськoвий Дiяч; вiйськoвиЙ (кoшoвий) oтaмaн Чopнo-

tиoPсьKoгo кoзaцЬКoгo вiЙська (з21 cepпня |821 p.), нaкaзний
oтaмaн ЧKB (iз 2 xoвтня |821 p.)' гeнepa,гI-мaйop pосiйськoi
apмi i  (з l828).

Гepoй вiйн пpoти Фpaнuii тa Тype.rvини, г{aсник вiЙн пpo-
ти кaвкaзцiв. HaгopoДх<eниЙ зoлoтoю шaблею з нaписoм..Зa
xopoбpiсть''. Poзрl ниЙ, i нiцiати вний кoмaндиp, тaКтичl{o гpa-
мoтний Bo€начiUIЬl{ик. Cтaнoм нa l сiчня 1829 p. BзяB yчaстЬ y
l3 вiЙськoвиx кaмпанiяx тa l00 бoяx. Пpепoк K. Я. Бeзкpoв-
l{oгo.

БЕPЕ)КниЙ
к. т.
Biйськoвий дiяч; oтaмaн Taмaнськoгo вiддф Kyбaнськoгo

кoзaцЬкoгo вiЙськa, пoJlкoвник. Iз йoгo iнiцiaтиви нa пoчaтКy
|920 p. бyли ствoр11i ..giluliли пopядlry'', якi пepepoс.гIи в ГaЙ.
дaмaцький пoлк, a пoтiм y ГaЙдaмaцьlсy дивiзiю з
пpoщpшнськll нzЦaцIтoвaниx кyбaнцiв, якi нe xoтiли ,,бwпИcя

за Poсiю''. Tшlaнoвитий opгaнiзaтop poзвiдки. Емiгpyвaв дo
Пapагвaю.
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Kу6aнcькa|кpdМa
Бич
Лука ЛавpентiйoBПч
(1E7s - 12.r.r944)
JIив. poздiл ..ПеpшиЙ пpем'еp Ky-

бaнськoi Hapoднoi Pесгryблiки Лyка
Бич' ' .

БIГj lAЙ
Якипr [мнтpoBнч
(3.9.1E55 - r7.11.1909)
Кoм пoзитop, фoл ьклopист, pе)кисеp ; статс ькиЙ paДни K.
Hapoдився в м. KaтеpинoдaP. Зaкiнчив юpидинниЙ фак.т

oдеськoгo ytl-Ty. B l896 p. oчoлиB Kатеpинoдapський ryPтoK
шаI{yB'шьнt,lкiв мyзики i дpaмaтиннoГo мистeцтва. Як Pe)I(и-
сeP пoсTaвив yкpaТнськi oпеpи ..Рiздвяна нiч'', ..Зaпopo)кецЬ

за .Ц,yнaем'' C. Гyлaка-ApтемoвсЬкoгo. Paзoм iз П. Мax-
poBсьKиN{ нaписaв мyзиKy дo п'еси Я. Kyхаpeнкa ,.Чopнo-

мopськиЙ пoбит нa Kyбaнi в 1794 _ |796 pp'''. Aвтop вoк:UIЬ-
ниx циклiв .,.[o Koбзapя'' нa вipшi Tapaсa Шевчeнкa, ..Листи

з Kyбaнi'' нa вipшi yкpаТнськиx пoeтiв. Гoлoвнa ПPaця _

збipник ..Пiснi кyбaнськиx кoзaкiв' '  ( l896 _ l90l),  якиЙ
скJIaдaBся з 14 випyскiв зaгшlьнoю чисeльнiстю 556 пiсень.
Пoмеp y м. Cyxyмi.

БIЛAIIIoB
Лyка BасшлЬoBIlч
Гpoмaдськo-пo.гliтичний дiян, щитшlь; мiнiстp внщpiшнix

спPaв тa зaсTyпl{ик пpем'€P-мiнiстpa кyбaнськoгo ypялy. Пpи-
хttлЬI{o стаBився дo yкpaiнськoГЮ pfхy.

Koзaк ст. Kypнaнськoi. oсaвyл, IrЛaстy{ BoснtloГo чaсy.
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БIЛиЙ
Гнат A pхнIIoBltч
( l . l .18E7 - не paнiшrе 1959)
Гpoмaдськo-пoлiтичний дiяч, дигшoмaт; члeI{ KyбaнськoТ

pади вiд ст. oльгинськoТ, .шен пpезидiТ KyбанськoТ paДи, члeн
Kyбaнськoi зaкoнoдaвчoТ Pади, члеtl кyбaнськoгo ypядy,
спiвpeдакгop, згoдoМ pе.цaктop ГазеTи ..Boльнoе кaзaчeстBo _
Biльне кoзацTBo''.

Hap. в кoзaцькiй poдинi ст. OльгинсЬKa I{а Kyбaнi. Hавчaв-
ся в Kyбaнськiй yнитeльськiй сeмiнapii. У |9|2 p. зaкiннив
фiз.-матемaтичниЙ фак-т ПетеpбypзьKoгo y}I-Тy. З l9l3 p. -
BикJIaдaч МaтеМaтиKи пoчaтКoвиx к.пасiв peaльнoi шкoли. Ha
Дyмl.T B. Iвaнисa, Б. ..зa цapсЬKнх чaсiв _ нeДpyг щpаТнuiв''.
oдин iз твopЦiв i спiвpoбiтникiв гaзети ..Кубaнськa 

ryмкa''.
Biд 5 беpезня |9|.7 p. - щeн Тимчaсoвoгo кyбанськoГo BиКo-
нaвчoгo кoмiтеry, пPедсTаBниК Taманськoгo вiддiлeння в Ky-
банськoмy Bикoнaвчoмy кoмiтетi. Член Kyбaнськof вiйськo-
воi pади' члeн пеPшoгo кyбaнськoгo вiЙськoвoгo ypяшy. ..Ko-

зaKoмаlt''. За дopщенням Пiв.ценнo-схiднoгo сoЮзy в листo-
пaдi _ гPУднi |9I7 p. Bикol{yвaв oсoбливy мiсiю в Киевi.
Учaсник Пepшoгo кyбaнськoгo пoхoдy. Biл гpyпня l9l8 p. пo
сеpпня l9l9 p. _ чЛен,целeгацi[ вiд KyбанськoТ зaкoнoдaвчoТ
paди нa Пapизькiй (Bеpсaльськiй) кoнфеpeнцil. У |92О p. _
yчасниК пepегoвopiв Kyбaнськoгo ypядy з Гpyзiсю та
ПoльЩею. B |92| p. Лишився y Пoльщi I{а пPaвax пoлiтичнoгo
емiгpантa. Paзoм iз дoнським КoзаKoм М. Фpoлoвим заснy-
вaв i pедaryBaв гaзеry ..Гoлoс KoзaцTва'' (.7 '8.192| _.7.5.|922).

Biд l0 Гpyдttя 1927 p. paзoгvr iз М. Фpoлoвим BидаBaB двo-
ти)кнеBиК ..Boльнoe казaчесTBo _ Biльне кoзaцтBo''. B xoвтнi
|922 p. пepeiхав дo ЧехoслoBaччиtlи. Haвчaвся в Пpaзькiй
пoлiтехнiцi. Пpaцювaв асI,lсTентoм нa кaфeпpi гiдpoтехнiки
УкpaТнськoi гoспoдapськoТ aкaдемiТ в Пoдeбpaдax (ЧехoсlIo-
ваннинa). У l935 p. _ пoxiдниЙ отaмaн oднiеi з чaстиll Biльнo-
кoзaцЬКoгo pyxy. У 1938 p. аpештoByBaвся белгpадсЬкoЮ
пoлiцieю (аpешт i знyцaння opгaнiзрaв пoлiцеЙський чинoв-
ник' poсiйськиЙ eмiгpант H. Гyбapeв). Пlд .rас fipyгof свiтoвof
вiйни бр аpештoваний фpaнцрькoto пoлiцieю та висланий Дo
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Y16aнcькa|кpeiiнa
fuш<иpy. 7 сiчня 1943 p. звiльнeний i peaбiлiтoвaний. Bлiтrсy
1948 p. ЗaгшlьнoкoзaцЬкe кoлo oбpшto Б. вepxoвtlим oтaмa-
нoм. Biд квiтtlя l95 l p. пPaцюBaв y гaзетi ..KoзaK'', щo Bю(o-
дшIa в Пapиxi. У 1958 p. пepеiiaв дo CIIIA.

БIJIиЙ
[шштpo Дirштpoвl lч
(нap.25.7.|967)
[стopик, дoслiдник Kyбaнi, бaнrypист; кpaЙoвий xopщ>кий

Kшtьмiyськoi пшtaнки Укpaiнськoгo KoзaцтBa (|992 - |994)'
t<ypiнний тa кpaйoвиЙ стapшинa yK (1994 - 1996)' гoJloвa
Paли стapiйшин Aзoвськoгo Koзaцькoго вiйськa (1997), oсa-
вyл Aзoвськoгo кoзaцЬкoгo вiйськa (200l).

Hap. в м. Мaкiiвцi lloнецькoi oбл. (бaтьки - вихiдцi з
lryбaнських стaниць Cтapoпepeв'янкiвcькoi тa Канiвськoi).
oдин iз opгaнiзaтopiв Укpaiнськoгo кoзal.fгвa, дeлeгат
Устaнoвчoi вeликoi paди УK (l5.9.1990). oдин iз зaснoвникiв
Aзoвськoгo кoз.шlькoгo вiйськa yK ( 1997).

Kaндидат iстopиvних нayK, Дoцeкт' нaчEUIьl|ик кaфeпpи
iстopiТ [oнeцькoгo iн-ry вщпpiшнiх спpaв (пpи JloнeцЬкolt{y
нaцioнa.гlьнot'fy yн-тi). Aвтop Книг ..Мaлинoвий клин''(K.,
I99 4,, .. Бaсaвpюк хx'' (2002), ..Зaлo)кнa 

щДшa'' (2002\.

БIЛиЙ
Caвa
BiйськoвпЙ дiяч; пo.пкoвник Чopнoмopськotо кoзaцьKoгo

вiЙськa.
Oчoлив пepшиЙ зaгiн кoзaкiв-пepeсeJlel{uiв iз-зa Бyry,

яшЙ 25 сepпня |192 p' висaДився нa Taмaнi.

БЛoхA (зДoБyДЬBoЛя)
Кoсть Я кoвш ч
(10.1.1875 - 9.2.1923'
BiЙськoвий дiяч; кoмalЦнp 2-гo пoJlкT l.i Cиньoi дивiзii

(19l8)' opгaнiзaтop armlpoсiйськoгo пiдпirшя нa Пiвднi
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Укpаfни, пoвстal{ськI,lЙ oтaмaн (|92I _

1922\.
Hap. l0 сiчня 1875 p. в кoзaцькiЙ

poдинi в ст. Kpимськa Taмaнськoгo
вiддшly Kyбaнськoгo кoзaцькoгo
вiйськa. Зaкiнчив Яpoшaвсьlсy гiмнa-
зiю тa Чyryiвськe юIrKepськe }^IшII,tщe.
Зa фaхoм }^{итeJIь. Пц чac Пepшoi
свiтoвoТ вiйни - кoмaн,циP бaтшьйoнy
пixoти 25-гo стpiлeцЬKoгo пoлКy цaPсь-
кoi apмii. з |9|4 дo l9l8 p. пepeбрaв
y нiмeцькoмy пoлoнi y табopi 3a.гIьцвe.
дeль. opгaнiзaтop 1п<paiнськoгo pyхy в
табopaх N|я вiйськoвoпoлloнeнш(.
opгaнiзaтop i кoмaндиp 2-гo пollкy l.i Cиньoi дивiзiТ. 3a пе-
PeкoнaнI{ями - гетьмaнeць. Biйськoвe звaння - пoлкoвник. У
|920 p. _ кoil{aндиP бpигaди уTA. B |92| - |922 pp. - opгaнi.
зaтop щpaiнсЬкoпo пiдпirцш нa Пiвднi УкpaТни, пoвстaнськиЙ
oтaмaн. У |922 P. _ l{ач:Цьt{ик штaбy oтaмal{a Чopнoгo Bopo-
нa (ГЬlaтoнa Чepнeнкa). ApeштoвaнпЙ I7 сePпня |922 p. у
Киeвi. oбвиrryвaнрaвся ..в бaндшгизмi i opгaнiзauii збpoйнo-
гo пoвстaння пPoти сoвстськoТ влaди''. 2 лютrэго |92З p. нaд-
звичaйнoю сeсieю Kиiвськoгo ryбepнськoгo тpибщalry зaсyД-
хeниЙ дo poзстpф. Зaгинyв пiд чaс пoвстaння в
Л5п<'янiвськiй в'язницi м. Киeвa.

Б oP)l(  и II сЬK и Й
Пегpo (? - кiн. гpyДня 1918)
Ilиrшoмaт; гoлoвil диtUIoмaTI{чнoi мiсii УкparнськoТ J|ep-

)кaBи нa Кyбaнi (l9l8)' пoлкoвI{Ilк.
Пiд чaс пeрбрaння y Kpaснoдapi пiддaний цЬКyвaнI{ю в

poсiйськиЙ пpeсi. Кoли психoз дoсяг aпoг€ю' бр apeurгoвa-
ний денiкiнцями. Hезaбapoм Йoгo звiльнlшlи з )Дuoвoю негaй-
нo виrxaти дo Укpшни, щo вiн i зpoбив 20 гpщня l9l8 p. Ta
нa ст. Bo.гlнoвахa МapiщoльсЬкoto пoвiry знoвy бр зaаpeЩтo-
вaниЙ дeнiкiнцями тa poзстpiляниЙ ..зa iзмrнy Poдiне''.
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l(y6aнськ a|кpaИa
БoPoДиtIя
lвaн ПаpфенoBПч
(24.6.1883 - ?)
Грмaдськo-пoлiтичний дiяч; Чleн кaтеpt{нoдapсЬKoгo

rypткa 
..Пoлтaвцiв'' (скпaдoвoi чaсTи ll и Pyп ).

Hap. в кoзaцькiЙ poдинi м. Бepeзaнь Пoгrтaвськoi ryб. Ha-
вчaвся в Пшпaвськoмy дyхoвнolvfy rl}Ult{щi. 1899 p. встyпиB
дo Пoлтaвськoi щDкoвнoi сeмiнapii, в нepвнi 1902 p. вiлpaxo.
вaний з нei ..зa yчaсть y бщтi''. Toдi >к пpишaв нa Кyбань.
Пpацювaв y мiськiй щpaвi. B гpyпнi |902 p. дoпитаний зa
звинyвaченItяi4 B aнтиypяДoвiЙ пpoпaгaндi. Пepебрав пц
oсoб'пивим нaгляДoм пo,гliцii.

БУPсAк
Фeдip якoBПч
(r7so - 1827)
BiЙськoвий дiяч; зaпoPoзький кoзaк,

oдин iз пepшril( пepeсeлeнцiв нa Ky.
бaнь, сrгaмaн ЧopнoмopсЬкoг1o кoзацЬ-
кoгo вiЙськa (22 rpуaня |799 - l8l5)'
генepа.тl.мaЙop poсiйськoi apмii.

Hap. y сiм'i священикa. Пoxoдl,tв iз
дBopяl{сьKoгo pory Aнтoнoвичiв iз Хap.

кiвськoго шoбiдськorrэ пoJtl(y. Heдoвчившись y Киiвськiй ry.
xoвнiй семiнapii, втiк нa 3aпopo>кх<я, дe oтPимaв пpiзвиськo
Бypсaк. 20 лuпllя |164 p. встyпиB нa огркбy кoзaкoм. Учaс-
ник poсiЙськo-rypeЦькoi вiйни y склaдi кiннoгo зaгoшy зaпo-
poxцiв oстaнньoгo кoшoвoгo oтамaнa Пeтpa КшIнишевськo.
гo. У склaдi Biйськa вipниx кoзaкiв пiд пpoвoдoм Зaхаpa
Чепiги Bзяв гIaстЬ y poс.-тypeцькiЙ вiйнi |787 - l79l pp.
Biдзнaчився y бoяx пiд чaс штypr*fy OчaкoBa, Хaдxибея, Iзмar.
лa, Мaчинa. З 29 гPyдня 1788 p. - пop}Цик, a з l0 лютoгo
|79| p. - кaпiтaн poсiЙськoi apмii. Пpeдстaшlений o. Cyвopo-
вl{м дo l{aпoPoди Зoлoтим знaкoм зa xoрбpiсть пц чaс шrryP-
мy lзмaшra. B |,|92 - |79з Pp. пePeсeJIиBся y склaдi Чopнo-
мopсЬкoгo кoзaцЬкoпo вiйськa на Kyбaнь. Бр oбpaниЙ
вiйськoвим скapбникoм. Bxoдив дo сKлaДy 12 бщтyкoвих,
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тoбтo дo кoлa стapшин, якi бyли нaпiлeнi нaЙвищoю BJIaДoю.
22 гpдllя |199 p. iмпеpaтop Пaшo I зaтвeppкyr Б. нa пoсадi
oтaмaнa ЧKB. 27 нepвня 1802 p. пiдвищeний Дo зBaння пoл.
кoBникa, 17 лютoгo 1808 p. - Дo гeIIeP:UI.мaйopa. B 1805 p.
opгaнiзрaв збip пo>кepтвyBal{ь нa PoзBитoк oсвiти. Пoхoвaний
в м. Kатеpинoдap.

BAPЕHиK
Baсшль CтепaПoвl lч
(rEr6 - r8e3)
Письменник, пoeт, гpомaдсЬкиЙ дiяч; генepш.мaйop кy.

бaнськoгo кoзaцькoгo вiЙськa.
Hap. в poдинi oсaвyлa. Oсвiтa дoмaIIIIIя. Пiд чaс Kpимськoi

вiйни - oсoбистий aД'ютaнт oтaмaнa BiЙськa [oнськoгo. Пpa.
цювaB с)ддeю, кaтepинo,цapським пoлiцмeЙqеpoм, нoтapiy.
сoм, вiЙськoвим apxiвapiyсoм. B 1887 p. зa 50 poкiв сlтyх<би
Йoмy пpисвo€tto звaння пoJlкoвllиKa. BiдoмиЙ всьoмy вiйськy
як ..кyбaнськиЙ Цицеpoн'', ЩO IIe пpoпyскaв )кoДt{ID( вiЙськo-
Bш( ypoчистoстeй, aби нe BипoJIoситI{ пPoмoBt{. Чaспlнa з ниx
oгryGпiкoвaнa i е цiнним мaтеpiшtoм дJIя дoслiдникiв iстopii
Kyбaнi, н-д, ..CлoBo' сK.lзaнe 3 лютoгo 1883 poкy пiд чaс пo-
xoвaння пoмePлoпo rенepшI-лeйтенaнтa ПaшIa Ileнисoвичa
Бaбичa'' aбo ..Moвa, як вiдкplшlи зa.пiзний шлях, збщoвaний
вiд стaнцii Tиxopецькoi Дo мiстa Kатеpинoдapa (6 тpaвrrя 1886
P.)''. Iз гyltiopистичниx oпoвiдaнь збeрглися лиlIIе дBa: ..Мoвa

пр хрiю'' (|u2) тa ..Eleликoдня п'ятниIц'', нaписaнi I{a чoP.
нoмopськiЙ говipui yкpaihськoi мoви. IнiцiaтoP впopяДlryвaн-
ня кoзaцЬкю( мoгl{JI. Пoмep y м. Кaтepннoдap.

BAPPABA
Iвaп Фeдopoвпч
( нap. |925)
Пoет, кpaeзнaвeцЬ.
oнщ бaнrypистa Микrrпr Bappaви. 3бepiг oД]rн Pyкoпtс.

ниЙ збipник пiсeнь, якi зiбpaв нa Kyбaнi o. Koшиць. Haписaв
i видaв тaкi книги: ..Ha стаpих кopдoнах'', ..3oлom бalщрa'',
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Kубaнcькa|кvenнa
..KoзaцькиЙ uшtях'' та itl., a тaкox впoPядКyвaв збipкy ..Пiснi

кoзaкiв Кyбaнi'' ( l966).

BoPoIrиЙ
Мпкoлa КiндpaтoBt lч
(24.r1.187r - 7.6.1938)
Пoeт, тeaтpoзнaвецЬ, пepeклaдaч,

гpoмaдсЬKo-пoлiтичниЙ дiяч; .шeн Цeнт-
pшьнof Paди.

Hap. нa Кaтepинoоlaвщинi. Haвчaвся
y Хapкiвськoмy тa Poстoвськolt,ty pe.шь-
них yчt{лищ.D(, з oстaннЬoгo BиKIIЮ'leниЙ
за пoшиpeння нeпегшIьнoi лiтeparypи.
Пpoдoв>кив нaвчaння y BiденськoЬry тa

Львiвськoмy yн-тax нa фiлoсoфсЬKotvfy фак-тi. Пepeбрaв пiл
вIlлиBoм кyбaнЩ C. Еpaстoва (duв.). Брaюни нeoДнopaзoвo y
1890-х poкiD( нa Kyбaнi, вiдтвopив свoi вpах<eння y тBoPtlJ(.
Jlpyqвaвся нa кyбaнськi теми в >gрна.гli ..3opя''. Пepебрaв
тaкoж пiд вrшивoм I. Фpaнкa, бр Йoгo спiвpoбiтникoм. Pe-
)кисep T€aтpy..}ськa бесiдa''. AктoP тpyп М. Kpoпивницькo-
гo, П. Caксaгaнськoгo тa o. Baсильевa (1897 - l90l). Lheн

PУП. Ha пoч. l900-x pp. t|а зaПPoшeння C. Еpaстoвa пPrr-
iх<дlкae дo Kaтepинoдapa тa &IIaштoByeтЬся нa пpaцю y бaнкy.
Opгaнiзoвye фiлiшI x. ...Ц,oнсKая pеЧь''. Бepe aктивнy }Цaсть в

щpaiнськoмy xrrггi Kyбанi: пpaцював в щpail{ськиx гpo-
мaдськиx opгaнiзaцiяx тa rypтк:D(, BисTyпaB нa любитe.пьськiй
сцeнi, збиpaв мaтepiшl дJlя видaнHя лiтeparypнoгo irлЬмaнiD(y.

Пiзнiшe пPaцювaB y piзних yстaнoвiD( Хapкoвa, oдеси,
Чepнiгoвa Ta всЮДи бpaв щaсть в щpaiнськoмy нaцioншIьнo-
il{y тa кyльтypнoilry xитгi. B 19l8 P. )киB y Poстoвi i Taгaнpoзi,
дe пpaцювaв y мiсцeвш( тoвaPиствax ..Пpoсвiтa'', викл4цaв

щpaiнськy il{oвy нa Цypсaх щpalнoзнaвствa. Haпpикiнцi бе-
peзrrя l934 P. зaapештoвaниЙ i вис.гIaний з Укpaiни. Пoвepнр-
cя у 1931 P., мeшкaв нa Kipoвoгpaдщинi. У квiтнi 1938 p. зaа-
peштoвaниЙ вдpyгe - зa.]Д{aсть y кoнтppeBoлюцiйнiЙ вiЙськo-
вo-пoBстaнськiЙ opгaнiзaцii"'. Poзстpiляний згiднo з Bиpoкoм
oсoбливoi щiйки yнKBil oдeськoi oблaстi.

1эL

?цant|or'ьoDuй
гoЛoBAT|4II
Aнтiн AнДpiйoвПч
(r7 32t l7 44 - 2E. l .  1797)
Biйськoвий .Цiян, пepший кyбaнсь-

кий кoбзаp, пoет; кypiнний oтaмaн Зa.
пopoзькoi Ciчi, вiЙськoвиЙ писap Ho-
вoi Ciчi, вiйськoвий с}цдд Biйськa
вipниx кoзакiв (l788)' oдин iз opгaнi-
зaтopiв ЧopнoмopсЬкoгo кoзaцЬкoгo
вiйськa (l788).

Hup. в Ir{. Hoвi Cанжapи Пoлтaвськoi ryб. в poдинi
yкpaТнськoгo стapшиl{и. Haвчaвся в Kиiвськiй бypсi (aкa-
дeмii). З |.|57 P. записaвся B KoзaKи Baсюpинськoгo кypel{я
Зaпopoзькoi Сiчi. 22 чepвня |162 p. oбpaний кypiнним oтa-
Мaнoм. Taлaнoвитий пpoмoвeць. Iз |764 p. - пoлкoвий стap-
шинa. Учaсник poс.-TypeцЬкoТ вiйни l768 - |774 pp., пiд чaс
якoi виявив видaтнi вiЙськoвi здiбнoстi. oсoбливo вiдзнa.rив-
ся пiд чaс Bзят'гя Oчакoвa тa rypeцькoi фopтeui нa o. Бepe-
3aнь, зa шo бр пiдвищeний y звaннi дo пiдпoлкoBliиKa
poсiЙськoi аpмii.

B |792 p. yспiшнo виKoнaB диIuloЬ{aтичнy мiсiю в Пeтеp-
бypзi' сrгpимaвши 30 чepBня |192p. гpaмory цapиш Kатepини II,
згiднo з яKoю ЧopнoмopсьKoмy KoзацЬкotvfy вiйcьlry нaдaвtrлa-
ся y вiннe KoPисryBaння Taмань з oкoJIl{tUIми. oдин з opгaнi-
зaтopiв пеPeсeпeння щpaiнськиx кoзакiв на Kyбaнь, oчoЛиB
Ty ЧaстиI{y пepeсeпeнцiв, якa пpибyлa нa Kфань шliткy 1793
por{y.

BiЙськoвий сyддя ЧKB. Koмaнщвaч вiЙськoвoi флoтlшlii
нa Чopнoмy мopi в Poс.-тypeцькiЙ вiЙнi |787 - l79l pp. тa кo-
зaцЬКoгo зaгoнy y пepсидсЬкoмy пoхoдi |796 - |191 pp. Aвтop
пiснi ..oй гoдi ж нaм )Кypитися'', яКa тpивa.гIиЙ чaс BB:Dк:шaся
нeoфiuiйним гiмнoм ЧopнoмopсЬкoгo Koзaцькoгo вiЙськa.

ПiоIя смepтi 14 сiчня |797 p, кoшoBoгo oтaмaнa З. Чeпiги
(duв.) oбpaний КoшoBим oтaмaнoМ. fule Г. тaк i нe дoвiдaвся
пpo це, oскiльки пiд чaс пepси'цсЬкoгo пoхory 28 (29) ciяllя
|197 p. пoмep нa пiвoстpoвi Koмишeвaн нa бepезi KaспiЙсь-
кoгo Мopя.
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гoЛуБ
oлег oлегoвпч
Гoпoвa т0BaPистBa ..Чopнoмopськa

Ciч'' тa Кфaнськoi щpaiнськoi 
..Пpo-

свiTи'', зaснoBaнш( нa пoчaпсy 1990-х
poкiв y м. Kaтepинoпapi.

гotIЧAPoB
K. Ф.
Гpoм4дськo.пoлiтичниЙ i вiйськoвий дiяч; нлeн Кyбaнсь.

кoi paпи вiд ст. Kypvaнськoi, гoJtoвa вiйськoвoТ кoмiсii Ky-
бaнськoi paДи, Цleн пpeзидii, згoдoм гoлoBa Kyбaнськoi зaкo-
нoдaвчoi paди; пoJIкoвниK.

Hap. в poдинi кoзaKa.чopl{oмoPltя ст. Kypнaнськoi Ta-
мaнськoго вiддЩ Kyбaнськoi oбл. ПpихlшIьнo стaBився дo
yкpaiнськorrc pyхy тa iдеi тiснoгo спiвpoбiтнlll.Fвa з Укpaiнoю.
Apeштoвaний дeнiкiнtцми i виcлaний дo м. Cтaмбyлa.

гУЛ [I K
Мoкiй сешеl|oвl lч
(r72Etr732- r807)
Biйськoвий кoзaцький дiяч, мeцeнaт; в. o. oтail{aнa Чopнo-

мoPськoгlo кoзaцЬкoг1o вiЙськa (16 сepпня |797 - 12 гpщня
1798), вiйськoвиЙ сyддЯ чKB (iз 29 бeрзня 1799).

HaP. y poшrнi щpшнськoгo стapшtllt{tt. з 1755 p. - кoзaк
Biйськa 3aпopoзькoгo. Учacник poс.-ryPeцькпх вiйн |768 -
|,774тa |'I8'7 - l79l pp. У 1789 p. - кoмaцдпp 4-i чaстиt|tt кo-
зaцьKoro флoтy. Biдзнaчився пiд чaс штyPt'fy oчaкoвa та
IзмaшIa. l0 лштorо |19| p. - пpeм'Ф.мaйop. У берзнi |192 p.
нa чoлi oкpeмoi кoЬ{ill{дt{ кoзaкiв бр вiлpядxeний oглякщи
зем.гli Тaмaнi Й Кyбaнi i склaсти ж тoпoгpaфiчниЙ oпис. Пo-
вepнyвшисЬ дo oloбoдзei (8 липня), нaдaв кotltoвoмy oтalvta.

Iltr

(цant|oпьoDuй

нoвi винepпниЙ звiт. ПiоIя пepeсeJleння нa Кyбaнь пiвтopа
poки сIIy)кив нaч:ЦЬllикoм пpt{кopдoннoi вapти. 26 бepeзня
|196 p. пPизнaчaeться вiйськoвим oсaвyлoм. Biд 27 тpaвня
|799 p' _ пiдпorrкoвник. B гPyднi |199 p. вийшoв y вiлстaвкy
за стaнolr,l здopoв'я. Bсe свoс мaйнo зaпoвiдaв пiс.гIя смepтi пe-
peдaтI{ нa блaгoдiЙнi цiлi. Йoгo внeсoк нa пoтpeби oсвiти вия.
вився нaйбiлЬшlим y ЧopнoмopiТ.

ГдлAгAH
Mпкoла МПкoлaйoвшч
(r882 - ?\
Грмaдськo-пoпiти чниЙ i вi йськoвий дiяч, щrбlliцист' Д{IUIo-

Мaт; члeн l{erпpшIьнoi Pa.ци, Mшtoi Pади, BсeщpшTськoi paди
вiЙськoвих дeщпaтiв, деJIeгaт l{erпpшlьнoi Paшl нa Kyбaнi.

Hap. в кoзaцькiй poлинi с. Tpeбщiв ЧepнiгiвськoТ ryб.
(нинi Киiвськa o6ll.). Haвчaвся в киiЪськiй гiмнaзiТ, кoпeгii
П. Гaпaгaнa. B 1902 p. Bстyпив нa пPиPoдниний фaк-т Киiвсь-
кoгo ylr-тy. theн PУП. Зaapeштoвaний 4 лютoгrr 1904 P., пe.
peбyвaв пiвркy в Лщ'янiвськiЙ в'язницi. Учaсник Пepшoi
свiтoвoТ вiйни нa бoцi Poсii. З |9|7 p. щeн УсJIPп. JIe.пегaт
Jlpщoгo i Tpeтьoгo всeщpaiнських вiйськoвиx з'iздiв. Biд
6 нepвrш |9I7 p. - стapшиI{a Укpalнськoгo пoJII(y iм. Бoгдaнa
Хмшьницькoгo. Ha Tpeтьoмy всeщpaiнськoмy вiЙськoBolvfy
з'iздi кoomoвaний пo Bсеyкpаiнськof pa.Ци вiйськoвш( дelry-
тaтiв. 6 гpyдtlя |9|7 p. paзoм з €. Oнaцьшм (duв.) зa Дopy-
чeнI{ям [deнтpaльнoi Paди виiхaв нa Kyбaнь i.Цoн шIя пepeпo-
вopiв з rхнiми УPяДaми. Пpeдстaвник УHP пpи yP,uцD( Пiвдeн-
нo.Cхiднoго Coюзy тa JIoЩ (19l8). 5 квiтня 19l8 p. як дl{tшo-
мaтичний пPeдстaBник УHP виixaв пo }rryнii. Учaсник пo-
встzЦ{ttя пpoги Гeгьмaнa Пaшla Cкoрпqдськoгo. У сiшri l9l9 p.
- гoлoв:l Haдзвичaйнoi диrшoмaтичнoi мiсii УHP в Угopшинi.
Пiсля пiдписaнI{я yp'lДoм УHP Bapшaвськoгo дoговopy пoдaв
y вiдстaвкy тa eмiгpрав дo Biдня, згoдolt{ - лo Пpaги. opгaнi-
зaтop i кepiвник щpaiЪськиx opгaнiзaцiй нa емiгpauii' зoкpe.
мaу |921- 1939 PP. oчoIlювaв Укpшнськy гPolr.raДy' BиKлaдaB
в Укpшнськoмy вiльнol'fy yн-тi. Haписaв чoтиpl{томtly книry
спoгqдiв пpo Haцioнaпьнo.вt.lзвoJlьнi змaгaння |9|7 - L92o-x
poкiв. У тpaвнi |945 p' apeштoвaниЙ сoвсгськoю кorпpрзвiл-
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кolo' BиBезeний дo Kиевa, дe Й зaгинyв y Лщ'янiвськiй
в'язницi.

ГдтA гoгУ
Mуpaл
Гpoмaдськo-пoгIiтичний дiяч; .шeн Kyбaнськoi paпи вiл

гopuiв Кaвкaзy.
Чepкeс. Пpиxrшlьнo стaвився дo щpaТнсьKoгo Pyxy тa iдei

тiснoгo спiвpoбiтництвa з Укpаiнoю.

гУЛигA
Iвaн oмеляl|oBич
Гpoмaдськo-пoлiтичний i вiЙськoвий дiяч; кoмандиp Iшaс-

тyl{сЬKoгo Кopпyсy нa Typeцькoмy фpoнтi' гeI{ePuUI-лейтенaнт
poсiйськoТ apмif, .шен KyбaнськoТ paди вiд ст. HезaмaТвськoi,
гoлoвa BiЙськoвoi кoмiсii Paди, вiйськoвий мiнiстp в ypялi
B. Iвaнисa (y вигнаннi). Koмендaнт м. Tyaпсe (l920).

ДoБPoскoк
Гaвpплo BaсПлЬoBl lч
(2s.3.1876 t1878?t -  7.3.r938)
Jlpaмarypг, пpoзaiк, гpoмaдсЬКий дiяч, леKтop.
Hap. в сe.пянськiй poдинi с..[epганi Хapкiвськoi ryб. Зaкiн.

чиB зeмсьКy шKoIry i Хapкiвське peaльне }д{илищe. Пpaцював в
iстgDи.пroг'{y apхiвi ХapкiвсЬкoгo yt|-Ty. нa пoн. 1900-х pp.
пpиtxaв дo Kaтepинoдapa. з 1904 p. завiщrвав бiблiсrгeкoю
iм. o. Пyшкiнa. LIлен УПсP. Пepшi rry6Iiкaцii _ 1896 p. B Ka-
тepинoдapi oгтyблiкyвaв тaкi книги: ..CiчoвиЙ opeл'' (1906),
..Kpaмoльник'' (l907). Пiд чaс сBятЦ/Baння lOO-piннoгo ювiлeю
xopiв KyбaнсЬКoгo кoзaцЬкoгo вiЙська бyлa пoстaшIeнa iсто-
pичнa дPaмa Д. ..Koзaцькi пpaДi.Ци''. ,Цpyкрався y бaгaтьox ви.
д:llll{fl(: ..К1бaнь'', ..Kyбaнскaя жизнЬ'', ..Зopя'', ..Kyбaнський

tg|p'ep'' тa iн. У l920-x pP. вЧrrTrЛював. Зaapeuгтoвaний зa зви-
ьryвaчeнняt{ в opгaнiзaцii щpaiнськoi нaцioншlicгиннof гpщи в
Kpaснoлapi. Poзсгpiляний. PеaбiлiтовaниЙ y l989 p.

1эь

?еяanI|oльoDuй

ЕPA сToB
Cтепан IвaнoBIlч
(r9. l2.rts6 - 13.4.1933)
Гpoмaдськo.пoлiтичний дiян, письмeI{ник' кooпePaтop, ви-

дaвeцЬ, >кypншliст, MeцeI{ат щpaiнськoгo tсyльrypнoпo p}4(y нa
Kyбaнi; .uleн l{eнтpа.гlьнoi Paпи (пpeпстaвнI{к Kyбaнi в ЦP).

Hap. в poдинi свящeнI{ка в м. Kaтepинoдap. 3aкiнvив Ky.
бaнськy вiйськoвy гiмнaзiю, нaвчaвся нa мaтeмaтичнotvfy
фaк-тi Kиiвськoгo тa юpl{дичнoмy ф-тi Пeтepбypзькoгo
yн-тiв, звiдки бyв виклюяeний за нeблагoнaдiйнiсть. Пoчат.
кoм свoei пoлiтичнoi дiяльнoстi вBокaB l >кoвтня 1879 p. _

Дeнь BсTyПy в opгaнiзацiю мoлoдиx yкpaiнuiв ..Kiш''. Зa poз.
пoвсюдя<eння yкpaiнськoi нe.пeгa.гIьнoТ лiтеpaтypи y l882 p.
зaаPeштoвaниЙ i пiсля yв'язнeння вислaниЙ нa 3 p. дo Cибi-
py. Гpoмaпськy Дiяльнiсть пpoдoв)кив y Kaтepинoдаpi, кyпи
пoвepl{yвся y 1886 p. Iнiuiaтop ствopeння нa Kyбaнi лeгaль-
ниx щpaТнсЬкttx гPoмаДсЬкltх, кooпepaтивl{иx, пpoсвiтнix,
дoбpoнинних, eкoнoмiчних тoBapистB. B.гIaштoврaB мltс-
тeцькi BистaBки, Poзпoвсюдxyвaв yкpaiнськi кни>кки, opгaн-
iзoвyвaв Шeвчeнкiвськi святa. Ha пoч. ХХ ст. пoвepнyBся дo
lleлeгzulЬних метoдiв poбoти.

tIлен PУTI, згoдolvt Ус.цPП' щe пiзнiшe .шeн TУТI. B aвтo-
бioгpaфiТ писaв, щo ..зaдля пolllиPeння щpaТнствa'' виKпикaв
нa Kyбань чиМirлo yкpaiнцiв, яким ..здoбyBaB пoсaди'' B Kат€-
pинoдapi. Opгaнiзoврав ..Пpoсвiry'' тa iТ фiлii y стaницях, зa
щo вiдсlцiв 6 мiсяцiв yB'язнeння. opгaнiзaтop Чopнoмopськoi
гPoь{aди - кyбaнськoi фiлii PУn (1902). Пiс.гIя зaкpитTя кaтe.
pинoдapсЬКoi ..Пpoсвiти'' нa пiвpoKy псrгpaпI{в дo в'язницi. У
1908 p. пeperxaв дo Hoвopoсiйськa, дe opгaнiзyвaв щpаiнськe
с.-г. тoвapиствo, I\,l)Rllчtto-дP:rмaтиvниЙ гypтoк. У l9l7 p. _
opгaн i зaтop ..Гpollaди'', тoBapиствa ..П poсвiтa'' i ..Укpaiнськo-

гo Kooпepaтивy'', KooпepaтиBy ..Зaпolr{oгa''. Бр пиpeктopoм
бaнкy. У бepeзнi |9L7 p. oбpaниЙ дo сKJIaдy тимчaсoвoгo ЦK
щpаiнськиx aвтoнoмiстiв-флepшiстiв. У квiтнi l9l7 p., як
нaйстapшoгo зa вiкoм щpшнськoгo дiячa, Йoгrэ oбpaнo гoIIo-
вoю Bсeщpaiнськoгo нацioншtьнoгo кoнгpeсy. B 1920 pp.
бpaв aктивнy )Дraсть y впpoвalDкeннi пo.гIiтики щpшнiзauii Ky-
бaнi. Пoмep y м. Cyryмi.
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€MЕЦЬ
Bасшль КoстЬoвl lч
( 15.12.1890 - 6.r .1982)
Cвiтoвoi сIlaBи бaнщrpист-вipгyoз,

бaнщpний мaйстep, iстopик, писЬIиeн.
нl,lк; члеll Гo.пoвнoi yпPaBи Bсeyкpaiнсь-
кoi спiлки ..ПpoсBiтa'', 

г|aсник Bизвoль.
l{и,( зil{aгaнЬ y лaBiD( пoJll(y iм. гeтьмaнa
Пeгpa J|opoшeнкa.

Hap. в с. Хaбapiвui (тeпep сil{т
Шapiвка БoгoщлtiвсьKoгo p.tty Хapкi-

вськoi oftI.). HaвvaBся y Хapкiвськoмy тa MoскoBсЬкoMy yн-
тiD(, щвtlчнi стщii пPoдoв)кив y Бepлiнi i Пpaзi. Пеpший пyб-
лiчний вистyп - 6 гP}щrш l9l l p. в м. oxтиpЦi. Biдтoдi багaтo i
тшiднo кoнцepryвaв y Poсiйськiй iмпepif. Bчитепювaв y сo-
сницькiй дiвoчiЙ гiмнaзiТ (|9|7 - l9l8). Учaсник oбopoни
Kиeвa y сшaлi Кypeня Biйськoвoгo мiнiстepствa УHP (сiнeнь
l9l8 p.). Учaсник пoхoДy нa Kиiв oб'еднaниx щpaiнськиx
apмiЙ (лiтo 1919 P.). Ha eмiгpauii кoнцepryBaв y Чeхoс.пoвaн-
чинi, Бeльгii, Фpaнuii' Kaнaдi й сIIIA. opгaнiзaтop Пepшoi
кyбaнськoi кoбзapськoi шKoли (Kaтepинoдap, 19 l3), Пepшoi
дepxaвнoi кoбзapськoi кaпeJlи (Киiв, l9l8) тa JIPyгoi кaпeпи
бaнщристiв (Пpaгa, |923). Aвтop пPaць: ..Koбзa. Cкiльки с.лiв
пpo щpaiнськиЙ нaцioншIьний iнстpрleнт тa йoho пoхoдx<eн-
ня'' (БЬpлiн, I92|)' ..Кoбзapi стaPш( чaсiв'' (Беpлiн, |92|),
..Koбзa тa кoбзapi'' (Бepлiн, |92з)' ..У зoлoтe 50.piння нa
слyxбi Укpaiнi'' (Гorшiвyп - Toporrтo, 196l). Пoмep y ClIlA.

) l(A Pкo
Якiв BaсшлЬoBшч
(r3.1 l . l86r -  25.5.r933)
Укpaшсьrсшi llисЬtt,tel+lltrq aKrop, гPoil{aдсЬкФпoltiтичдd дiяч.
Hap. y м. Пoптaвa в poдинi кoпeзЬкoгo aсeсoPa, в якiй пa-

нyвaв KyлЬт кнt{г, Ir{yзикI{ i тeaтpшIьнoгo мt{стeцтвa. Щe в
гiмнaзii стaв нa peвoлюцiЙний Цшlяx, щo й стшto пpичиI|oю
виKJIюченtlя. Heoднopaзoвo зaтPимyвaвся тa apeштoвyвaвся.
Зaкiнчив земськy фоIьдшepськy шкoлy. Пepшa збipкa
вipшiв пpoсякrryгa любoв'ю дo Укpaiни (..Пepшi лipиннi
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твopи'', 1884). У 1886 - 1896 PP. - aктop тeaтp:шьних гpyп
M. Cтapиuькoгo, М. Kpoпивницькoгo i П. Caксaгaнськoгo.
,Цpyгa збipкa вipшiв (..Мoлoдим. Пiснi i ryми'', l89l) нeдo.
пyщeнa дo дPyкy цeнзypoю. Пyблiкyвaвся в ..ЛiтepaтyPнo-

нayкoBoмy Biсt{икy'', peдaгoвaнoмy I. Фpaнкoм. B l896 p. в
Cанкт-Пeтepбypзi вийцrлa збipка йoгo бaйoк. &Iiткy 1903 p.
пepeТxдх<aе нa Kyбaнь, oсe.IlяeтЬся y Кaтepинoлapi. Kaтepи-
нoдapський пepioд - нaйrшiднiший з твoPчoгo пoгля,ry:
збipник ..Пiсt|i' ' (l905), ..БaйKи'' (I9|2)' ..КaтepинoдapЦям''

(19l2), iстopинний I{aPис ..Ha Kyбaнi" (|9I2)'..Бaла.ци i ле-
ген,ци'' (l9l3), a тaкo)к пiпбipки дo aнтoлoгii ..Укpaiнська

мyзa'' (1908) i дo ..Збipникa yкpaiнськиx бaйoк'' (l9l5).
oдин з opгaнiзaтopiв i кepiвникiв кaтepинoдаpськoT ..ПPo-

свiти'' тa КaтepинoдapсЬкoгo вiддiлeння PУП.
У 1920.х Pp. - нa piзних пoсaДо( y Kyбaнськotlfy Ццo)сl{ьo-

мy мрei. B |929 p. y зB'язl(y з гryftliкацieю вipшiв .З eгипетсь-
кoгo циклy'' бр зaapeштoваниЙ зa пiдoзpoю в шпигytrс"rвi нa
кopистЬ Bgtикoi Бpшгaнii. Aрuгпl, oбшyки i дoпrm тPиваJIи дo
сaмoi смeф. Зaцькoвaний перслiщвaннямIl, пoмeP. Пoxoвa.
ниЙ нa Bсiхсвятськotvfy клaдoвищi в м. Кpaснoпap. Apxiв Х.
зФpiгaспься в Iн.тi лiтeparypи iм. Tapaсa Шeвчeнкa в Kиeвi.

)кУ к
с. B.
Гpoмaдськo-пoлliтичниЙ дiяч; .лeн Kyбaнськoi кpaйoвoi

Paди, чteн кoмiтeтy Toвapиствa кyбaнuiв y Чexoс.гtoвaччинi.
Чopнoмopeць. Пpихlшtьl|o стaвився дo iдei тiснoгo спiвpo-

бiтницгвa з УкpaiЪoю. AрштoвaниЙ дeнiкiнlцми i депopтoвa-
ниЙ дo Cтaмбyлa.

зAБoPA
BaсплЬ гpПгopoBl lч
( lEs6 - ?)
Гpoмaдський дiяч.
Cтщекг Киiвськoгo yн-тy. У беpeзнi 1878 p. бpaв щaсть y

сI}Цеt{тсЬкш( зaвopyшeннл(, внagtiдoк нoгo бр виключeниЙ
iз зaбopoнoю двa Poки BсTyпaти дo вищtl;( нaBчaпьI|и'(
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Yубaнcькa|кpdнa
зaкпaдiв. Члeн yкpaillсЬкoгo ryPтKa 

..Чopнoмopцi''. Biв aнти-
УPяДoвy пpoпaгalrry сePед сeJшн' Зaкiнчив мeдичний фaк-т
yн.тy y 1882 p. Ha пoч. 1900-х pp. -лiкapy Kyбaнськiй oбл.

зAхAPЧЕIIKo
Biктop Гaвprrлoвt lч
(нap.22.3. l938)
Kepiвник .[epжaвнoгo aкaдeмiчнoго кyбанськoгo кoзaчoгo

xoPy.
Koзaк ст. Jlядькiвськoi, щo нa Kyбaнi. Hapoдний apтист

Poсii. Bидaв збipкy..Hapoднi пiснi Kyбaнi''.

зoJIoTAPЕIIкo
Baсшль ФедopoBrrч
(18lE - 1872)
Кyбaнський пис ЬМeнник, eтнoгpaф, Мeilfyapист' пeдaгoг.
Hap. в poдинi пol{oмaPя KaтepинoдaPськoгo сoбopy. Зaкiн.

нив CтaвpoпoJlЬсЬкe Дr,(oвнe }чиJIищe тa AстpaхaнсЬl(y lr,(oB-
кy семiнapiю (1840). Haписaв нapис пpo K. Poсинськoгo
(1849). Aвтop пaмфлery..fЬIaч Baсшш бiля piки Kyбaнi. Poз-
пoвiдь пpo KaтepинoдaP, гoлoвнe мiстo Чopнoмopськoгo кo-
зaцькoго вiйськa'' - цiннoгo дxepeJla пpo l(yлЬryPy Kyбaнi'
мiсцeвий пoбщ тa )киття кaтeprrнoДapськoi гpolt{4ДсЬкoстi' JIo
нaши,( Днiв нe дiЙuлa дpaмa З' ..Teзей i Api4днa'' тa чимrЦo
iншиx твopiв. Пoмep y м. Пeтeфypг.

lBAI{ис
Baсиль Mпкoлaйoвпч
(2|.3. l888- пiсля l958)
JIив. poздiл ..Oбopoнeць нeз:UIeж-

нoстi Kyбaнi BaсшIь Iвaнис''.

?цant|oльo0uй
lBAсIoк
Iвaн BaсшлЬoBl lч
Гpoмaдськo- пoлiтичний пiян; мiнiстp фiнaнсiв кyбaнськo.

гo ypяry.
Пoxoдив iз м. Хoтин (нинi Чepнiвeцькoi oбл.). Зaкiн.lив

}ЦитeJIьсЬКий iн-т. УчитeпIoBaв. Bистщaв зa сaмoстiйнiсrъ
Kфaнi. JIo l9l7 P. - диpектop кooпePaтивнorrэ бaнкy ..Цент-

poсoюз'' y Kaтepинoдapi. OстaннiЙ гoJIoM Kyбaнськoi
щpaiнськof нaцioншlьнoi paпи (пoлiтинниЙ opгaн щparнuiв
Kyбaнi), мeтa якoi - пpиeшIaння Kyбaнi дo Укpaiни. Ha eмiг-
paцii видaв книry ..Kфaнь''.

кAIIIBЕцЬкиЙ
Mшкoлa MПкoлайoвпч
(18s7 - 1911)
Письмeнник.
Hap. в Kepнi. Haвчaвся в гiмнaзiяx Kepнi, Kатеpинoдapa тa

БepДЯнськa, Пeтepбypзькob{y щ.тi. Aвтop книtll ..3 миEyлoгo
Чopнoмopii"' (1899), щo сKJIaДеIIa з oпoвiдaнЬ пpo миtlyлe
xитпя кyбaнськиx кoзaкiв.

KAПЕJIЬгoPoДсЬкиЙ
Пплпп ЙoсшпoвПч
(1882 - re42l
Пoeт, пpoзaiк.
Пpибр нa Kyбaнь у I9o4 p. з с. fiepкaчиxa, щo нa BeпикiЙ

Укpaiнi, pятyloчись вiл пeршiryвaнь пoлiцii. Bчmeпювaв y
с. Успенськoмy. Пepшa пoeтичнa збipнa - ..Bi'Цryки xlгття''
(1907). ПyбlIiкрaвся в бaгaтьox гirзeтa:( тa xyplraJliD(, зoкpeмa
в ..Лiтeparypнo.нayKoвoмy вiсниlсy''. Biв aшrrypяДoBy пPoпa.
гaнry. У квiтнi 1909 p. зaпpoтoPeний дo Apмaвiрькoi в'яз-
ницi. Ha сщi випpaвдaниЙ. У |92o-x pp. збиpaв нa Kyбaнi мa-
тepiшlи з iстopii HaцioншIьнo.BизвoльItш( змaгaнЬ. У |932 p.
Bидae poмaн ..Ш5pгaн''. B |93.I p. peпpeсoвaний. ПoсмepпIo
peaбiлiтoвaниЙ.
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l(у6aиськ a|кveiiнa
KAтA €нкo
Kyзьмa ППлПпoBl lч
(12.r0.1903 - 1980)
Письмeнник, щрtlшIiст, бaнщрист.
Hap. в ст. Чe.пбaськa на Kyбaнi.
Пiд чaс Bизвшtьниx зN{aгaнь |9|.7 _

|920.x Pp. бyв нa бoцi Boрoгa (бoеuь
ЧoHy Kpaснoi apмii). Haвчaвся в Хap-
кiвськoмy щ.тi. Уvaсник yкpaiнськoi сa-
мoдiяльнoстi. Blщaв poмaн ..ЖItвi зyстpi-
ltyгься'' (K': PaдЯнськиЙ писЬI\,teнник,

|975)' нaписaний iз пoзицiЙ бiйш ЧoHy, яКИЙ бpaв щaсть y
poзгpoмi дeсaкry Cepгiя Улaгая. Ceрп йoго твopiв -..,Жrrгге-
пис'' (1979). Пoмep y м. Kpаснoдap. Ha сМеpть K. нeкpoiloг
пiдписшIи O. Гoннap, A. J|iмаpoв' Б. Хapкyк,.Ц. Miщeнкo.

кAЩЕнкo
A ttдpiан Феoфaнoв1l ч
(r .10.185E - 29.3.1921\
П исьме нник, видaвeцЬ' т:UtaнoBI{ти Й пoгry.гш pизaтop iстopiТ

зaпoPoзькшк кoзaкiв; дiйсний стaтський Paдник.
Hаp. нa xщ. BeсоIий (нинi Biльнянськoгo P-try Зaпopiзькoi

oбл.). Пoхoпив iз двopяI{сЬкoгo рry. ЗaкiнчиB loнкePськe
г{t{JII{щe. Crryжив кol|тPoJlepoм ttа зa.пiзницяx у
Кaтepинoслaвi, Пepмi, Пeтepбypзi, Tyaпсe. Писaти пoчaB
пiзнo. Пepшi rryФliкaцii - в 1900 p. Кoзauькy тeмy вiдкpив для
сeбe нa Kyбaнi, дe пpaцюBilв стaPшим кoкгpoJ.Iepoм нa зшliз-
ницi Tyaпсе - Apмaвip - Мaйкoп. У Tyaпсe ним написaнo 6
кtlllг, в т. ч. ..Haд Кoдацьким пopoгoм'', ..Пiд Koрщei{'', ..B

зaпшli бopoтьби''. B Тyaпсe вiв пpoсвiтницьI(y дiяльнiсть. Пo.
мep y Dr. Kaтepинoслaв (нинi Jlнiпpoпeтpoвськ).

киPIЙ
oлeксiй Aп.цpiйoвнч
(rr .2. lEE9 - S. l . r9s4)
Пoет, пepeк.п4дav.
Hap. в бiш'яltькiй Poдинi с. Kpщи.moлe (нинi l.пrянськoгrr

p-кy Чepнiгiвськoi oftl.). Батъкo щoPotry хoДlв нa зapoбiп<и нa
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Kyбaнь. Пiшя закiнчeння тpик,laснoi шкoли с,IyJкив .)клoп.пl-

кoм'' y ЛaвKil( ts,тЩiв. B 1906 P. P:13oм iз бaтькaми пepe.DЦDдgae
нa Кфaнь, Дe вJl:шIтовyrтъся писaPeгvr в oкpyтшиЙ qш. Пepшa
збipкa вipшiв - ].piР1 нивa'' (l9l0). Paнlя лipикa пPoсflGr}rгa
спoгaДaми пр piшri мiсця, нoстальгieю зa Beпrкolo Укparнoю.
Haсгщнi кнtltи: ..Збipкa пoезiй'' (1926)'..У нory зд{ями'' (l93l).
Перк.падaв aшmeйськi пiснi нa щpшнськy мoвy. B 1932 p. (пiд
peд. М. hшlьськoro) вийшлa скIlaдeнa ним збipкa чePкeськID(
пiсeнь, лeгeнд i мiфiв - щpшнськoю tvloвoю. Poсйськoю мoвoю
нilписzlв пoе}ry..Aцt,tг€'' (1948) - пPo дoIIю aшrгейськoгrr нapory з
чaсiв КaвказькoТ вiЙни дo BсTaIIoBJteння кoIIпOсгшoпr лary. Peп-
peсoваний сoвeтсЬкoю шIaДoю. Пoмep y м. Кpaснoпap.

Кияlшкo
Iвaн Iвaнoв1lч
(27.5.1864 - r8.r l .  r92S)
[стopик; oсавyл Kyбaнськoгo кoзaцькoгo вiйськa.
Hap' в ст. Ipклiiвськa Kyбанськoi oблaстi. Haвнaвся в Ky-

бaнськiЙ вiЙськoвiй к.пaсичнiй гiмнaзii, пoтiм - y Cтaвpo-
пoJIьсЬкoIv{y yнlшIишi. У |902 - |9|7 pp. - apxiвapiyс Kyбaнсь-
кoгo кoзацЬкoго вiйськa. Aвтop нIlзки poбiт з iстopii зaсeпeн.
ня Kyбaнi, щaстi кyбанuiв y вiйнi l812 p., пpo цбaнськi мo-
нaстиpi тa вiйськoвi xopи. Haписaв бiorpaфii K. Poсинськoгo,
П. Бaбичa, O. Бypсaкa тa iн. Apеurгoвaний ЧK 27 лютoгo
|92| p. ЗвiльнeниЙ пiд пiдписlсy пpo невиlЗд l3 vepвня |92| p'
Пoмep y м. Kpaснoпap.

KoBAЛЕнкo
Федip якt i loBПч
(r6.s.IE66 - 2.9.r9I9)
Грм4дськяй Дiяч, пpoсвiтrпепь, кo-

лeкцioнep, зaснoвt{tlк пеpшoi кaщиннoi
гшeрi нa Пiвнiчнoмy Kaвкaзi, щo зa.
пoчaткyB:Цa Kатеpинoдaрькy мiсьlсy
кaРгиl{l{y г.lJIеpею iм. Ф. KoвшIeнкa.

Hap. в м. oпiшttя Зiнькiвськoгo пo-
вiтy Пoптaвськoi гyб. Ha Kyбaнi з 15
poкiв. Пoмеp y м. KaтеpиI{oдaP.
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Kу6aнcькa|кpeiiнa

кoкУ}IЬкo
Пeтpo IваtIoBl lч
(10.6.18s1 - 10.6.r939)
BiЙськoвий i гpoмaдськo-пoлiтичний

дiяч; oтaмaн €йськoгo вiддшry Kфaнськo-
гo кoзaцЬкoгo вiЙськa (з l9l0 p.), .шен
Kфaнськoi pаДи вц ст. Умaнськoi
( l9 l 7)' генepш-лefrrенaЕг цapсьKoi apмiТ.

Hap. в poдинi oсaвyлa в ст. Hoвoдepe-
в'янкiвськa (за iн. Дaнимtt _ в ст. .Ц,oл-
х<aнськa), щo нa Kyбaнi. Зaкiнчив Мoс-
KoBськe Oлeксaндpiвськe вiйсьKoвe у{и-

лищe тa Biйськoвy акaдемiю. Koмaндиp l-гo Хoпepськoгo
пoЛKy. Зaxисник iнтepeсiв KoзaцTвa. Biд пoнaткy l920 p. _ гo.
лoBa деJleгaцii зi збеpе>кення вiйськoвиx peгaлiЙ. Пoмеp y
м. Бe.пгpап. Пoxoвaний y м. Земщ.

Kol lцЕBиЧ
Гpшгopi й М штpoфaнoBtlч
(r7 .t  1. r  86 3- 26.r2.r937 )
Bидaтний N{yзикoзнaBeцЬ, кol{пo-

зитoP, xopмeЙстep, фoлькпоpист, пе-
дaгoг, aBтop нaвч:rльниx пoсiбникiв зi
спiвiв шIя шкiл; peгeнт Kyбaнськoгo
вiЙськoвoгo xopy.

Hаp. в ст. Cтapoнил<ньoстeблiвська
нa Kфaнi. Зaкiнчив Kyбанськy щи-
теJlьсЬI(y сeмiнаpiю (1863). Bчителю-

вaв. Haвчався на peгe}ггсЬKш( ЦyPс:l'( Пeтepбypзькoi пpи.Цвop-
нoi спiвoчoi кaпeли. Peгекг Kyбaнськoгo вiЙськoвoгo спiвoчoго
хopy (1892 _ lю6)'.щIIя якoгo зpoбив oбрбки 200 пiсeнь нop-
нoМopськю( кoзaKiв, зoкpeмa тaКlD(: ..Tюкa Кyбaнь бepежeнки
знoсtrгЬ'', ..ЗaщДишla Bp.Dка бaбa'',..Iхaв кoзак зa Kyбaнь'', ..OЙ

летiв Opе.гl'', ..ЧaйKa'', ..oЙ Moрзe, тa Mopoзeнкy'', ..BиЙuли в
пo.пe кoсapi''. 5 квiтня l9l3 p. BисTyпиB iз ве.гlикoю дoпoвilЦlю
пpo пiсeнний фшIьклop Kyбaнi, Йoго зв'язoк з щpaiнськoю
пiсl{ею, oсo6ливy рary бyлo зBеpнeнo нa пiснi кyбaнських нy-
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мaкiв. Зaписрaв i пiснi кyбaнсьlсоt кoзaкiв-лiнiйцiв. Зaписaв
200 нapoдних пiсeнь iтанцювшlьниx мeпoдiй Aшгеi.

B |937 p. стBopиB Kyбaнський кoзaчиЙ хop. 30 сePпня
|931 p. бyв зaapeштoвaний 3a зBиl{yвaчeнням y спpoбi зaма-
ху нa Й. Cтaлiнa. PoзстpiляниЙ. Йoгo щiкa.гlьнa кoлeкцiя кy-
бaнськиx нapoдниJ( пiсeнь, Iloтних збipникiв, книг (yсьoгo
|2846 oдиниць) знtlшIeнa poсiянaми. PeaбiлiтoвaниЙ
l8 квiтня 1989 p.

пaнiЙ. Aвтop пoнaД
Cтaвpoпoль.

кoPoЛЕtIкo
Пpoкiп Петpoвrrч
(s.7.1834 - 6.2.r912)
Iстopик, кpa€знaвeць; apxiваpiyс Ky-

бaнськoгo кoзaцькoгo вiйськa (1893 _
t902).

Hap. нa xщopi бiля ст. ПaвгIiвськa в
Чopнoмopii. Cистeмaтичнoi oсвiти не
мaв. Ha вiйськoвiЙ огyxбi з 5 нepвня
l85l p. Учасник бaгaтьox вoeннш( кaм-
30 poбiт з iстopii Kyбaнi. Пoмep y м.

кoсoЛAП
Петpo Bпсo €B l|  ч
(16.r2.r839 - 8.2.r910)
Хщoх<ник, BчtiтеJIь.
Hap. y м. Kaтepинoдap B Кoзaцькiй poдинi. Зaкiнчив

Пaшiвський кaдетськиЙ кoPпyс. Пiшш oтpимaння B l856 p.
стapшинськoгo звaнI{я бpaв щaсть y Kaвкaзькiй тa Kpимськiй
вiйнaх y склaпi гцlастyнськoi сoтнi. У 186l - 1867 pp. нaBчaB-
ся в lмпepaтopськiй aкaдeмii мистeцтB. Bиклaдaв кшIiгpaфiю
в Kyбaнськoмy МapiiнсЬкotvfy >кiнoнoмy yнlшlищi. B 1894 p.
взяв г{aсть в кoнкypсi нa кPaЩий пpoeкт пaм'ятtlиКa чopl{o-
МopсЬкиil{ KoзaKам, якi в сеpпнi |792 p. Bисaдшlися в Taмaнi.
oбpaз зaпopo)кця, ствopeниЙ K., втiлeний У Цьoмy пaМ'ятникy
(вiдкpитий 5 xoвтня l9l l p.' вже пicпя смepтi хyДoжника).
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KoTляPЕBськиЙ
Tнмoфiй Tepeнтiйoвпч
(? - 1t.2.tEoo)
BiЙськoвий дiяч; вiйськoвий писap Чopнoмopськoгo Ko-

зaцЬкoгo вiЙськa ( 1789)' вiйськoвий oтail{aн ЧY\B (27 .6.|797 -
1s. l  l .1799).

B 1760 P. зaписaвся y кoзaKи. Пiсля poзгpoмy Зaпopoзь-
кoi Ciчi сJryxив y Caмapcькoмy зeмськoмy пpaшIiнtli (I77,|).
Учacник взяття Oчакoвa, Хaд>кибeя, Aккepмaнa, Бендеp.
Oсoбливo вiдзнaчився пiд чaс шryPмy lзмaшa, зa щo oтpи-
мaв зваlll{я пiдпoлкoвникa. Ha Kyбaнь пpибyв L193 p. у
складi вiйськoвoгo yPяДy. Пoхoвaний y KaтеpинoДapськiй
фopтеui.

кoшIицЬ
OлексaнДp AнтoIIoвПч
(rE7s - 1944)
Bизнaчний Диpигeнт' кoмпoзtlтop'

eтнoгpaф, фoльк.пopист; гoлoвa Мy-
зt{чнoгo вiддшry Гoлoвнoгo yпpaшiнrш
спpaB мистeuтв i кyльrypи Укpaiнcькoi
[epxaви ( l 9 l8)' диpигеllт Укpaiнськoi
pесrryблiкaнськoi кaпeли (з l9l9).

Poдoм iз Kиiвщини. Пiсля зaкiнчен-
ня KиiвськoТ ryхoвнoi aкaдeмii (l90l)
пpaцюBaB нa Kyбaнi, y Cтaвpoпoльсь-
кoмy жiнoнoмy щlшIишi. B 1903 -

1905 pp. зiбpaв 700 щpalнськиx кyбaнськиx пiсeнь iз вapiaн-
тaми (збepiгся лишe oдин збipник). У спoгaдaх K. писaB: ..B

свoiй yявi вoни (lryбaнцi-нopнoмoPЦi) цiлкoм вiлpiзнши Ky-
бaнь вiд Poсii. I].ля ниx Boнa бyлa цiлкoм чPкий свiт, а пpo
Укpa.r.нy к:вtUIи: ..У нaс, нa Укpaiнi...'' Bзaгшli ж спiвщiсть
кyбaнськиx кoзaкiв... бyлa дiЙснo нaДзвичaйнa... З oчeй
спiваючиx нa мeнe ,цд{вllBся срt мoei Бaтькiвщини, iстopiя
o)KиBaJIa Й Диxшa хo,Ioдl{им мlll{yлt{м... Дoля дшa мeнi нaйб.
iльше щaстя - бaлaкaти нeнaчe B якolvfyсь мiсяvнoмy сяйвi з
сaмoю iстopieю, ЧrтI,t, як б'eться сepue всiei нaцiТ, сaмa мoя
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Бaтькiвщинa шeпoтiлa мeнi нa вщo yсi свoi xшti, свoi oбpaзи,
свoi скapги, cвoi спoдiвaння...''

Пiслlя зaкiнчeння Мyзиннoi ltlкoли МикoлIи Лисeнкa
(l9l2) пpaцюBilB в lмпepaтopськiЙ мyзичнiЙ шкo.пi, тeaтpi
М. Caдoвськoгo, КиТвськiй мiськiй oпepi. У 19l8 p. - спiвop-
гaнiзaтоp Укpaiнськoi peсrфлiкaнськoi кaпqпи, з яКoю y
1919 - |924 pp. вiлбр Koнцepгкy пoдoPo)к дo Заxiднoi €вpo.
пи тa Aмеpики. З |926 p. )киB y Hью-Йopкy. Bиxoвaв цф
ruleя.ry хopoвш( диpигeнтiв. Oдин iз кPaщиx знaвцiв i пoтryш-
pизaтopiв щpaiнськoi нaPoднoi пiснi тa цePкoвнoгo спiвy. Aв.
тop 5 лirypгiй, oкpeмиx спiвiв, oбpoбoк нapoдtllо( пiсeнь, нa.
писaв кiлькa Kниг' Пoмep y м. Biннiпeг.

кPABчЕtIкo
Koсть BaснлЬoвt lч
(1E88 - 1944?' ,)
Бaн.rypист, iнiцiaтoP ствopeння Пep-

шoi IсyбaнськoТ кaпeJtи бaндlpистiв
пPи кaтepинoдaрькiй ..Пpoсвiтi''
(  l9 l7).

Hup.y м. €Йськ. Пoмep y м. Уфa.

кРикУtI
C aвка
Гpoмaдськo-пo,гliтичниЙ тa вiйськoвий дiя.r, BчитeJIь; oтa.

мaн ст. Пoлтaвськoi, сoтнtlк.
У |920 p. opгaнiзaтoP ..вiддiлiв пopядlсy'', згoдolvt - Г"йдu-

мaцЬKoгo пoлКy i Гaйдaмaцькoi дивiзiТ, BeлиКy чaсткy яKиx
стal{oвплa нaцioншlьнo свiдoмa yкpaiнськa iнтe.пiгeнцiя. Зa
свlдчeнrям B. Iванисa, ..це вiЙськo нe хoтiлo paзoм iз Jleнiкi-
ним бrrшся за Poсiю... Пpo мoскoвський шJrfl(... цi люди сrтy-
хати нe xoтiли''. B. Iвaнис нaзивaв K. ..сoлoмяним BoгнeN{''.
Пiзнiшe спiвпpaцювaв iз сoвeтськoю BJIaдoю.
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KУлAБУхoB
oлeксiй IBaнoBl lч
(r880 - 7.11.19r9)
Cвящeник, гpolr{aДсЬкий дiяч' диIrлo-

мaт; члeI{ KyбaнськoТ paли, н.пeн Ky-
банськoi зaкoнoдaвчoТ paди, мiнiстp
вltщpiшнix спpaв кyбaнсьKoгo yPядy.

H"p. y ст. HoвoпoкpoвсЬKa нa Ky-
бaнi в poдинi кoзaкa-лiнiЙця. Пiсля
зaкiнчeння Cтaвpoпoльськoi дyхoBнol
семiнapii пPацюBaB l0 p. свяшеl{икoм.

Мaв вeликy пoвipy сepeд кoзaцтва. ПpихlшtЬнo стаBиBся дo
yкpаiнськoгo pyxy тa iдei тiснoгo спiвpoбiтництвa з Укpаi-
нoю. Пiсля вiдставки K. Бapлixa (duв.) oчoлl{в Мiнiстepствo
внщpiшнiх спPaB кyбaнськoгo ypядy. B бepeзнi l9l8 p.
aPeшIToBaниЙ нepвoнoгвapДiЙЦями, шIe з-пiд BaPти втiк.
Пiс.пя звiльнeння Kyбaнi вiд бiльшoвикiв знoвy зaЙняв пoсa-
ly мiнiстpa внщpiшнix спpaB (в ypяпi Л. Бичa. - Дuв.).Пiсля
вiдстaвки yPядy (нepeз нeзгoдy з пoлiтикoю A. Jleнiкiна)
пpизнaчeний .шeнoм делeгaцii вiд Kyбaнськoi зaкoнoдaвчoi
paди I{a Пapизькy (Bеpсшtьськy) t{иpry кoнфepeнцiю (l919).
Paзoм з iншими дeJleгaTal\,tи Kyбaнi poзpoбив i пiдписав пpo.
eкт Jloгoвopy дPyxби з KaBKaзЬKиIr,lи гopцями. У вepeснi кy-
бaнськa дeлeгaцiя нaпpaBиJla К. шrя дoпoвiдi Кyбaнськiй за-
кoнoдaвчiй pалi з пpoпoзиЦieю зaтвеpдити Дoгoвip. Цe
BиKпиKzUlo гнiв A. Jlенiкiнa, з йoгo нaкaзy K. бyлo apeшIтoва-
нo. BiЙськoвo-пoльoвий сyп iз вipних A. Jleнiкiнy oсiб нa
чoлi з пoлKoвниKoм [. Kaм'янeцькtlм l{aшвидкypyч засyдиB
K. дo cтpaти. .| (20) Листoпaдa l9l9 p. Йoгo пoвiсlшlи кoлo
мoгI{л М. Pябoвoлa i K. Бapлiх<a. Jlo гpyпей зaсyдxeнoгo
бyлo пoнerшeнo тaбличкy: ..3a измel{y Poссии и KaзaчeстBy''.
Jlвi дoби бiлoгвapпiЙсЬKa RIIaДa нe дoзвoляла зняти тiлo,
вpeштi, зaбopoншla xoвaти i викинyлa тiлo на смiтник. Це
вбивствo викJIикzшo вcличезний Peзoнaнс сepeд кyбaнськиx
кoзaкiв, якi пoчaли мaсoвo кидaти J{oбpoвoльтy аpмiю гeнe-
pалa A. Jleнiкiнa. Bбивствo К. стшIo oДнieю з пpичиIr poзBa-
лy Денiкiнськoi apмii.
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кУPгAIIсЬкиЙ
Пaвлo Iванoвl lч
(r879 - 31.8.r9s7)
Гpoмaдськo-пoлiти.lний дiян; Чleн

Kyбaнськoi paДи' чJIeI{ Kyбaнськoi зa-
кoнoдaвчoi pa.ци, гoлoвa кyбaнськoгo
ypялy (19l9).

Hap. в ст. Hoвoдepeв'янкiвcькa I{a
Kyбaнi в poдинi щpaiнськoгo кoзaкa.

IL--:-.:--:ц]ry,rrЦT*' jl чopt|oмoPllя. Cп iдчи й oKP)r,кнoгo сyдy B
Kaтepинoдapi. Гo.гloвa пpaшiння Кyбaнськo-ЧopнoмopськoТKyбaнськo-ЧopнoмopськoТ
зшtiзницi. 3a твepдх<eнням B. [вaнисa, ..дo 

щpaiнствa П. I.
К5ргaнський бр лoсить байщп<им, aлe y в:DКпивю( мoмeнтzD(
щpaiнствa зpaДити нe мiг''. Ha eмiгpaцii збepiгaв apxiв Я. Ky-
xaPeнкa i йoгo листyвaння з Tapaсoм Шeвчeнкoм. Пoмep y
м. Бшrгpaл (Югoс.пaвiя).

KyхAPЕt lкo
Якiв ГepaснitoвI lч
(r7 99 - 26.9.rE62)
Iстopик, письмel{нl{к, кoбзap, еT-

нoгpaф; нaказниЙ oтaь'al{ Чopнoмopсь-
Koгo кoзaцЬкoгo вiЙськa (l852 - l856).

Hap.y ст. Mедвeдiвськa, щo нa Ky-
бaнi, в poдинi зaпopoзЬкoгo кoзaкa -
пiзнiшe пoЛкoвI{икa ЧKB. Пiсля зaкiн-
чeння KaтepинoдapсЬКoгo пoвiтoвoгo

yчl{Jlищa (l814) - на вiЙськoвiй слyxбi. B l823 P. пiдвище-
ниЙ y звaннi дo xopщx<oгo. B 1836 p. - пiдпoлкoвник' l846 p.
- пoлкoвник, 1853 P. - геt{еpiш-мaЙop. У 185l p. - oтaмaн
Aзoвськoгo кoзaцЬКoгo вiйськa. Biд >кoвтня 1852 p. пo
30 чepвI{я 1856 p. - накaзний oтaмaн ЧKB. Iнiцiaтop
oб'eднaння ЧopнoмopсЬкoгo кoзaцЬкoгo i Лiнiйнoгo КoзaцЬ-
кoгo в Kyбaнськe кoзaцькe вiйськo. У l86l - |862 pp._ нa.
чaJIьнIlк Hи>кньoкyбaнськoi кopДoннoi лiнii. B l84l p. пo-
знaйoмився y Пeтepбypзi з Tapaсoм ШeвчeнкoМ, з яким
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пiдтPимyвaв дPyх<бy дo Йoгo смepтi (збepеглoся |2 лllcпв
Tapaсa Шeвчeнкa i 7 листiв K.).

Aвтop бaгaтьox пpaць, якi писaв нa чopнoмopськiЙ гoвipui
щpaiнськoi мoви. Пepшa вiдoмa пPaця - ..IстopинIti зaписки
пpo вiйськo Чopнoмopськe'' (l836). [eякi тBopи нaписaнi пiд
сltльниlvl BtUlиBoм I. KoтляpeвсьКoг0. Зa твepдxeннямIl дoсJIlд-
никiв, К. мaв BIlлив нa Poзвt{тoк щpaiнськoi лiтeparypи, зoк-
Pемa нa твopнiсть Tapaсa Шевчeнкa (лpaма ..Haзap Cтoдoля'',
пoeмa ..KaBкaз'' тa iн.). B l840-i pP. нaписaв тaкi твopи: ..Кo-

зaк Мaмай'', ..Cиpoта-мoBa'', ..BopoниЙ KiнЬ'', ..fЬIaсцДtи'',
..Biвця i чaбaни в Чopнoмopii"'. Пpauя К. ..Чopнoмopський

пoбит нa Кyбaнi'' (1836) бyлa пepepoблeнa М. Cтapицьким,
пiд нaзвoю ..Чopнoмopцi'' (тvrрикa М. Лисeнкa) рiйшшIа лo
KпaсичIloгo pепepтyapy щpaiнськиx щrзичнш( тeaщiв. .Цo нaс
не дiйшшIи тaкi твopи K.: ..Чopнoмopський пoбит на Кyбaнi''
(пpщa чaстинa - 6улa aнoнсоBaнa y xypншIi ..oснoBa'' нaпepe-
дoднi зaкpиття), ..CлaBa Чopнoмopськa'', ..ЧopнoмopсЬке хa-
paктepництвo'' тa iн.

19 вepeсня |862 p.' бщyни пopaнel{иIl,t' пoTpапиB y пoлoн
дo aбaдзеxiв. Пoмep y невoлi вiл pан y гipськoмy аyлi кoлo м.
MaЙкoп. Cин викyпив тiлo y гopuiв. Пoxoвaний y м. Kате-
pинoдaP. МoгшIa нe збepeглaся.

ЛЕBитсЬкиЙ
Mrrкoла Гpигopoвrrч (BaсПльoвшч?)
(r8E0 - 193s?)
Гpoмaдськo-пoлiтичний дiяч, диlutoмaт, пpaвI{иК; чJIeн

I-[eнтpшlьнoi Paди (вц Kyбaнi) i Укpшнськoгo гeнep:шьнoгo
вiйськoвoгo кoмiтery, пopyчIrк poсiйськoi apмii (l917).

Ha BсeщpшнсЬКolvfy няl(ioншIьнoмy кoнгрсi y квiпli |9|7 p'
y Kисвi пPeдстaBляB щpaiнськy гPoil{аry Kyбaнi. B ЦP oчoлю-
вaв aгiтaцiЙнo-пpoсвiтнiЙ вiддiл. tlлeн УПCP. LI.гIeн щpaiнсь.
кoi дeлeгaцii нa миpниx пePeгoвoPax y Бepeстi.Литoвськoмy
(нинi м. Бpeст). Iз квiтня 19l8 p. - пPeдст:lвttик УHP y Typеч-
чинi. 3a УкpaТнськoi fiepxaви oчoлювaB Дeпapгail{eнT чyxo-
зei{нtо( знoсиIl Мiнiстepствa зaкopдoнtlш( спPaB, вхoдив дo
сKлary щpaiнськoi дeлeгaцii нa пepeгoвopa,х iз PCФCP. 3а
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I|иperсopii УHP пpаuювaв в щpaТнcькiЙ ДиIlлoмaтичнiй мiсii
y Фpaнuii, бpaв щaсть y poбoтi Пapизькoi (Bepсшlьськoi)
миpнoТ кoнфеpeнuii. У 1925 P. пoвepкyвся дo УCCP. Зaсщ-
xeниЙ y спpaвi т. зв. УкpaiнсЬкoгo нaцioншlьнoгo цeнтPy
(l93l). Пoмep нa зaс.гlaннi в Kpаснoяpcькoмy кpaТ.

MAкAPЕtIкo
3aхap леoнтiйoвшч
(6.4.1893 - 25.5.1948)
ГpoмaДський i вiйськoвий дiяч.
Hap. 6 квiтtя 1893 p. У Рдинi кoзaкa-чopl{oмopllя в ст. Hoвo-

щeфинiвськa зaснoвaнiй 1825 P. щpalнськими кoзaкамIl.
3aкiн,дrв oрнбypзьке кoзaцЬкe }д{IUrищe. Пiд чaс Пepшoi свiто-
вoi вiЙни - стaPшинa l-гo Пomaвськoпo кoзaцькoю пoJll(y
poсiйськoi apмii. Унaсник Пepшoпэ i Jlpyгoго кyбaнськlок пo.
хoпiв. Борuь зa кoзацьl(y iдeю. B яaси JlpyгoТ свiтoвoТ вiйни вo-
юваB нa боui пpсrгивникЬ CCCP. Пoмеp y табopi Kошeнбеpг.

MAкAPЕнкo
Iван Леoштiйoвшч
(4.1.1882 - 6.s.r945)
Гpoмaдськo-пo.гliпlчниЙ дiяч; .шeн Kyбанськoi paпи вiл

ст. Hoвoщepбинiвськoi (19l7)' гoJloвa кoмiсii з виpoблeння
Пo.гIoжeння пpo кoзaцЬкe сaмoвpя.щ/Baння, голoBa Hapoдних
збopiв Кyбaнi, зaсTyпник гoлoвIl вiйськoвoгo ypядy, тoвaPицI
п)JIoBи кyбaнськoгo yPядy.

HaP.y кoзацькiЙ poдинi ст. Hoвoщepбинiвськa нa Kyбaнi.
3aкiнчив Kyбанськy вчитeльсЬКy сeмiнapiю, пpaцЮвaв yчите.
лeм. Пepшry свiтoвy вiйнy зaкiнчив y зBaнI{i хopщlкoгo. Бo.
pець зa кoзaцЬKy iдeю. ..Aпoстoл iдei Пiвдeннo-Cхiднoгo Co-
юзy'' (B. Cyлятицький). Зaстщнt{к гqлoBи Пiвдeннo-Cхiднoгo
Coюзy кoзaцькиx вiЙcьк. Aвтop теopii, згiднo з якoю кoзaки
вBiDк:lJIисЬ oкpемoю нaцieю. Teзи йoгo кoнцeпцii бyли пoклa-
дeнi в oснoвy Kyбaнськoi кoнcтrrгyдii. Учaсник Пepшoгo Iсy.
бaнськoгo пoxory. y I9|9 p. piзкo пpoтeсгyвilв пpoти
дeнiкiнськoгo тePopy. BишryIшeний пepexoвyвaтvlcя' a в бepeзнi
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- емiгpрaти. Хив y Чexoоloвaччинi. Bипaд,кoвo зaгинyв пiд
чaс aкгинiмeцькoгo пoBстaння y м. Пpaгa.

МAкAPЕIlKo
Петpo Лeoнтiйoвич
(6.7.18E8 - 13.5.1970)
Kyбaнський педaп)г i пoлiти.пrиЙ дiяч; .шeн Kyбaнськoi

кpaйoвoi pади вц ст. Heзамaiвськol (l9l7)' щeн Зaкoнoдaвчoi
pa.Щ.

Hup.y кoзацькiй poдинi ст. Hoвoщеpбинiвська. B 1907 p.
зaкiнчив Kyбaнськy BчитeльсьКy сeмiнapiю. Бopeць зa кo-
заЦЬЦ iдею. Haпo.гlягaв нa BинятKoвoмy пpавi кoзакiв на
шIaДУ в Пpиaзoв'i, щo пPизвeпo дo poзкoJry кyбaнцiв. Упoв.
нoвaxений Kyбанi на пepeгoвopaх пpo сoюзнi сToсyнKи з
.Цoнoм. У xoвтнi l9l8 p. _ tUIeн Kyбaнськoi нaдзвичaЙнoi
мiсif дo Укpaiни. 8 тpaвня денiкiнськиЙ пoлкoвник Kapтa-
шoв opгaнiзyвaB нa )киття М. нeвдшlий зaмaх. У листoпaдi
l9l9 p. apeштoBaний дeнiкiнцями i  вислaний ними,цo Cтам-
бyлa. BиiхaBши дo ЧеxoслoвачЧиI{и, y Пp...зi ствopив Ky-
банський apхiв, якиЙ лiг B oсl{oBy чoтиpитoмнoгo видaння
..Tpaгeдiя KoзaцтBa''. 3a Йoгo aктивнoi yнaстi в |927 p. вий-
шoв збipниK ..Кyбaнь''. Пiд чaс Jlpyгoi свiтoвoi вiЙни paзoм
iз бpaтoм Зaxapoм бyв y PoсiЙсЬКoмy кopпyсi, якиЙ вoювaв
пpoти сCCP. Haпpикiнцi 1948 p. виiхaв дo Пiвденнoi Aме-
pики. ПpauЮBаB y HaцioнaлIьнoмy бaнкy Beнесyeли. Bидaв
кiлькa книг. Пoмep y м. Kapакaс (Beнeсyeлa).

МAЛAIиA
Якiв.ЦмитpoBrrч
(4. l l . lE4r -  re12)
BiЙськoвий Дiяч; нaч. штaбy Ky-

банськoгo KoзацьKoГo вiйськa (з бepeз-
I{я l885 P.), нач. штaбy Kавказькoi
вiЙськoвoi oкpyги (з 1890)' нaкaзниЙ
oтaрtaн Kyбaнськoгo кoзaцЬКoгo
вiйськa (|892 - 1904)' нaншьник Ky-

(цamtl.lor'ьo0uй

бaнськof oблaстi, кoмaн.щ/Baч вiйськaми Kaвкaзькoi вiйськo-
вoi oкpyпл, гeнepшl-лейтeнaнт poсiйськoi аpмii.

Hap. в Kaтepинoс.гIaвськiЙ гyб. Haвнaвся в Пегpoвськotvfy
KаДетсЬКoMy кoprryсi (Пoлтaва) тa Koсгянтинiвськotvfy
вiйськoвoмy щlшIишi i Aкaдeмii Генepшьнoгo шrтaбy. Haпpaв-
лeний дo штaбy Kaвказькoгo вiЙськoвoгo oКPyry (l868). Бpaв
yЧaсть y poсiйськo-rypeuькiй вiйнi l877 _ l878 PP. Iloтpимy-
вaвся лiбеp.lлЬниx пoглядiв, пiлтpиьryвав piзнoмaнiтнi кyль-

rypнi iнiuiaтиви. Cаме зa Йoгo кepiвництвa шиPoкo свяTКyBaB-
ся 200.pivний ювiлeй пePeсeJIeння чoptloМopсЬKих кoзaкiв нa
Kyбaнь. У l90l p. безyспiшI{o звеpтаBся дo iстopика J[. Явop-
I{ицЬKoгo з пpoпoзиЦieю нaписати iстopiю кyбанськoгo Koзaц-
тва. Помep y м. Петеpбypг.

MAHДPикA
Mшкита IBaнoBItч
(28.9.18E6 - 20.8. 1979)
Укpafнський пoeт, IlиIUIoмaт, гporvrадсЬкo-пoлiтичний дiяч,

кooпepaтoP; tulеIl l-[ентpaльнoi Paди, PaД|иК 5п<pаTнськoгo пo-
сoлЬстBa нa Kyбанi тa в Typеннинi, пpeдстaвник кyбaнськoгo
ypядy в Япoнii тa нa.Ц.а.гleкомy Cxoпi (l9l9).

Hap. в Kиевi. Пoхoдив вiд зaпopoзькиx кoзaкiв Kaпнибo-
ЛoтсЬкoгo lryPeня. oсвiтy здoбyв y вищиx нaвчzulьt{их зaклaдil(
Kиевa, сфii' Пpaги, BивчaB лiтеparypy, агpoнoмiю, сoцio.гIo-
гiю, eкoнoмiкy, пo.гtiтoлoгiю, пpавo. Учaсник peвoлюфйнoго
pyxy. з l90l p. пишe лipи.rнi вipшi, rryблiкyсгьсяз |90,| p. Пep.
шa збipкa вipшiв _..Пiснi пpo Aнeмoнy'' (Kиiв, l9l7). Пyблi'<yс
вipшi в гaзeтi ..KyбaI{сьKa зopя'', oкpeМим BIцaнням Bш(oдитЬ
кItигa нaPисiв ..ocгaннi чaси Ciчi Зaпopoзькoi i пoчатoк кo-
зацькoгo вiйськa ЧopнoмopсьКoгo'' (Kaтеpинoпap, l9l9).
Пepшi poки eмiгpaцii - в Гpeцii, Typeннинi, Бo.пгapii, Чeхoспo-
вaччинi. з |928 p. в Kaнaлi. У м. Biннiпеry peдary€ гiвery
..Пpaвдa i вoля'', пpaцю€ в бifuiсrгeцi мiсцeвoi ..Пpoсвiти''. Pe-

фepент УкpaТнськoi нaцioншIьнoi Paд,и, гоJIoBа Toвapиствa

щpaiнськoТ кyлЬтypи, Гoлoвa мiсцeвoгo вiддшrУ УBAI{. Haпи-
сaв б.гl. 20 книг тa бpoшryP, y т. н. ..Iстopiю 

щparнськoi лiтepary-
pи в Kaнaдi'' (aнгл. мoвolо). Пoмep y м. Biннiпeг (Kaнaпa).
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МAI{) l(УЛA
Cтепaн ФеДoPoвl lч
(1E85 - le4s?)
Jlив. poзлiл ..Cтeпaн Ман>lсyла _ бo-

peць зa oб'сднання Kyбaнi з УкpaТ-
нoю''.

MAсЛoB
Mнкoла BaснлЬoBIlч
(4.s.187E - ?)
Гpoмaдськo-пoлiтичниЙ дiяч.
Hap. в Poдинi сrryжбoвuя с. Tapaндинцi Лyбeнськoгo пo-

вiry ПoлтaвськoТ ryб. з 1887 p. нaBчaBся в Лyбeнськiй, iз
l892 p. _ в Пpи.ггyuькiй гiмнaзiяx, з l898 p. _ в Caнкт-Пeтtp-
бypзькoмy щ-тi. B l90l p. зви}IyBaчений y пep>кaвнoмy зJIo-
.rинi, внaс.пiдoк чoпo вик.гlючeний з 5пr-Ty. BгIiткy 1902 p. пpи-
ixaв дo Kaтеpинoдаpa. tlпeн KaтеPиl{oдapськoгo ryPтKa 

..ПoЛ-

тaBцiв'', складoвoi чaстиIltl PУп. У гpyднi |902 p. _ пiд
с.пiдствoм. BiддaниЙ пi.ц oсoбливий нaгляд пoлiцii.

MIхI{oBсЬKиЙ
Mнкoлa lвaнoBlIч
(26.r r . l87l  -  3.5.1924)
[epжaвниЙ, пoлiтинниЙ, вiЙськoвий i гpoмaпський дiян,

гryблiцист, пPaBнItк, lкypншtiст, PeдaKгoр' виДaвeць; .шeн [eн-
тpшlьнoi Paди тa Укpaiнськoгo гel{epaльнoгo вiЙськoвoгo кo-
мiтery.

Hap. в Кoзaцькo-сBящeничiЙ poдинi с. Typiвкa Пpшщь-
кoгo пoвiry ПoлтaвськoТ ryбepнiТ (нинi KиТвська oбл.).
Зaкiнчив Пpшщькy гiмнaзiю (l890). Haвчaючись нa I кypсi
Kиiвськoгo щiвepситery, стaB члеI{oм ..Мoлo,цoi гpoмaди''.
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Пpoвiдник таeмнoi сryДeнтськoi
opгaнiзaцii Бpaтствo тapaсiвцiв. У
l899 p. вiдкpив y Хapкoвi пpиBaтнy
адвoКатсЬкy КolrтoPy. oдин iз
твopЦiв PeвoлюцiйнoТ yкpaТнськoТ
пapтii (1900). Пpoвiдник тa iдеoлoг
Укpaiнськoi нapoднoТ пapтii, щo
пPoгoЛoсtlJla свo€ю il{eтoю бopoтьбy
зa нeзzrлe)кнiсть Укpaiни. Пpи УHП
бyлa стBoPeнa нaпiввiЙськoвa
opгaнiзацiя ..oбopoнa Укpafни'',
якa здiЙсншla низкy тepopистичl{их
aктiв y Хapкoвi тa Kиевi. Tвopи М. ..CaмoстiЙнa УкpaТнa ..

(l900)' ..PoбiтницьКa спpавa y пpoгpaмi Унп'', ..Cпpавa 
щ.

paiнськoi iнтелiгeнцii в пpoгpамi УfIП'', ..JIeсять зaповiдей
УHП'' тa iн. ста.гlи oсI{oBoпoлoхtlиIиlt .ц,rrя бaгaтьox пoкoлiнь
yкpaТнських нaцioншliстiв. oбopoняB нa сyдoвиx пpoцес:rx
yкpaiнськиx сeIIян, якi бpшrи yчaсть y зaвopyшeннях пiд чaс
pевoлюцii l905 p.' зoKpel{a yнасникiв Bеpeмilвськoi бщi.
Зaснoвник чaсoписiв ..Caмoстiйнa Укpаiнa'' ( l905)' ..Хлiбo-

poб'' ( l905)' ..Зaпopiжxя'' (l906)' ..Cлoбoxaнщинa'' (l906)'
..Cнiп'' (|9|2 - l9l3). Пpoвiдник Укpаiнськoгo вiйськoвoгo
шyбy iм. гeтьмaнa Пашla Пo.rryбoткa. Iнiцiaтop ствopеl{t{я
Укpaiнськoгo вiЙськoвoгo opгaнiзaцiйнoгo кoмiтеry,
opгaнiзaтop дBoх пеpulиx пoлкiв Укpaiнськoi аpмii - Пepшo-
гo Укpaiнськoгo пoЛКy iм. гeтьмaна Бoгдaнa Хмeпьницькoгo
i пoлкy iм. гeтьманa Паша Пoлyбoтка. Oдин з opгaнiзaтopiв
Bсеyкpаiнськoгo нaцioн:UIьtloгo кolrгpeсy (квiтeнь |9|7)'
Пepшoгo (тpaвeнь |9|7) тa Ilpyгoгo (нepвeнь 19l7) всeyк-
paiнських вiйськoвих з'iздiв. OДин з opгaнiзaтopiв Укpaiнсь-
кoi дeмoкpaтичнof х.пiбopoбськoi пapтii. Ha пoч. |920 p.
виixaв дo Hoвopoсiйськa. Пpaцював y кooпepaтивI{t,lx yстa.
нoвaх' вчитeJlювaв y ст. Пo.птaвськiй. Пoвepнyвся дo Киeвa y
|924 p. Зaкiнчив )киття сaмoryбствoм.
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Iv loBA (ЛиМAнсЬкиЙ)
Baсиль CеDtенoBltч
(13.1 .1842 - 13.6.1891)
Пogт, пl,lсьмеt|ttиK, дpамaтypг, iстopик, меIvfyapист, пePе-

Kпaдaч, фiлoлoг.
Hap. в poдинi сoTниКa CтapoДеpeв'янкiвськoгo Кypeня

ЧopнoмopсьKoгo кoзaцькoгo вiЙськa нa хyг. Coлoдкий Ли-
мaн. Зaкiнчив Умaнськe у{ruIище. Bже в Kaтepинoдаpськiй
чoлoвiчiй гiмнaзii, дe пaнyBaв кyльт пoeзif I. Koтrяpeвськoгo i
Tapaсa Шeвчeнкa, пoчaB писaти пеpшi вipшi щpaiнсЬкoю мo.
вoю. Beликy poль y стaнoшIeннi М. вiлiгpaв Я. Kщapенкo,
якиЙ пpoтeryвaB Юнott{y пoетoвi, тa пiзнiшe _ o. Koниський.
Bчився на фiлoлoгiчttoмy тa Юpидичнoмy фaк-тax Хapкiвсь-
кoГo ytl-тy, дe рiйшoв дo щpaiнськoгo сT)ДeнTсЬкoгo
oб'eднання ..ГpoмaДa'', яKe вelro пpoсвiтницькy poбory. Пеpшi
ггyблiкаuiT - в 186l p., сеpeд них _ стaттi нa зzLхист пoeзiT Tа-
paсa Шeвяeнкa, пoeмa ..Tpoibтe Koxaння''. Bнaслiдoк
aнтlщ<paТнськoi пoлiтики Poсii бр зтvryIшeний _ як щpaiнсь.
кий письмeнI{ик _ хoвaтися зa псeвДoнiмами B. Лимaнський,
B. МигyuькиЙ тa B. Мигщeнкo. У свoix твoPirx зм;rльoByBaB
пoлi yкpafнцiв Kyбaнi, poздylvlyвав нaД дoлeю Укpafни, пpo-
блемaми дeнaцioншIiзaцii i пoв'язaнoю з t|ими дeмopшiзa-
цirю. Уклaв poсiйськo-yкpаТнськиЙ с.гIoвник. Пpaцював щи-
тeJleM, сyдoBиIr,r слiдчим, сyддею. Пoмеp y м. Kaтepинoдap. Бa-
гaтo TBoplв yгpaчеIlo.

нAlvlIToк
Aйтеч (Aйтек) Aлiсвич
(бл. lE85 - 26.7. l963)
Гpoмaдськo-пoгIiтичниЙ дiяч; .шeн Кpaйoвof та Зaкoнoдaв-

voТ pа,Ц, мiнiстp юстицii кyбaнськoгo ypядy, дeпeгaт на Пa-
pизькiй (Bepсшlьськiй) миpнiй кoнфepeнцiТ ( l9 l9).

Чepкeс. Пpиxlшtьнo стaвиBся Дo щpafнськoгo pyхy тa iдеТ
тiснoгo спiвpoбiтництвa з Укpаiнoю. A. Jleнiкiн BиДaв накaз
пpo вiЙськoвo-пoльoвий сyд нaд ним, яК чJlеtloм кyбaнськof
дeпeгацiТ, щo пiдписaB пPoeкт J|oгoвopy пpo лpyя<бy з гopця-
ми. Пoмep y м. Cтaмбyл.
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I{иPKo
Oлексiй ФеДopoBl|ч
(nap. l . I .1926)
lсгоpик, бшщpист, пед:lг0г' кpaq}нa.

вець, Дoслiшrик iстоpif Кyбaнi' зoKpeМa
iсгopii кyбaнськoгo кoбзаpсгвa; .гuJloBit
Ялrпlнськoi.,Прсвiти'' (1988 - l99l)' гo.
лoва кoбзaрькof сeкIii Мри*to-xoрво.
г0 тoв:lpистB:l lФиr'ry' заслтy>кений пpauiв-
ниK l(yЛЬтypи Укpшни, в. o. дeкана Фтa
гpи нa мy]ичнlD( iнсгpрrerггах Kpимськo-
г0 деpxilBнoго Гyt.,fflнlTapl{oг0 lн-тa.. lr=fl-I

HЪp. в с. Мip'янськe Aпoстolriвс-ЬКoгo P-l{y Jlнiпрпeгрвсь-

ЗвiльнениЙ 1956 p. Peабiлiтoваний.
Koбзapськy дiяльнiсть пoчaв y 1956 - |95,| pp. в с. Hoвa

Ciч тa м. Hiкoпoгli.
Hинi >lс,tве y м. Яmi, де стBopиB Myзeй кoбзaрькoгo м"Y'*Ч-

твopiв щи бaнлypи. Як бaнrypист тa кepЬник.пиPиtеI{т Kaпeп

Irеoд,нoPilзoвo l|аI0pоDIryваBся д,I{tUIoмaми тa МeдaJIями.
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oБAБKo
oлексiй ПетpoвIrч
(1883 - l97r\
Гpoмaдський дiяч, iстopик, BчитеJlь,

кoбзap; кepiвник Jlpy.i кyбaнськoТ кoб-
зapськoi шкoлll ( l9l6).

Hap. в ст. Oхтaнизiвськa, щo нa Ky-
бaнi. Bигryскник Пepшoi кoбзapськoi
шКoJll{ нa Kyбaнi. Aвтop пepшoi iстopин-
нoi дoвiдки пPo ст. Oxтaнизiвськy.

oMЕЛЬЧЕtIкo
Гпат ApхшпoBl lч
Гpoмaдськo.пoлliтичниЙ дiяч; члlен KyбaнськoТ Paди, чJIeн

дe.гIeгaцiТ Кфaнi нa пepeгoвopax iз Гетьмaнoм УкpaТнськoi
J|еp>кaви Пaшoм Cкopoпaдським ( l9 l 8).

H"P. y poдинi кoзaкa-чopнoN{opця. Ha ypяпoвiй нapaпi y
HoвovepкaсЬKy гoлoсyвaв нa сoюз iз JloбaPмiеЮ, пpoти сoюзy
з Укpaiнoю. Apeштoврaвся денiкiнцяtt{и, висJlaний ними дo
Cтaмбyлa.

oнAцЬкиЙ
€ в ген Демеl|т iйoвич
(13.1.1894 - 27.10.19791
Гpoмадськo-пoлiтичний дiяч, )кyp.

ншliст, iстopик, лiнгвiсг; .шIeн [eшpшtьнoi
Paди' зaвiryвая Cекpетapiary' сeКPeтaP
I{erпpшlьнoi Paд,и, .целeгат l{еtпpшtьнoi
Pашl нa Kyбaнi (19l7 - l9l8).

Hap. в м. Гryxiв (нинi Cyмськa oбл.).
tlлeн TУТI' пiзнiшe - УТIсФ (l9l7). У

листoпaдi |9|7 p. вiв пepeгoвoPи з yPядot{ КoзaцЬКих вiЙськ y
Kaтepинoдapi тa Hoвo.tepкaсьКy. У |920 p. - кepiвниK пpeсo-
вoгo бюpo yкpaiнськoi диIuloil{aтичнoТ мiсii y Pимi, згoдoм iT
кepiвник. tlлeн oУH iз |929 p. Кepiвник oУH в IтшIii. B |9з6 -
1940 pp. - пpoфeсop Bищoгo сxiднoгo щiвepсrгery в м. He-
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aпoлi, в 1940 - |94з pp. _ лeКгop Pимськoгo щiвepсшгетy. з
1945 p. - в Apгeнтиgi.У |947 p. - oдиl{ iз зaснoвникiв тa гo-
лoвa Cпiлки щpaiнських нaщoвцiв, митцiв i лiтepaтopiв. Гo-
лoвa Укpaiнськoi цempшьнoi peпPeзентaцiТ (1954 - 1960)'
гolloBa iТ Pади (1960 - 1963). У Бyeнoс-Aйpeсi peпaryвaв нa-
цioншliстичний тижнeвик ..Hаш клиЧ'', чaсoпl,lс ...[.зBilt'', aль.
Мaн:u( ..Biдpoддeння''. Aвтop таKиx пPaць: ..УкpaiнсьKa тeope-
тичнa гpaматикa д.пя iтшiйцiв'' (l937), ..Cпoвник 

щpaiнськo-
iтшiйський'' (l94l), ..oснoви сyспiльнoгo лary'' (l94l, |949),
..Cтopiнки iз pимськoгo щoдeнникa. |942 - I94з" (тг.l - 2)'
..Пo пoxIцiй тшoщинi: зaписKи щpaiнськoгю >кypншliстa i пип-
лoмaтa. 19l9 _ |92|,' (тr. | -2' 1962,1969), ..УкpaТнськo-iтa-

лiйський ФloвниK'' (|9.7.7) та iн. Aвтop ..Укpalнськof мa.гIoТ eн-
циклIoпeдii"'(l957 _ l963). Пoмep y м. Бyeнoс-Aйpeс.

ПЕTЛIoPA
Cимoн BaснлЬoвltч
( l0.s .r879 - 26.s.1926)
J|еpxaвниЙ, гpомaДсЬKo-пoпiтичниЙ i

вiйськoвиЙ пiян, >кtдншtiст, PeдaктoP; члeн
I.[errгpшrьнoi Paди, члeн МшIoi Paди
(19l7), mпoв:l Укpafнськof фрtгговoi
paпи Зaxiлнoгo фpоЕry (квiтень l9l7 p.)'
гoJIoBul уTBK (iз 15.6.19l7), гuлoвa Bсeyк-
pшнськoгo сoюзy зeмстB (l9l8)' ГoлoвниЙ
oтaмaн Apмii УHP (iз листoпада l9l8)'
Гoлoва fiиркгоpii УHP (iз 9.5.19l9).

Hаp. в Poдинi мiщaн y м. Пo.гrгaвa. Закiнчив Пoлтaвськe
д)r,(oвнe г|иJlищe (l896). Haвчaвся y Пo.гпaвськiй дщoвнiй се-
мiнapii, з якoi виключeниЙ l90l poкy зa пoлiтиннy дiяльнiсть.
LI.пeн PУTI. HамaгaючисЬ вPяryBaтись вiд apeшlry, в сepпнi
|9o2 p. пpибр нa Kyбaнь. Iз вepeскя |9О2 p. - вчитe.пь 5-гo
мiськoгo пoчaткoвoгo уrшlища. У гpyпнi |902 p. дoпитаниЙ y
с пpaвi пoшиPeнIrя ..yкpaiнoфiл ьс ЬкиJ( aкгиypядoBllx'' пpoK,Ia-
мaцiЙ ..JIo чopt{oмopських кoзaкiв''. Бyв apeштoBaний i щpи-
мyBaвся в камepi-oдинoчцi oблaснoi тюPмIr. l8 лютoгo виrry-
щeниЙ зa стaнoм зДopoв'я. Paзoм iз C. Еpaстoвим (dиа.),
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K. Безкpoвним (duв.), П. Пoнятeнкoм (dиo.) i М. Tкaчeнкoм
(duв') стBopив Чopнoмopськy вiльнy гPoмa.цy - oсepeДoк
PуTI. У 1904 p. зI{oвy ДoпиryBaBся за звинyвaчеI{ням y збepi-
гaннi peвoлюцiйних Bидaнь.

Як .шeн Toвapиства любитeлiв виBчeI{Itя Kyбaнськof oб-
ластi, на oднo}ty iз зaсiдaнь пpoчитaв дoпoвiдь ..МшIopoсiйсь-

кий нapoдний епoс i йoгo спiвцi-кoбзаpi''. ПpauювaB y eКспе-
дицii .шeнa-Kopeспoндeнтa PoсiйськoТ aкa,цемil нaщ Ф. Щep-
бинu (duв.). Cпiвпpацював iз ним y пiдгoтoвцi ..IстopiТ Ky-
бaнськoгo КoзaцьKoгo вiйськa''.

l904 p. виiхав дo Ки€вa, дe спiвпpацЮBaв з гaзeтoю ..Гpo-

мaдсЬKa.Црtкa''. З oсенi 1904 p. _ y Львoвi, Дe тoдi мiстився
ЗaкopДoнний кoмiтет PУТI. Pедaктop часoписy PУTI ..Cеля-

нин'' (1905). З гpyлня 1905 p. - члeн цK УсIIPП. Ceкpeтаp
гaзeти ..Pадa'' (1907). З тpaвня 1907 p. _ PeдaктoP Гaзети
yC.цРП ..Cлoвo''. Peдaкгop х{ypнar'y ..Укpaинскaя )кизнЬ''
(I9|2 _ l9l4). B 1916 p. мoбiлiзoвaний, oбiймaв пoсaдy
зaсTyпI{икa yпoBl{oBa)кeнoгo Coюзy зeмств. LI.пeн пpезидii
Пepшoгo всeyкpaТнськoгo вiЙськoвoгo з'iзДy (тpaвeнь 19|7).
27 лtlпня 19l8 p. зaaРештoBaниЙ за звиl{yвaчeнням y пiдгo-
тoвцi aнтидeP)кaвI{oгo зaKoлory. Звiльнeний l3 листoпaда
19l8 p. Oдин з opгaнiзaтоpiв aнтигетьмal{сьKoгo пoвстaI{Rя.
l l лютoгo 1919 p. виЙшoв з УCJIPП. Пiсrш пopaзки Bизвoль.
нЮ( зIr{aгaнь - нa eмiгpaцii в Пoльщi (l920 - L92з), Угopшинi
(|92з)' Aвстpii (|924), Фpaнuii (|924 _ |926). Bбитий aгeн-
тoм ГПУ. Пoxoвaний нa кЛaдoвищi Мoнпapнaс y м. Пapих<.

ПЕTPЕнкo
[митpo
Кoзaцький пoeт.
Aвтop вiдoмoТ пiснi ..ГI.гlaч, Kyбaнe, кpaю piлний''.

ПЕTPЕнкo
€ в ген Дем'яl loBt lч
(наp.5.4. l950)
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Гpoмaдський дiяч, iстopик,
дoслiдник Kyбaнi, oдиll iз пеpшиx
iнiцiaтopiв i оpгaнiзaтopiв вiдpoшкeн-
ня Укpaiнськoгo кoзaцтвa; гoлoвний
oтaман УкpaТнськoгo кoзaцтвa, зaс.

ryпник гeтЬNtaнa Укpaiнськoгo кoзaцт-
вa ( l3. l0. l99l  -  l3. l0.1994); кoзaць-
кий пoлкoвник'

Hap. в ст. Кpимськa нa Кyбaнi y кo-
зaцькiй poдинi, якa вeдe poдовiд вlд yК-
paiнських кoзaкiв, щo пePeсеJIl{лися нa Kyбaнь y 1809 p. з
Пoлтaвськoi та Чepнiгiвськoi ryбepнiй. Пpeдки П. y l862 p.
бyли в vис.гIi пepших пoсeпeнцiв нoвoствopеню( зaкyбaнськиx
стaницЬ - Heбеpлxаfвськoi тa Hиxньoбaкaнськoi. Пpaлiл пo
мaтepi Caмкo Aвpaм lвaнoвич нaпpикiнцi ХIx - нa пoчaTКy
ХХ ст. бр oтaмaнoм ст. Hи>кньoбaкaнськoi.

3aкiнчив iс-ropинниЙ фaкyльтет Кyбaнськoгo дep)кaвнoгo
щiвepскгеry (.J976). Пpaцював викIlaДaчeМ iстopii y lllкoJltlJ( ст.
Kpимськoi (|9.76 - |979), Кисва тa Киiвськoi oб.гIaстi (|979 _

1990). Haщoвий спiвpoбiтник lн-ry iстopii FIAH Укpaiни (вц
вePeсня 1990). oгaмaн Miнськoгo l(ypel{я Koзацькoгo тoвapи-
ствa KиТвщини (1989 - 1990). Jleлeгaт Устaнoвчoi вeликoi paди
УкpaТнськoп) Кoзaцтв:l (l5.9.1990). Як гiсть, бpaв щaсть в Ус-
тaнoBЧotv{y з'iЗдi KyбанськoТ кoзaцькoi paДи (|2 - |4.l0.l9ю).
KpaЙoвиЙ oтaмaн Koзaцькoго тoвapистB:l Kиiвщини (2o.4. |99 |
- ЛистoпaД l99l; >кoвтeнь 1998 _ )кoвтeнЬ 1999) УкpatнсьKoгo
КoзaЦгва. ГoлIoвний oтaмaн Укpaiнськoгo кoзaцгB:r, зaстyпl{ик
гeтьI{aнa Укpaiнськoгo кoзaцгB:l (B. Чopнoвoлa) (l3.l0.l99l -
l3.l0.1992)' зaстyпI{ик гrтЬмaна Укpаfнськoгo кoзaцгBa
(B. Мщяви) (l3.|0.|992 - l3.l0.l994). Cсrгник Киiвськof
мiськoi сoтнi iм. князя Cвггoс.гlава (20.5.200l). 25 сepпня 200l
p. нa Устaнoвviй paпi Bсeщparнськoi Звичaевof Грмaли Ук.
paiнськoгo кoзaцгвa, щo стoi.ть нa зaсaдiD( Piднoi yкpaiнськoi
вipи, oбpaний iT гeтьманoм.

Kaндидaт iстopинниx наyк (1997), тeма дисepтацii _ ..Пе-

peсeJleння кoзaкiв i сeлян Укpaiни нa Kyбaнь'' (|792 - |9|.7).
Hинi lкиве y Kиевi, o,ЦpylкeниЙ, il,ta€ сиI{а.
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ПIB ЕI lЬ
Oлексat.цP к)хt i loвПч
(r6.6.1872 - 7.4.r962)
Пorryляpний нapoдниЙ пoeт.чoplroмopeць, фoлькпopист,

eтнoгpaф, пpoзaiк, дPaмarypг, кoбзap; oтaмaн ст. ПaшIiвсь.
кoi.

Hap. в ст. Пaшiвськa €Йськoгo вiддф Kyбaнськoгo кo.
зaцькoгo вiйськa. Зaкiнчив fiщoвнe ytшtищe в м. Kaтepинo-
пapi. 3aснoвник пepшoi гiмнaзii (l90l) в ст. ПaшIiвськiй. Aв-
тop збipникiв кoзaцЬки,( пiсeнь, кoзaцькoгo фльк.тlopy, зoк-
PеIr,ta гyЬ{opистичнoгo: ..Ciм кiп бpехeньoк'', ..Чopнoмopськi

витpeбеньки, aбo Tpи мiшки гpeнaнoi Boвни'', ..Beсeлa кo-
зaцькa стapoвинa'', ..Beсeлим людЯм нa втiхy'', ..Topбина

смiхy тa мiшoк peгory'', ..Koзaцькi xapпr тa смixи yсiм люддм
дlя Bтiхи'', ..Cмiйся, 

Peпoчись тa зa бoки беpись'' тa iн. (всьo-
гo 28 кннг). Йoгo кнt{ги B}r.Ipим:UIи 25 пepевlцaнЬ' пolltиPюв{l-
лucя Il y виглядi гpaмoфoнних зaписiв. Писaв нa чopl{o-
мopськiй гoвipui yкpшhськoi мoви. Пiд чaс PeвoлюцiЙниx
пoдiй l9l7 - |92o-x pp. пpaцювaв яК тuЦaнoвитий пPoпaгaн.
дIlст, зaKпикaв ..стoяти пtд кoзaцькими пpaпoPalvlи'' пpoтl,t
бiльшoвпцькoi нaвaли. Йoгo в,iст5lпtl збпpultl дeсятитиcячнi
ayлитopii. B бepeзнi |92o p. емiгpрaв лo Гpрii, пoтiм виrхaв
дo Kpимy, a звi'цти - на o. Лeмнoс. Iз |92| p. - в Югoс.пaвii.
CпiвпPaцювaв iз кoзaцькими видaннями. ПoмeP y N'. J|apмш-
тaшг (Hiмeнvинa). Пiс.тlя смepтi виЙшoв yпopяДКoвaний ним
ДвoтoмниЙ ..Kyбaнський кoбзap'' (Пpoвiдeнс, сIIIA, |982).
Kiлькa Йoгo дiтeй зaгинyли в ЧK.

пoгиБA
Петpo ЙoсипoBtlч
(1900 - пiсля |922)
Biйськoвий Дiяч; пopyчик цapськoi apмii, сoтl{ик Apмii

УHP, пoмivник (зaстщник) пoдiльськoгo oтaмaнa Ceмeнa
Хмapи-Хapчeнкa (I92|), пoвст:ll{ськllЙ oтaмaн (|922)' пo-
м iчн ик (зaстщник) кoмal{дal{тa Пoдiльс ькoi пoвстaнськoi гpy-
пи Якoвa opлa-ГшIьнeвсЬкoгo тa сyдДЯ штaбy гpyпи (в'д
l тpaвня |922p.).
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Hap. нa Kyбaнi (пiд м. Apмaвip). Зa oсвiтoю пpaвник. B
Apмii и{P - нa piзниx пoсaдaх, зoKpeмa, бр сoтникoм
щpaiнськoТ вiйськoвoi юнaцькoi шкoJIи. Haпpикiнцi |92o p.

Рaзoм з iншими бр iнтеpнoвaниЙ дo тaбopy м. Ka.гliш
(Пoльщa). Пoвepнршись в Укpaiнy, з Beсни I92| p. дiяв нa
чoлi кiннoгo пoвстat{сЬкoгo зaгoнy (50 кoзaкiв) y Летинiвсь-
кolvfy тa Kaм'янець.Пoдiльcькoмy пoвiтaх Пoдiльськoi ry-
бepнii. B |922 P. мaв 22 poкll. Чекiсти xapaКepизyвши П. як
..нeзвичaЙнo xopoбpoгo'', винаxiдlивoгo стapшинy, який мaв
вeпикиЙ aвтopитeт сеPeд rraсeJleння i пapтизaнiв' Зa свiдчeн-
ням Я. Гшlьчeвськoгo, ..Пoгибa бр iнтeлiгeнтнt,til{, PyхJlивl{М,
eнepгiйним, PoзBикyтим poзyмoвo, мaв бaгaтo вiйськoвиx
знaнЬ. BдaчУ мaв Beсelry, xapтiшtивy... Бр кapниЙ, смiливий i
виpoблeниЙ''. 3дaвся B,Iaстям (зa iн' дaI{I{Ivtи пolpaпиB y пoлoн)
15 лнстoпaДa 1922 poкy. CпiвпPaцювaB iз вopoгoм.

ПoДУIII кA
Iвaн Пpoкoпoвl lч
(? - 2r.2.r89s)
Пoет.
Hap. в сeлянськiЙ poлинi Poстrэвськoгo пoвiry

Кaтepинoславськoi ryб. Oсвiтa дoмaшI{я. Beпикy poль y йoгo
>кшггi вiлiгpшto знaйoмстBo з ..Кoбзapeм'' Tapaсa Шeвченкa.
€диний збipник йoгo вipшiв - ..Пoчинoк'' (Taгaнpoг, l87l).
Bшив ..KаTЕpинt{'' Tapaсa Шeвчeнкa Bиpiвнo пoмiтний y
пoвiстi ..Пoпiвнa''. Улюблeнoмy пoeтoвi П. нeoднopiвoвo пPи-
свячyBaв вipшi, н-д, ..дo пapсylrи T. Г. ШeвчeнKa'', ..МoгIUta''.

Haмaгaвся нaписaти пoeтичний вapiaнт .,Tapaсa Бyльби''
М. Гoгo.гIя. Пoмep y м. €йськ.

ПoJIиBAн
П. K.
Ilиrшoмaт; сeKPeтap ДиIUIoмaтичнoi мiсii Укpaiнськoi J|ep-

)кaви пPи кyбaнськoмy ypядi (l9l8).
Пiд чaс тPyсy B щpaiнськoмy пoсoльствi в KaтеpинoДapi,

якuЙ у нiч нa 20 листoпaдa 19l8 p. вчиl{t{JIи дeнiкiнцi, П. бyв
зaаpeштoвaниЙ. HeвДoвзi йoмy з-пiд apeшгry вДtrлoся Bтeкти.
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ПotIяTЕtIкo
Пpoкiп ДnrrrтpoBl lч
( l878 - пiсля l933)
Гpoмaдськo-пoлiтичний дiя.r, peдaктop; Члeн кaтepинo-

дapсьКoгo пiдпiльнoгo rypтКa 
..Пorпaвцiв'' (ск.пaдoвoТ чaстини

Pyп)' кol{сyл УHP y м. KaтеpинoДap.
HaP.y poдинi кoзaкa в м. Пo.rrгaвa. Зaкiнчив зeмсЬl(y шKo-

лy тa мiськe yЧиJIище y Пoлтaвi. Jlo KaтеpинoДapa пpиiiaв
3l >кoвтня |9o2 p., пoсellиBся paзoм iз Cимoнoм Пeтлюpoю.
Пpaцювaв писaPем. У гpyпнi |902 p. дoпPгryBaBся y спpaвi пpo
aнтиypядoBy пpoпaгaнДy (пoшиpeння листiвoк сepeл poбiт-
никiв i peмiсникiв Kaтepинoдapa). B 1905 p. _ голoвний pe-
ДаKтoP Bи.цаBниl.FBa PУTI (Львiв) i хсypншly..Biльнa Укpaiнa''.
B l9t9 - |920 pp. _ ЧIeIr щpaТнськoТ диIlлoмaтичнoi мiсiТ
УHP y Bapшaвi. Пiс.гIя пopaзки Bизвoльниx змaгaнЬ пoBеptIyB-
ся на Kyбань. B 1933 P. BзяB 1пlастЬ y пoхopoнi C. Еpастoва в
м. Cщyшli. ПoдшIьшa дoля нeвiдoмa.

ПoПКo
lван IIешп,цoBПч
(28.0E.1E19 - 30.08.r893)
IстopиK, Письмel{нltK, етнoгpaф, мo-

вoзнaвeцЬ' вiЙськoвиЙ дiяч; пpeдвoди-
теJlЬ дBoPянствa в Kyбaнськiй, Tepськiй
oблaстяx i Cтaвpoпoльськiй ryбepнiТ, гe-
нepш-лeйтeнaнт poсiйськoi аpмii.

Hap. y poлинi свящеItика Tимoшiвсь-
кoгo l(ypеttя ЧopнoмoрЬкoгo кoзaцЬKoгo
вiйськa. Зaкiнчив дyxoвнe щшIище i Aст-

p:rxaнсЬt(y ryxoBнy сeмiнаpiю. Haвчaвся в Мoскoвськiй лy-
хoвнiй aкaдемii. Учaсник вiЙн iз чepкесaми, KpимськoТ кaм.
пaнii l853 _ l856 pp., poсiйськo-rypeцькoi вiйни 1877 - l878
poкiв. Koманщlp Псeкyпськoгo пoJll(y, зaснyBaB пpи нЬolv{y lv{y-
зeЙ i Йoгo вiддiлeння в полкoвiЙ шкolli. з l88l P. - гeнepaЛ-
мaЙop. 3нав 9 мoв. Aвтop Книг: ..Cтaтистlчний oпис Чopнo.
гvlopськoгo вi{ськa'' (1840)' ."Teрькi кoзaки зi сгapoдaвнiх
часiв. Bип. l. Гpeбeнськe вiйськo'' (l880) тa iн. Зa книry..Чop-
нoмopськi кoзaки в .жньoмy 

цивiльнoмy i вoeннoмy пoбщi''

1ь||

?цanTloпьoDuй
(Пeтефypг, 1858) щoстoениЙ Ilемlцiвськoi пpeмii, нa тoй чaс
нaйбiльш пpeсгиxнoi в Poсii. Aвтop х<lтггеписiв ЧoPIroDroPсЬ-
кш( oтal{aнiв. Иoгo лiтeparypнi тa iстopиннi нapиси висoкo
цiнyвaв М. Koстoмapoв. Cтвopив пеpший нa Пiвнiчнolry KaB-
кaзi мрeй чеpKeсЬкoгo пoбyry. Пoмep y м. Хapкiв. ПoxoвaниЙ
y м. Cтaвpoпoль нa Bopoбйoвськoмy к.пaдoвищi.

ПoTAпЕнкo
B'ячеслaв oпaнaсoвt{ч
(4.1.1863 - 10.8.1937)
Aктоp, дpaматypг' лiтeparypниЙ кpитик, >кypншIiст, pедaK-

тop, видlвeць.
Hap. в с. Beсe.пий Кщ ХepсoнськoТ ryб. ПPoпpaцювaв бa-

гатo poкiв y rpyпax M. KpoпивницЬкoгo, М. CтapицьКoгo тa
iн., в 1900 p. пepeiiaв дo м. Hoвopoсiйськ. Bсe пoдa.гlьшe xит-
тя пoв'язаt|е з Кyбaнню. Пpauювaв y гaзeтi ..Чеpнoмopскoе

пoбеpeжьe'', спiвпpaцював iз газeтaми ..Зopя'' тa ..Утpo''

(l906 - l9l0). з 1906 p. - в piзних тpyпax. Peдaкгop-видaвець
гaзeTи ..Hoвa зopя''. Bистyпав пPoти чoPнoсoтенцiв, цapськиx
мiнiстpiв i мiсцeвих чинoвникiв. HеoднopaзoBo apештoвyвaB-
ся, вpeштi, 19l0 poкy' гaзeтy зaбopoнили. Пiспя цьoгo _ шeс-
тиpiннa пpаця B теaтp:rx м. КaTepинoдapa. oстaннi poки xI{гтя
пPaЦювaв y катеРиl{oдapськiй лiкapнi. B l93l p. apештoвaний,
незабapoм звiльнений. У листoпa.цi l936 P. _ чepгoвий apешт
зa звиl{yвачel{няМ y пPичeтIroстi Дo opгaнiзацiТ, яKa гoтyBirлa
вбивcтвo ..Boждя BKП(б)''. 8 сepпня |931 p' зaсyдх<eний дo
poзстpiлy. l0 сеpпня poзстpiляний y м. Poстoв-нa-J[oнy.

ПРиЙMA
Iван Якoвич
(3.9.18e1 - r7.7.r966)
Пoeт, мeмyаpист.
Hap. в ст. oхтaнизiвськa. Закiнчив

Oxтанизiвськy стaничtly пoчaтКoвy
шKoлy (l903) тa фе.гtьдшepськi l,<ypси
пpи AшгaбaтсЬКoil,ty вiйськoвoмy лaзa-
pетi. Як кoзaк l-гo Taмaнськoгo кaвa-
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лepiЙськoгo пoJll(y вoюBaB нa Tyрuькoмy фpoнтi (l9l4 -
1916). З тpaвня I9I1 p. - сoтeнний фeльшшep пpи штaбi 5-i
кaвшepiйськoi кoзaцькoi дивiзii y ФituIянпii. B l9l5 - I9L.7
poкaJ( oгryблiкyвaв нaписaнi нa фpoнтi 8 oпoвiдaнь i 27
вipшiв y гaзeтi ..K5бaнский кaзaчиЙ Beс-гник''. oсoбливий pe-
зoнaнс мaв вipш ..Koзaчкaм''.

П icпя Хoвтнe вoi peвoлю uii пoвep rryвся дoДolvfy. П paцювaв
стaничниI\,l фe.пьпшepoм. Bсщepeu свoТм пoгrшлaм бр мoбiлi-
зoвaний дo J[oбpoвoль.roi apмii' пPoФryxиB y Teмpюцькoмy
гapнiзoнi l6 мiсяцiв.

Пiс.гlя встaнoвлeння сoвстськoi шlaди зaЙмaвся x.пiбopoб-
стBoМ, пoтiм викпaДaв щpaiнсьt(y l,toвy тa лiтepаrypy в шкo.гIi
кoлгoспнoi мoлIoдi. B нepвнi 1959 p. спoвнилaсь мpiя йoгo
)киття - вiн пpижав Дo Kaнeвa пoKпollитися Tapaсy Шeвчeн-
кy. Aвтop мeмyаpiв ..Мoi спoгaди''. Йoгo пiснi i дoсi спiвaють
нa Kyбaнi, зoкpeма ..Зa гoplt сoнцe заKoтtшloсь''.

PoгIBЕцЬ
T. к.
Гpoмaдськo-пoлiтичниЙ дiяч; wIен Kyбaнськoi paди, пoл-

КoBl{ик.
Чopнoмopeць. Bисryпав зa сail{oстiйнiсть Kyбaнi, ilле' зa

свiдченням B. Iвaнисa, пoбoювaвся, щoб ..щpаiнoфiли нe
ПPoдirлI{ Kyбaнщинy Укpaiнi''. Apeштoвyвaвся дeнiкiнцями,
дeпoPгoвaний ними дo Cтамбyлa.

PoсинсЬкиЙ
Кнpилo BaсПльoBIlч
(r776 - r2.r2. lE2s)
Пpoсвiтитeпь Чopнoмopii, кoбзаp,

сBящeниK.
Hap. в м. Hoвoмиpгopoп Хepсoнськoi

ryб. 3aкiнvив KaтepинoсJlaвсЬКy семiнa-
piю. Biллип1|я l803 p. - вiЙськoвиЙ пpo-
тoiepей Чopнoмopськoгo KoзaцЬкoгo
вiЙськa. Biдкpив 27 цepкoв, станичнi
цеpкoвl{o-пpихoдськi гll{лищa, вiйськo-

?цamТlloльoeuй

вy гiмнaзiю' .щD(oвнe )Д{t{лtlще, ствopl,tB вiйськoвий xop. Ha
ryмкy Ф. II{epбини, P. ншleх<aв дo тю( дiячiв, дo'tя якш(..бyлa
icтopиvнo пoB'язaнa з opгaнiзaцieю вiйськa''.

POTAP
Iвaн Tшмoфiйoвшн
(24.2.1873 - 3.s.r9os)
Гpoмqдськo.пoлiтичний дiяч, пeдaгoг, лiтepaтop; кepiвник

Чopнoмopськoi гpoм4дtl, гoJtoBa кaтеPи l{oдapс ькoi ..Пpoс вiти''.
Hap. в poдинi свящel{иКa (зa iн. дal{имl{ - фоIьпшepа) в

м. Млiiв KиiвськoТ ryб. 3aкiннив Киiвськy ryхoвl{y сeмiнapiю
(l894) i MoскoвсьKy дyxoвl{y aкaдeмiю (l898). Bнитшювaв y
мiстeнкy Млieвi, Киeвi тa Kaтepинoдapi (з l900). Opгaнiзaтop
i кepiвник Чopнoмopськoi гpoмaди _ KyбaнськoТ фiлiТ PУП.
B xypншli ..Киeвскaя стapинa'' (l90l) oгryб.гtiкoвaнa мoнoгpa-
фiя P. .. €пифaнiй Cлaвинeцький, лiтeparypний дiяч ХVII в.''
Ha цю пyблiкauiю oКPeмoю pецeнзieю вiлгy<нyвся I. Фpaнкo.
Пepеднaснa сil{epть lre дaлa мo>кпивoстi пoвнiстю PoзкPитися
тiulaнтy P. Пoхopoн пoгryJlяpt|oгo y Кaтepинoдapi вvите.пя пe-
PeтвoPився в гpаlцioзнy мaнiфeстaцiю peвoлюцiйнoгo xapaK.
тepy. B l9l8 p. йoгo дpyл<инa Г. Poтap зaснyBirлa в Kатepинo-
дapi yкpaiнськy гiмнaзiю.

РяБoBoЛ
Мнкoлa CтепaнoBl lч
( 1 7.1 2.1 883-
14.6.1 9 l9 )
Ilив. poзпiл ..МиKoлa Pябoвoл

- yкpаiнський дepжaвник iз Ky-
бaнi'' тa Дo.цaтoK ..Heпoвний спи-
сoK peпpeсoвaниx кoбзapiв Ky-
бaнi''.
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PяБoкoHЬ
Baспль ФедopoBшч
(1890 - 192s1
JIив. poздiл ..Baси.пЬ Pябoкoнь - oтaмaн

Kyбанi''.

сABицькиЙ
B'ячеслaв ДмПтpoвIlч
(|7.3. l880 - пiсля |925' l
Гpoмaдськo-пoлiтичний Дiяv; Члeн KyбaнськoТ paди,

вiЙськoвий мiнiстp в ypяпi Л. Бичa, гeнepш-майop.
Hap. в м. Kaтepинoдap. Зaкiняив opeнбypзький Кaдeтсь-

киЙ кopгlyс тa МикoлaiвсьKe KaB:UIepiЙське уlилищe. Clгpкив
y Bapшaвськoмy кyбaнсьKoмy дивiзioнi тa iмпеpaтoPсЬкo}fy
пoчтi. Учaсник Пеpшoгo i J{pщoгo кyбанськиx пoхoдiв. У
l9l9 p. _ дeJleгaт вiд KyбaнськoТ закoнoдaвvoi paДи нa Пa-
pизькiЙ (BepсшIьськiй) миpнiй кoнфepeнцii. Пiсля пiдписaння
пpoeктy Jloгoвopy пpo лpylкбy з гopllями, A. Ileнiкiн Bl,щaв нa-
Кaз пpo вiйськoвo-пoльoвий сyд нaд ним. Ha Бaтькiвщинy нe
пoвepнyвся, )кив y Фpaнuii. B 1925 p. з гpyпoю дх<игiтiв пoсe-
Л|lBcя у CШA (штат Кa.пiфopнiя), дe знiмaвся y фiльмax, гpa-
ючи нeзначнi poпi.

сBистУн
Biйськoвий дiян; стapшинa Kollвoю oстaннЬoгo poсiйськo-

гo iмпepaтopa, oтa}laн пoвстaнськoПo зaгoнy, пoJIKoвниК.
Ha чoлi пoвстaнсЬKoгo зaгorгy шяв у |92О p. в Taмaнi.

скAKУн
Biйськoвий дiяv; oтaмaн пoвстaнськoгo зaгoнy' пoлKoвl{иK.
Ha чoлi пoвст:lllсЬкoгo зaгoнy Дiяв y |920 p. в pайoнi

ст. ПoптaвськoТ.
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скиДAlI
BoлoДIl i |  l lp Baс ПльoBtt ч
(18s8 - ?)
Гpoмaдськo-пoлiтичний Дiяч, aДвo-

Кaт' BчитeJIЬ; гoлoвa Kyбaнськoi вiйськo-
вoi paДи (квiтeнь I9I,|)' чIeн Tимчaсo-
Boгo кyбaнськoгo вiЙськoвoгo ypяry
(квiтeнь _ листoпaд |9|-|)'.шeн кyбaнсь.
Кoгo ypя,цy (l9 гpщня l9l8 _ 5 тpaвня
l9l9).

Hap. в Poдинi дияКoнa €Йськoго Мюсalшo-ApхaнгеIъсьKotо
xpa}fy Кyбaнськoi oftIaсгi. Зaкiн.п,lв Кyбансьlкy вiйськoвy гiмна-
зiю. Bстщив дo Kиi.вськoгo )Д{-тy, з якoгo в 1878 p. зa yчacгЬ y
сT)цeнтсЬкo}ry pyсi бр викпюнeниЙ. B To}ry )к 1878 p. BgгyпиB
дo Хapкiвськoгo ytl-тy, шIe нeвдoвзi бр зааршrгoвaний за збepi.
ганHя PеBoIIюцiйнoi лiтeparypи. 30 тpaвня 1879 p. вис'пaниЙ пi,ц
нilглЯд пo;lщii.дo м. Шeнкyрькa фxангепьськoi гyб. B l88l p.
вc,D/пae дo Kaзанськoro yн-тy, шe нeзабaрм бр вик.гlючениЙ зa
..пoпiтицly небгIarонaдйнiсlъ''. Bсгщae дo HoвopoсiЙськoгo
yrl-ry в oдесi i маiокe вiпpaзy аPeluтоBysгься зa нaлe)кнiсть Дo
oдeсЬкorо ..Uloчиlll{oго 

rypгка''. 3вiльняgгъся пiд глaсниЙ нaгляд
пoltiцii. У 1887 p., пeрбyвaючи вxe пiд нeглaсниIl,t нaпшдol\,t
пoltiцii, зaкiнкye Hoвoрсiйський щ.т' Пpauював aдвoкатoм. Biд
lpaвня 1889 p. _ сeкpегap €йськoi мiськoi ryми. tlлен PУTI. Iз
лIlстопaдa 1905 p. - диPeКrop нapoДIlD( ywtгIl{щ Kyбaнськoi oftl.
Cпpияв ..нeблaroнaд,iЙним'' вчI{теJIям. У Цбaнськlок ypЯдil(
(|9I,| _ l9l9) завiryвaв вiддiлoм нaршroi oсвiти.

сУJI ЯT|4цькиЙ
Пaвлo M.
(rEE4-193211934)
Гpoмaдськo-пo.гliтичниЙ дiяч; зaсTyп-

ник гoлoви кaтepинoдapськoi ..Пpoсвiти'',

мiнiстp юстицii к5бaнськoгo ypяry
(1920)' ЦIeн yпPaви Kyбaнськoi щpaiнсь.
кoi нaцioншlьнoТ paли.

Пoхoдив iз с. Beликi Copovинцi Mиp-
гopoДсЬкoгo пoвiry Пoптавськoi ryб. tl.пeн
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PУП. Mиpoвий сyддд y м. Мapiщoлi (l9l4 - 1916). Миpoвий
сyддя y м. Kaтepинoдapi, незмiнний rшен Кaтеpинoдapськoгo
з'i.зry миpoвих с5Ддiв, v.пeн Kaтеpинoдapськoi сщoвoi п:Цaти
(19l9). Кoли фopшryвaвся кyбaнський ypял, вiн едltниЙ пoстa-
Bив BиMory, щoб KyбaнЬ нe вoюBiUIа пPoти УкpaТни. Ha емiг.
Paцii y Чexoс.пoвaччинi тa Пoльщi. Aвтоp ..Hapисiв з iстopii
peвoлюЦii нa Kyбaнi'' (Пpагa, |925)' нapисy ..Кyбaнь''

(пoльськoю мoвoю) i стaтеЙ y vaсoписi ..Kyбaнський кpaй''.
Пoмep y м. Bapшaвa.

TAPAtIЕ}Iкo
Якiв Михейoвич
(l8rs - le43t
.[,иpигeнт, пe,цaгoг; Peгeнт Kyбaнсь-

кoгo вiйськoBoгo xopy (1909 - l9l3'
|9I7 _ l9l9)' кepiвник Чopнoмopськo-
Kфaнськoгo xopy (|920 _ |92|)' гoЛoB-
ниЙ диpигент Kyбaнськoгo KoзaцЬKoгo
хсpy (l937), xщolкнiй кepiвник J|epжaв-
нoгo aнсaмблю пiснi i тaнцю кyбaнських
кoзaкiв (|937 - l94l).

Hap. в ст. ГpивeнсЬкa нa Kфaнi. Закiнчив peгeнтсЬке }^rи-
лищe C. Cмo.гIeнськoгo y Петepбypзi (1909). B пoдшIьшi poкl{ _
ви KIIадaч вi йс ькoвoi щитe.п ьс ькoi сeм i нapii, мyзи ч нo гo У чw|II-
щa, Kyбaнс ькoi кoн сepвaтopiТ, MyJ и ч нoгo техн i кyr"тy.

TЕPнABсЬкиЙ
Mикoла OлeксaндpoBltч
Гpoмaдський дiячl гoЛoBa Toвapиствa щpaiнськoТ КyлЬry-

pи Kyбaнi, зapeeстpoвaнoгo B l99l p. Пoxoдить iз кoзaцькoгo
poдy ст. Фlизaвeтинськa. Йoгo пpeдки _ виxiдцi з Миpгopсь-
Koгo пoлKy _ пoтpaпrrли нa Kyбaнь в |.|96 p. з Be.гIиvкiBськoгo
кypel{я Бyдxацькoгo KoзaцьKoгo вiйськa. B |997 p. y Kpaснo-
дapi видaв дPyI(oМ Peсстp Зaпopoзькoгo Biйськa 1756 poкy.
Зaзнaв щискiв вiд шoвiнiстиннoi poсiЙськoi шaди.
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TкAЧЕtIKo
Гpнгopiй IoхПitoBt lч
(17.r1.1E83 - ?)
Гpoмaдськo-пoпiтичний Дiяя; чJIeн кaтepинoДаPсЬкoгo

rypTкa 
..Пoлтавцi в'' (с юlaдo вoi чaсTи l{ l{ Pyп).

Hap. в poпинi кoзaкa м. Coкoltьки Koбe,гIяцькoгo пoвiry
Пшrгaвськof ryб. Haвнaвся в KoбеляцьKotv{y нapoдt{olvfy r{и-
лищi. Зaкiнчив д)r,(oвнe },.{илище. Haвчaвся в Пoггавськiй ry-
хoвнiЙ семiнapif, викпючений iз 3.гo t(ypсy зa opгaнiзацiю
..вoлн€t{iй''. B Kaтepинoдap пpибр у |9o2 p. 3 гpщt'я ц. p. бyв
зaтpимaний нa пorrгi пiд чaс спpoби вiдпpaвrш кoнвepги з
пршaмаuiями ..Цo чoPt|oмoPсЬкиx кoзакiв''. пЦ час с'гIiдствa
BсЮ виtly Bзяв нa ceбe.7 мiсяцiв пepeбрaв y Kатepинoдapськiй
в'язницi. 26 wpвtlя l903 p. виrтylцений пiд нaгляд пoлliцiТ.

уBAPoB
Фепi p
(? - l9 l9 ?)
Biйськoвий дiяч; пoвстaнський oта-

мaн; шrтaбс-poтмiстp цаpськof аpмiТ.
Poдoм iз Kфaнi. Пiд час пoвсгaння пiд

пpoводott{ М. Гpигop'сва в 1919 P. КoМaн.
ryвав вiлпiлoм, який наJriчyBaB дo пirгopи
тисячi чo.гloвiк. Maв y свo€tv{y пiдпopядlкy-
вaннi брнeпOTягl,l, гapмaти, 24 кулeмепl.
Пoпк Уварвa вiдзнaчaвся вt{сoKoю дис-

циrшiнoвaнiспо. Звiльняв вiд бiльшoвикЬ м. Чеpкaси, сг. Бoб-

Pиt{сЬl(y тa iншi нaсgIeнi щ/нкти, a вiд ЧиrupиI{сЬкoгo пolll(y
збiльшoвичeнoгo oTaМal{a Cвиpи.Цa Kolуpa - м. Чигиpин.

У vеpвнi - липнi l9l9 p. нa нapaпi y мiстeнкy Медвeдiвцi
вибpaниЙ вiйськoвим oтaмaнoь{ Хo.гIoднoгo Яpу - КoгvraнJцrвa-
чем з'e,цнaниМl,l спЛaми Хo.гIoднoгo Яpy, пo якиx рiйшoв вiддiл
Уваpoвa чисeлlьнiсто в 1000 бiйцiв тa Мeдвeдiвський кypiнь
Baсшя Чyтщакa _ в 400 кoзaкiв i стapшин. ..IдeЙнoгo 

Poзхoд-
)кeння мix oбoмa oтaМaнaми нe бщo, - писaв CеpгiЙ Пoпiкшa, _

бo Чутщaкa бopoвся зa нeзaлe)кнiсгь Укpaiни, a Увapoв, хoн i
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не зoвсiм чистo бшlaкaв пo.щpaiнськи, стulBиB зa цiль бopoтьби
I{eзaлe)KI{y щpatнсьlсy дeP)кaBy вЦyпi з Kyбaнню''. За вeрiсю
C. Пoлiкши, зaгI{I{yB y oкoлиllяx Хo.гtoднoгo Яpy (кшo ст. Знa.
м'янки) в бoю пpoти бiльшoвикiв, ймoвipнo y липнi 1919 p.

ФЕДoPЕHкo
Iван ГpпгopoBПч
(нap. l5. l2.|932)
Гo.гIoвa Kyбaнськoгo ..Мeмopiaпy''.

Hap. в ст. Чe.пбaськa €йськoгo P-t{y нa
Кyбанi.

Зiбpaв чимa.пий apхiв пpo жePTBи Ky-
бaнськoгo кoзaцтвa вщ poсiйськo-бiльшo-
Bt,|цЬKoгo тepoPy. Бр pепpeсoваний, oбви-
Hyвaчyвaвся y лисryвalrнi з кyбанськoю

eмiгpaцieю. Biпбрaв пoKaPaнI{я y спецпсиxJliкapняx зa зB'я.
зoк з емiгpацiЙними KoзaцЬКими цeнTpaми.

ФЕськIB (пoмl lлк. Фoськoв)
Гpoмaдськo-пoлiтичний дiяч; .шeн KyбанськoТ paДи, пoЛ-

КoBtlик.
Чopнoмopeць. Bистyпaв зa сaмoстiЙнiсть Kyбaнi, aлe, зa

свiдчeнням B. Iвaнисa, пoбoювaвся, щoб ..щpaiнoфiли не
пpoд:rли Kyбaншинy Укpaiнi''. Apeштoвyвaвся Дeнiкiнцями,
вислaниЙ ниrvtи дo Cтaмбvлa.

хPисTtoк
Пaвлo oникiйoBич
(1890 - 29.11.1941)
ПoлiтичниЙ i деp>кaвниЙ ,цiяч, пyблiцист, лiтeparypoзнa-

вeцЬ; ЧIeI{ I{eнтpа.льнoi Pirли (з 8.4.l9l7), .rлeн Мшoi Pади,
генеpa.льниЙ ПисaP Гeнepшьнoгo сeKPетapiary (з l5.6.l9l7),
мiнiстp внyгpiшнix спpaв УHP (сiнeнь _лютиЙ l9l8)' дepжaв-
ниЙ секpетap Pали Hapoдних Мiнiстpiв УHP (з Лютoгo l9l8),
Toвapиш мiнiстpa внщpiшнiх спPaв B ypядzlx Б. Мapтoсa тa
l .  Maзeпи (19l9).

11L

?цantl.loпьo0uй
Hap. в PoДиIri кoзaкa-x.пiбopoбa в

ст. eпизaвeтинсЬкa нa Kyбaнi. Ce-
PeДнЮ oсвiry зпoбр y м. Бarсy
(1909 - |9|2)' BиЦry - y Киiвськoмy
пoлiтеxнiчнoмy iн-тi, Дe бр Чleнoм
щpaТнськoi стyдeЕгсЬKoi ..Гpoмaди''.

Cпiвпpaцювaв iз гaзeтoю ,.Paдa''

(1916 _ |9|7), бр peлaктopott,t кoo-
пеpaтиBнoгo ти)кI{eвикa ..Koмaшня''

(1916 |9|7), спiвpедaктopoм
eсepiвськиx гaзeт ..Бopoтьба'' i
..TpyДoва гpoмaдa''. tl.пeн ЦК УTIсP
(з 5.4.|9|7),.шен ЦK CeпянськoТ спiлки (з 2.6.19l7). Oдин iз
зaснoвникiв Укpaiнськoгo кooпеPaтивнoгo кoмiтery, сeкpeтap
Пеpшoгo кooпePaтивнoго з'iзry Киiвщини. tlлeн Укpaiнськo-
гo нацioнa.пЬнoгo сoюзy (l9l8)' }д{acник пoвстal{ня пPoти
Гeтьмaнa ПашIa Cкopoпaдськoгo. Емiгpyвaв y l9l9 p. пo
м. Bщня, дe пpaцюBaB як члeн зaкopДoннoi дшeгaцii уПсP. У
|92| |922 pp. вtlдаB ..Зai,tiтки i мaтеpia.пи дo iстopif
yкpaiнськoi peвoлюuii L9l-7 - |920 pp.,, У |923 P. пoBеP}Iyвся
в Укpaiнy, пpaцюBaв в Укpaiнбaнкy (1925), J[ep>квlцaвi
Укparни (|925 - |926)' Hapкoмфiнi (1928 - l9з0). Bидaв мo-
нoгpaфiю ..l905 piк на УкpaТнi'', ..Hapис iстopiТ клaсoвoi бo-
poтьби тa сoцiшliз}ry'' ( |925) тa iн. Пpaцювaв l{ayкoвим
спiвpoбiтникoм lн-ry лiтeparypи iм. Tapaсa Шeвченкa, Pедaк-
тoPolt{ )Kypl{aпy ..Лiтeparypa i мистeцтвo'', сeкpeтаpeм Pе-
дaкцii чaсoписy ..Лiтeparypний apкiв''. ЗaapештoвaниЙ 2 6e.
peзня l93l P. зa звинyвaченняil{ y пpичeтнoстi дo т. зв' Укpar-
нськoгo нaцioншIьнoгo цeнтPy. 7 лютoгo 1932 p. зaс)щх(ениЙ
на 5 p. yB'язнеl{ня. 2l сiчня l935 p. - нoвий виpoк: тpиpiннe
зaсJIaння. У вepеснi |9З1 p. цeй тepмiн збiльшeнo нa 8 p. Зa-
гинyв y ..Ceввoстлaзi'' Apхaнге.пьськoi oбл.

чЕIIIгA
3ахap Oлексiйoвt|ч
(r726 - 14.r.r797)
Biйськoвий дiя.r; кoшoвиЙ oтaмaн ЧopнoмopсЬкoгo кo-

зaцькoгo вiЙськa.
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Hap. y сiм'i щpail{сьKoгo стaPшиl{t{ iз pory Kyлiшiв.

oсвiти lre oтpимaв. У вiцi 24 p. пptl6ув нa 3aпopoзькy Ciн,
дe Йoмy д:lJIIt l{oвe iм'я - Чeпiгa. B >кoвтнi |769 p., бyдyни
вiЙськoвим пoлкoвl|икoм, вiдзнaчиBся в poзгpoмi rypкiв
кoлo Jlнiстpa. Учaсник Bзяття oчaкoвa. Упpaвитель
Пpoтoвнaнськoi пшlaнки. oдин з opгaнiзaтopiв Чopнoмoрь-
кoгo вiйськa вipниx кoзaкiв. ПiсlIя зaгибелi кoшoвoгo oтaМa-
нa Cидopa Бiлoгo бyв oбpaниЙ нa Йoгo мiсцe. Учaсник бoiв
пiд Хaдxибeeм, Aккepмaнon,t i Бeндеpaми. Пiд чaс взяття
[змaшla мaв зBaнI{я пoлкoBl{иKa. Йoгo, як xopoбpoгo стaPши-
tly, Bt{сoкo цiнyвaв o. Cyвopoв. Kepрaв кiнним зaгoнol{,
якtlЙ 23 xoвтtlя |192 p. пpивiв нa Kyбaнь' Bибpaв мiсцe пiд
зaбyдoвy KaтepинoДapa. ПoхoвaниЙ I{а тepитopii Cвятo-
Tpoiцькoi цePкви.

r  чoPHиЙ
BiЙськoвиЙ дiян; стapшинa. У I92o p. - кoМatЦI{p ГaЙдa-

мaцькoгo пoJll(y, який пepеpiс y ГaйлaмaцьIсy дивiзiю, великy
чaсткy сKлaДy яKtlх стaнoвшta нaцioншIьнo свiдoмa щpaiнськa
iнтeпiгeнцiя. 3a свiдчeнням B. [вaнисa, ..цe вiйськo нe xoтiлo
Paзoм з Ileнiкiним бrгися зa Poсiю... Пpo мoскoвський
lIlJlD(... цi люди cltyхaти нe хoтiли''.

tIIAMPAЙ
Baспль Cемеltoвt lч
(1860 - 10.s.1e20)
Iстopик, кpa€зI{aвeць, пpoсвiтитeпь, бiблioгpaф.
Hap. в Poдинi свящeнI,tKa в ст. Б>кeщжiвськa I{a Kyбaнi.

Haвчaвся в Cтaвpoпoльськiй ryхoвнiй сeмiнapii, aлe 1882 p.
бр вик.гlюнeниЙ з нei зa читaння зaбopoнeню( кtIиг peвoлю-
цiйнoгo змiсry. Paзoм з €. Фeлiциним пPaцIoBaв нaд пepшиtvt
бiблioгpaфiчним пoкuвI{llКotи лiтeparypи пpo Kyбaнськy oб-
лaстЬ, Кyбaнськe кoзaцЬKe вiЙськo i Чopнoмopськy гyбepнiю.
Haписaв сepiю нapисiв з iстopii Кyбaнi. Пoмep вiд mфy. Пo-
хoвaниЙ y м. Kaтepинoдap нa мiськoмy кл4Дoвищi.

11tr
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IIIAPAп
Cтeпaп (Cтeцькo) AпдPoнoBl|ч
(28.r l .1833 - пiсля 1876|
ГpoмaдськиЙ Дiяч, rфлiцист.
Пoxoдив iз двopян ЧopнoмoрЬкoпo кoзaцькoгrэ вiйськa. Зa-

кiнчив Jlpyгий кqдетський кopпyс y м. Петeфypзi, дe пiзнiшe
сJIРкIrB y пoкaзoвollfy кoзaцЬкoмy дивiзioнi. Як aвтop дeбюry-
вaв 186l p. B )rypн:шi ..oснoвa'' (N9 6). oдин з opгaнiзатopiв
пoстaнoвки ..Haтaлlюl Пoлтaвки'', всi кoшти вiп збopy спeктaк-
лю пiцшIи нa рiннeнш пaм'ятi Tapaса Шeвчeнкa. B >кypншli
..oсt{oва'' (N9 l0, 186l), вiдryкyюнись нa сil,tеРгь Я. Кщaрнка,
виqпoвив нeгaтивt{y ouiнlсy з'eднaнню ЧopнoмoрьKoгo кoзaцЬ-
кoгo вiйcькa з Kyбaнським лiнiйниIl{, якe вiдgroював пoкiйний.
Iм'я Ш. нaбyлo oсoбпивoi пoгryляpнoстi пiспя тoгo, як вiн стaв
oДнt{м з opгaнiзатopiв oпopy шtaнail{ }Pяry нaсI{льнo пePeсeпити
нopнoмopuiв нa ЗaкyбaнщrЕy (186l), зa щo з гpyпoю стapшин
бyв вiшIpaшIениЙ нa гayтlтва,ктy, шte звiльнениЙ за нaк:tзoМ
oлeксalцpa II. Цi пoдiТ ftlискyнe вiлгвoрнi в..Зaписцi пoJIкoв-
никa Шapaпa...'', нaписaнiй на пpoxaння пoетa B. Мoвtl (duв.).
B. Мoвa нaзBaв Ш. ..€диt{им пoвнiспo свiдoмим пaтpioтoм нa
всю Кyбaнськy oблaсть''. Cмepгь Ш. зшtишlшIaсь нeпoмiчeнoю.

шAхIМ.гIPЕЙ
Cyлтaн (1880 - ?)
Гpoмaдськo-пoлiтичний ,цiяч,

диIUIoмат, a.цвoкaт; .шeн Kyбaнськoi
paли (вiд гopuiв), зaстyпник гoлoвtl
Kyбaнськoi кpaЙoвoТ paди, зaсЦm-
н1lК гoлoвtt Kфaнськoi зaкoнoдaвчoi
Paди (дoлистoпaДa 19l9), чпeн дeлe-
гацii нa чoлi з М. PябoвoлoМ нa пе-
Peгoвop:D( iз Гeтьмaнoм Укpaiнськoi
J|epxaви П' Cкopoпaлськиtи ( 19 l 8).

Hap. в ayлi KypгoкiвськиЙ БатшlпашинсЬKoгo вiддiлy. Ha-
щaдoк кPимсЬкo-тaтapськID( xaнiв, якi пepeсшtшIись нa Kaв-
кaз (зa rypeuький кopдotl) пiс'тlя тoгo, як Poсiя oIqFIyвiUIа
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Кpим. Зaкiнчив Cтaвpoпoльсьtсy гiмнaзiю, пoтiм нaBчaBся y
Хapкiвськoilry Fl-тi, .шe в 1904 p. бр викпючений зa
..пoлiтt.tЧlty нeблaгoнaДiЙнiсть''. l906 p. вiднoвився, зaкiнчив
юpи,Циvний фaк-т. B сyпax з:lJ(ищaв гopuiв. З вe.пикoю сt{t{пa-
тieю стaвився дo yкpail{сЬкoгo Pyхy тa iдeТ тiснoгo спiвpoбiт-
ництвil з Укpaiнoю. Biд сaмoгo пoчaтKy пPиeдI{aBся дo сaмo-
стiйникiв- чopнoмopЦiв. BияшIяв непoс'гIiдoвнicть. oпpylкeний
нa щpafнui. Bис.гlaний дeнiкiнцям y м. Cтaмбyл. Пoмep нa
eмiгPaцii.

щЕPБинA
Baсшль Aн.цpiйoвшч
(5.9. l845 - Itе пiзнirше 1897)
Гpoмaдський дiяч, iстopик, вчитеJIЬ.
HaP. y ст. Hoвoдеpев'янкiвськa нa Кyбaнi. Бpaт Ф. I(epби-

нt,l (duв). Зaкiнчив Cтaвpoпo.пьсЬt(y щ.'(oBI{y сeмiнapiю ( l868).
Aвтop низкt{ poбiт з iстopii Kyбaнi. Пoмep y ll>кaнхoтi.

ЩЕPБинA
Ф"дip AнДpiйoBПч
(|3.2. lE49 - E.10. l93б)
JIив. Poздiл 

..ФедiP [I|epбинa - iстo.
pик Кyбaнi''.

Укltав Po,пaн KOBNIЬ
зa учacmю,. Pецpmа II oЛ Ьo Bo Гo,
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БЕзщAсниЙ
Кoнoш ПетpoBrtч
(з.r0. l884 - |967)
Koбзap, сКpипirлЬ; )д{aсниK aнти-

бiльшoвицькoгo Pyхy на Kyбaнi; apтист
Biйськoвoгo мyзичнoгo xopy Kyбaнськo-
гo кoзaцЬкoгo вiйськa.

Hap. в ст. ПoлтaвсЬKa нa Кyбaнi. Бaн-
дypoЮ з:lxoпt,lвся 1904 poкy, гpaв нa нiй
вiд 1916-гo. Чеpeз piк poзпovaв пePe-
Мo)Kl{y кoнцePTI{y eпoпею' якa тpивaлa
32 poки (дo пеpe,гroМy pyки). Гpaв нa

бaнrypaх poбoти Микoли.Цoмoнтoвичa (8 бaсiв, 22 пpнcтpу-
ки), нiмця-тeс.гIi J|exepa (|2 бaciв,22 пpucтpуки), Oлeксaнд-
pa KopнiсвсьКoro (l4 бaсiв, 35 хpoмaтичtlю( пpистpщкiв).
Bистщaв пePeBiDкI{o як сoлiст. Cеpeп Йoгo peпepryapy такi
пiснi й щми: 

..oй, чoгo ж ти пoнopнiлo'', ..oЙ, Mopoзe-Mopo-
зel{кy, ти с;IaвниЙ кoзaЧе'', ..oй, з-зa гoPи, з-зa лиМaнy кPyгoм
Ciнi Зaпopoх<яu Мoск:Ulь oблягae'', ..Tи, Кyбaнь, ти нaшa Po-
дiнa'' тa iн.

Пiд чaс peвoлюцii - в Kyбaнськiй apмii в ск.гlaдi тpio з бpa-
тoм Hикoнoм тa lвaнoм Шepеметoм. Йoгo Bt{кoнaвсЬKiй мaй-
стеpнoстi дав висoКy ouiнt<y JIмитpo ЯвopницькиЙ. ПP"
щpaiнськoмy педaгoгi.tнoмy тeхнiкytиi ст. Пoлтaвськoi зaснy-
вaв мiшaнy KaпeIry бaндypистiв, з якoю yспiшнo пpaцювaв i
гaсTpoJIювaв пo Kyбaнi дo пеpшoгo apецIтy (2.5.l93l).

Гaстpoпювaв нa Пiвнiчнoмy Kaвкaзi, .[,oнy, .[нiпpoпетpoв-
щинi, ХepсoнЩинi, в Кaзaхстaнi. У peпepryapi мaв пoнaд 200
щpaiнськиx пiсeнь i ryм. oбpoбrшв пiснi шя бaнrypи, ствo-
PюBzlB пoeтичнi тeксти i мрикy дo ни'q н-д, ..Пiсtш-щril{a пpo
Укpaiнy''.

Oбвинyвaнeний ..як 
)Д{aсниK Кo}lтppeвoлюцiЙнoi opгaнi-

зaцii"'. 16 сepпня l93l p. зacyддeний тpiйкoю пpи ПП oгПУ
сKKI IlссP нa 5 p. пoзбaшleння вoлi. Пoмеp y м. GIoв'янськ.
нa.Kyбaнi.

Pеaбiлiтoвaний пoстaнoвoю пpol{yparypи Kpaснoдapськoгo
кpaю вiл 26 квiтня 1990 p.
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БЕзЩAсниЙ
Hикiн ПетpoвПч
(1880.т i  -  к i l t .  1930.x)
Boiн-бaнлypист, гpoМa.цськиЙ дiяч; yчaсI{ик aнтибiльшo-

Bицькoгo pyxy нa Kyбaнi.
Hap. в ст. ПoлтaвсьКa нa Kyбaнi. Бpaт Koнoнa Бeзщaснo-

гo. Bиrryскник ПepшoТ кyбaнськoi кoбзapськoi шкoли (l9l3).
Учeнь Baсшtя €мця. Гpaв нa дiaтoнiчнiй бaнлypi киiвськoгo
мaйстpa Aнтoнiя Пarшинськoгo. Koнцepryвaв iз l9l3 Poкy. B
пеpioд ПepшoТ свiтoвoi вiйни вiв aKтивнy кoнцepтнy
дiяltьнiсть як сoлiст i yнасник tt{iшI,lх aнсaмблiв. Cepeд йoгo

PепepryaPy тaкi пiснi й ryми: 
..OЙ, Чoгo х( ти пoчoPнiлo'',

..Oй, Мopoзе-Мopoзeнкy, ти слaвний KoзaЧe'', ..oй, з.зa гopи,
з-зa лиN{aнy KPyгoм Ci.ri Зaпopo)Юкя мoсКzlлЬ oблягae'', ..Tи,

Kyбaнь, ти нaша Poдiнa'' тa iн.
Beпикий пaтpioт Укpaiни, спoдвl{)кнt,lк М. Pябoвoлa. Cвoi

пepeкoнaння peшiзoврав зaсoбами кoбзapсьKoгo мистeцтвa
зi збpoею в pyкaх. У l920-тi тa нa пoч. l930.x pp. дoсягтryв
вePшин виKoнaвсьКoi мaйстepнoстi. Бaн,rypист-вipryoз. Koн-
цеpтyвaв нa Пiвнiчнoмy Kaвкaзi, Jloнy, iншиx ргioнax Bши.
кoi Укpafни. 3аapeштoвaниЙ у м. JlнiпPoпeтpoвсЬкy. Пoмep
нa Бiлoмop-Бштiйськiй кaтopзi (Kape.г'iя) вiд каryвaнь тa
виснzDкенtIя.

БoГУсЛABсЬKиЙ
Mикoла oлексiйoBич
( l850-тi  -  l933)
Opгaнiзaтop i натxнeнник кoбзapсь.

кoгo вiдpoDкeння нa Kфaнi, гPoМaдсь-
кий дiяч, BидаBeцЬ, t{eцeнaт; opганiзaтop
Пepшof ( l9l3) тa l{pyгof (1916) кoб-
зapсьKиx шкiл нa Kyбaнi.

Hаpoдився в м. KaтepинoсJlaв (aбo нa
Кaтepинoславщинi). tIлен pади кaтepи-
нoслaвськoТ ..ПpoсBiти'' (l906). Iнiцia-

тop вiдкpиття yкpaiнськoгo lJlЮстpoвaнoГo ти)кнeвикa
..J|нiпpoвi хвlшli' ' (l9l0 - l9l4)' peдaКтopoМ якoгo бyв Jl. JIo-
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poшeнкo (1910 - 19l3). JI. JlopoшеIlкo нaзвaв Б. ..нeзpiвня-

ним aгiтaтopoМ сepeд [,loлoдi'', який ..вмiв зaIryчaти iТ дo нa-
цioнaпьнoi пpaцi''.

Ha Кyбaнь пpибр |9|2 p. Пpaцювaв оцокбoвцeм yпpaви
Kyбaнськo-Чopнoмopськoi залiзницi. Koзaки нaзившlи йoгo
..бaн.rypним бaтЬкoм'', вiн нaстiльки yспiшнo вiлpoдxрaв
кoбзapствo, щo щe зa цapaтy бaнлypисти бyли май>кe в
кo>кнiй стaницi.

PeпpeсoвaниЙ сoвстськoю Rпaдoю. У 1930 - 1933 Pp. пe-
peбрaв y катepиI{oдаpськiй в'язницi, в якiй i пoмep.

БPи)к
Cемен ФеДopoвшч
(кiн. хх - 1943)
Бaнщpист.
Hap. в ст. Kaнiвськa нa Kyбaнi. Ko-

зaк-xлiбopoб i вoiн iз лiлa-пpaпiдa. Бан-
rypист-сo.гIiст i aнсaмблiст. Учeнь Cтепа-
нa Хapка. Учaсник чoлoвiчoТ Kaпeпи
бaнлypистiв ст. Kaнiвськoi (|92з
1943). Гpaв нa бaндypi o. Kopнiевськo-
гo. Пpистpaсний шarryв.rлЬниK i знaвeць
твopнoстi Tapaсa Шeвчeнка. Mав шaснy
сoЛЬt|y пpoгPамy, в якiЙ гpa нa банrypi
чepryBаJIaсЬ iз дeк.пaшryвaнням твopiв Ta-

paсa Шeвueнкa. B peпepryapi дoмiнyвzши д}rми, iстopичнi тa
кoзaцькi пiснi, пiснi нa слoBa Tapасa Шeвченкa. Coльний
кottцеPт Poзtloчинaв, яK пPaBKIro, з пiснi ..Jlyми мoТ, дyми
мoi'', a закiниyвaв ..3aпoвiтoм'' Tapaса Шeвчeнкa. З твopiв
пoeтa нaйчaстiшe дeKлaмyBaв ..Be.гIикий лЬox'', ..I мepтвиМ, i
жllBиM, i ненapoж.Цeнним'', ..KaBказ'', ..Cон'' (..У всякoгo свoя
дoJlя...' '). Улюблeними пiснямll булп..[oбpий вevip тoбi, зe-
лeнa дiбpoвo'', 

..Oй сiв гrщav нa мoгltЛi'', ..Ox i нe стeпися,
хpeщaтиЙ бapвiнкy'', ..Пiсня пpo МopoзeнКa'' тa iн. Bистщaв
пepeвa>Кнo нa тepитоpiТ Kaнiвськoгo p-t|y Kyбaнi.

B |94з p. пicля apeшry opгaнaМи HKB.ц кepiвникa KaпeJlи
C. Жapкa, Б. зaстpeлиBся y шlaвню( кoлo сT. Kaнiвськa.

IEL
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BAPPABA
Mпкптa CaBПч
(бл. 1870 .  1939)
Бaндypист; гIaсник aнтибiльшoвttцькoгo Pyхy в ск.тlaдt Ky-

бaнськoi apмii.
Hap. в ст. Cтapoдepeв'янкiвськa нa Kyбaнi.
Хapaктepний тип зpянoгo iстopиннoгo кoбзapя. Koбзapсь.

кy нayкy пpoйшoв y стat{ичI{иJ( кoбзapiв. Гpaв нa RлaснoPyчнo
скoнстpyйoвaнiЙ дiaтoнiчнiЙ бaнлypi. Bистщaв бaгaтo i
rшiднo, пеpeвaxнo на Пiвнiчнoмy Kaвкaзi тa JIoнщинi. Любив
яpМaPкoвy aщитopiю, зoКpeп{a в piпнiй стaницi. B дoбy pевo-
люцii кoнцepryвaв y лaB:D( Kyбaнськoi apмii. B l920-тi pp. в
нaс щpaiнiзaцii poзгoptryв aктивl{y кoнцePп{y дiяпьнiсть. У
peпepryapi пepеBrDк:rли iстopиrнi пiснi тa.ц)^{и, зoкpelr{а ..Пpo

Koзaкa Гoлory'', ..Heвiльницькi rшaчi'' та iн. Улюбленoю, мaЙ-
>кe бioгpaфiчнoю, бyлa пiсня пPo кaтop)Кнi poбoти нa пoбy-
дoвi кaнalry: ..Гeй, дaлa, дaлa сJIaBним зaпopo)щям Ta uapиIrя
зapIUIaTy' Щo пoнaбиBaJIa нa pщи кaЙдaни, Ilшla в PyкI{ лoпa-
ти... ГeЙ, щe Й пoсllшIа нa.лeгкy'' poбoту Ta кaнa.гlи кoпa-
ти...'' ..Я зaпaм'ятaв цю пiсню, бo пфсь спiвaв i rшaKaв'', -
згa,щ/вaв oнщ бaн.rypистa - пoeт Iвaн Bappaвa.

У l930-x Pp. зaс}щxeний opгaнaми HKBJI нa l0 p. сoпo.
вeцькш( кoнцтaбopiв. Ha дoпитtl'( цilЦaвaвся тoРrypaм
(..вiдбшlи лeгeнi''). B кoнцтaбopi зaнeщп<aB нa с1жoти. Пoпpи
xвopoбy, втiк iз Coлoвкiв. Пoмep y ст. CтapoменськiЙ.

BЕPЕсA
Mпкoлa oнуфpiйoвнч
(22.12.1894 - 8.1.1938)
Бaн.Цypиcт, бaнлypний мaйстep-винaхiдник, тBopeць гeтЬ-

мaнськoi бaнДypи, хopмeЙстep; peгент хopy стaничнoi Пo-
кpoвськoi цePKви' гoJloBzl стaничt{oгo сyдy.

Hap. в poдинi сoтникa Kфaнськoгo кoзaцЬкoгo вiйськa y
ст. CapaтiвсьKa нa Kyбaнi (oкylк oтaмaнa станицi). Пoхoдив iз
дaBньoгo кoзaцьKoгo poДy, Kopeнi якoгo ryбляться y пepшиx
кoш:D( Зaпopoзькoi Ciчi. Пoчaткoвy oсвiry oтPиN,raв y сгa-
ничнiЙ шкolti. Зa oпoсepe,цкoваIlt{ми дaними спiвaв У
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KaтepинoдapсьKott,ty КoзaцЬКoмy xopi. oлep>кaв мyзиvнy oсвi-
ry. Bисoкoквa.пiфiкoвaний тeс.пя. oчoлювaв бpигary тeшяpiв.
Гpaв нa бaнrypaх Bлaсних кoнстpщuiй: дiaтoнiчнiй i xpoмa-
тичнiй. У peпepryapi мaв ,цy},lи, нapoднi пiснi i тaнцi. Aктив-
ниЙ дiяч щpaiнськoгo вiдpoдxення нa Kyбaнi. Kepiвник пpa-
мaтичнoгo i xopoвoгo rypткiв.

Apeштoвaний l l гpyлня |9З7 p. зa звиlIyвачeнняIvt y пpи-
чeтнoстi .Цo ..кoнтppeвoлюцiйнoi'' пoвстaнськoi opгaнiзaцif.
Piшeнням тpiйки УHKBJI в KpaснoдapсьKoмy кptii 23 гPyдl{я
|937 p. засyркениЙ дo стaPТи. Poзстpi.пяний y м. Kpaснoдаpi.
PeaбiлiтoвaниЙ 30 беpeзня |951 p.

ГABPиIII
Iван CтепaHoBl lч
(26.r0.1901 - s.2.Le8s)
Бaндypист, пeдaгoг, бioлoг, aKTop-

aМaтop.
Hap. в ст. HoвoмeнсЬKa нa Kyбанi.

Зпoбyв вишty oсвiry. Учeнь стaничнoгo
кoбзаpя Микити Bappави. Aкгивний дiяч
yкpaТнськoгo вiдpoдxeння нa Kyбaнi.
Гpав нa дiатoнiчниx бaнлypax кyбaнсь-
киx мaйстpiв Tиxoнa Cтpoкyнa тa .Цмит-
pа Kpикyнa. Boлoдiв BeJIиKиlt{ кoбзapсь-
Kим peпеpryaPol{' в т. ч. й пiснями тa
п'rсaми щpaТнськиx кolvtпoзитopiв. Бa-
гaтo Bисryпaв y шKoЛ:u( i кгryбax стaницЬ

Бpюxoвецькoi, KaнiвськoТ, HoвoмeнськoТ, а тaKoж в lтaпii тa
на Koлимi.

14 лютoгo 1933 p. зaapeштoвaний opгaнaми oITtУ зa зBиtIy-
вaчeнням y п pl{четl{oстi дo ..кoнтppeвoп юцi йнoгo бypxyaзнoгo
нaцioншIiстичl{oгo yгpyпyваl{l{я'' зa стaTTeю 59-l KK PсФсP,
нaспpaвдi - ..зa бaнщ/py й щpalнiзaцiю'' (виоliв B. Гpиня).
Piшeнням тpiЙки пpи ПП oгПУ сKк i дссP вiл l сepпrrя
1933 p. зaсyдх<eниЙ Дo 5 p. пoзбaшIeння вoпi. BiлбyвaB пoкa-
paння нa Бiлoмop-БaпiЙськoмy кaншli. B чaси нiмeцькoi olсy-
пaцii пpaцювaв писapeм стaницi. Емiгpрaв дo lтшrii. Пiс.гIя пo-
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BepI{eн}Iя нa Kyбaнь бр зaсщ>кeний дo l0 p. кaтopги на Ko.
лимi. Пoмep в ст. Kaнiвськa. PeaбiлiтoвaннЙ 2| rpуtlя |951 p.
зйнo з пoстaнoвoю Kpaснoдapськoгo кpaйoвoгo сyry.

гoPIх
Михaйлo
(бл. l900 - ?)
Бандypист-сoлiст.
Hap. в ст. ПaшкiвсЬКa нa Kyбанi. Ha пoч. |92o-х pp. зaкiн-

чив Kpаснoлapський poбiтнияий факyльтeт, пiзнiшe
сiльськoгoспoдapський iнститщ (|929 _ |9з4). ЛipинниЙ тe.
нop. Бр нaдзвичaЙнo пoпyJIяpI{иM бaндypистoм y Kpaснoдаpi.
Bистyпaв маЙжe щoдеI{нo. Пpoф.C. Бaкпaxeнкo ввaxав йoгo
oдниIvl iз нaйвизнaчнiших бaнrypистiв l920-х pp.

У |934 p. бeзoIiднo зник.

гУзtЙ
Пeтpo IвaнoBlIч
(23.3.1903 - 23.r2.1937)
Бaндypист, aKтop-aMaтop, кooпepa-

тop.
Hap. в ст. Пaшкiвськiй на Кyбaнi.

Учeнь Зoтa JIiбPoви. Гpaв нa дiaтoнiчнiй
бaндypi стaничI{oгo мaйстpa нeпoвтopнoТ
кoнстpщuii (збepiгaсгься в Кpaснo-
дapсьКoMy дep)каBнotr{y iстopикo-apxeo-
лoгiчнoгo мyзei-зaпoвiдниr<У iм. €. Фeпi-

I\,tyзичнl нoмepи в yкpafнськиx oпeP:rx.
B щpaiнськiЙ кпaсичнiЙ пpaмarypгii ствopив цiлy гшepeю
сцeнiнниx oбpaзiв. Пoстiйнo вистyпaв y стaничнoмy Hapoднo-
мy пoмi як бaнrypист i aктop. Bикoнyвaв poлi з банщlpoю в
п'eсaх: М. Cтapицькoгo ..Бoгдaн ХмельницЬКиЙ'', М. Kpoпив-
ницьКoгo ..HeBoлЬник'' тa iн., oзв)rЧ/Bilв вoК:lльI{o.xopoвi нo-
мePI{ y виставtlх - ..Haтaлкa Пo.гпaвкa'' B. Лисeнкa, ..Зaпopo-

)Кeць зa .[.5/нaeм'' C. Гyлaкa-ApтeМoвсЬкoгo' ..Kaтepинa''

М. Apкaсa тoщo.
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ApeштoваниЙ opгaнaми HKBJI l гpyлtlя |931 p. зa звинyвa-
чeнняIl,t y пPичeтнoстi дo ..кoнтppeвoлюцiЙнoi"' пoвстaнськof
opгaнiзaцiТ. Poдичi бyли пepeкoнaнi, щo Йoгo ..пoсaдили зa
бaнщlpy''. Piшeнням тpiйки щpaшiння I{KBJI KpaснoДapськo-
гo Кpaю 6 гpyлlш |9З1 p. зaсyдх<eниЙ дo poзстpirry. Зaгинр y
м. Kpaснoдap. PeaбiлiтoвaниЙ 15 гpyпня 1956 p.

i IAPIIoПих
Дoкiя
(r .3.189s - ?)
БанДypисткa, пeДaгoг.
Hap. на Kyбaнi. Зaкiнчшla Усть-Лaбiнськy жiнoнy двopiн.

I{y шKoJIy' KaтepинoдapсьКy вЧктeJlьськy сeмiнapiю та Kpaс-
нoдapський BчитeJIьсьKI,IЙ iнстrгщ. Bигтyскниця Jlpщoi кy-
бaнськoi кoбзapськoТ шкoли, зaснoвaнoi 19l6 p. oдин iз..пio-
нepiв кoбзapськoi спpaви на Kyбaнi'' (вислiв B. €мця). ПoPyч
з A. Чopним, B. ЛяшeнкoМ тa l. Ceмeнишиним бyлa oднiею з
нaЙтaлaнoвllтiшиx yннiв B. €мця.

Гpaлa нa дiатoнiчнiй бaндypi киiвськoгo мaЙстpa A. Пaп-
лиI{сЬкoгo, яlсy iЙ пoдaPyвaв М. Бoryшaвський. Як бaнпypист-
ка-сoлigгкa aKтивIlo пPoпaryBa]la кoбзapськe мистецTBo сePeд
сryДeнтiв тa шкoляpiв. Учитe.пювaлa. HaмaгшIaся пpoдoв)китI{
BисTyпи B чaси сoветськoi RпaдI{' шle нeспoдiBaнo зниKJla,
..тaк, мill< iншим' як в бiльшoвикiв всi зникaють'' (вис.гtiв
A. Чopнoгo).

IIIБРoBA
Зoт Aнлpiйoвнч
(1880.т i  -  ?)
Бaнщlpист; аPтист симфoнiннoгo opKeстpy Kyбaнськoгo

кoзaЧoг0 вiйська.
Hap. в poдинi кoзaKa Kyбaнськoгo KoзaцЬкoгo вiйськa в

ст. Пaшкiвськa.
oДин з пioнepiв вiдpoдxeння кoбзapствa нa Kyбанi. oдин з

нaЙвизнaчнiшиx бaнrypистiв Kyбaнi. Лиuap бaн.rypи. Haвчив-
ся гpaти тa стpoi.ти y poдинiв нa Beликiй Укpaiнi. Зaписрaв i
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oбpoбляв щpafнськi нapoднi пiснi i тaнцi, писaв мyзl{l(y нa
слoва yкpafнськш( кyбaнськиx пoeтiв, сKoмпotryвaв ..ШKoлy

гPи I{a бaнДypi''. З кoнцepтaми-лeкцiями oбxoдив Кyбaнь
BздoB)к i впoпepeк. Як кoнцepтaнт бyв нa.цзвичaЙнo пpoД/к-
TиBl{им. Чaсoм Дaвав i два сoльнi кoнцePти нa дeнЬ. Зa виепo-
вoм A. Чopнoгo, вoлoдiв т.шaнтoМ вtlлиBy нa ayпитopiю. Мaв
вeликий aвтoPитeт сеpeд кyбанцiв. o. oбaбкo зtUIt{шив тaКе
вpaxеt|llя пpo J|.: 

..I-[eй кpeмeзний, щiльнo збитий кoзaк, щo
збepiг типoвi pиси зaпopo>кця чaсiв Tapaсa Бyльби, свoiм ви.
дoм i мaнepoю нiх<нo видoбрати звyKи нa бaнrypi нaгa.цaв
мeнi стаpoвинниx бaнлypистiв УкpaТни''. A. ЧopниЙ зaзнaчaB:
..Biн бaгатo iздив пo стaницяx i бyлив людeй вiд сrшячки. Цe
бр пpекpaсний opатop, смiливa лЮдинa, як кoбзap знaв бaгa-
тo стapoвиl{них пiсень i дyм' якi мшIи веJIl,tKe iстopиuнe знa-
чення''.

Зoтa J[iбpoвy зl.Iirлa i любша вся Kyбaнь. Цьoгo й не пoдa-
pyBiЦа йoмy сoвегсЬKа Bлaдa, яKа засyдl,lJla йoгo на зaсJIaння у
Kaзахстaн, де вiн i пoмep.

JIIБPoBA
Фeлi p
(r880-тi  -  r9r9)
Бандypист; аpтисT Biйськoвoгo мy-

зичt|oгo хopy KyбaнсЬКoгo КoзaцЬкoгo
вiйськa, ва.птopнiст oPKeстpy Укpaiнсь-
Кoгo деp)кaBнoГo тeaтpy М. CaлoвсЬKoгo
( l9 l8).

Hаp. в poдинi КoзаKa Кyбaнськoгo
кoзaцЬKoгo вiйськa в ст. ПaшкiBсЬKa.

Bипyскник llpyгoi кyбaнськoi кoб-
зapськоi шKoли (l9l6). Учeнь o. oбaб-

ка. He бaх<aючи бщи мoбiлiзoBaним дo .ЦoбРoвoльноT apмii,
paзoм iз М. Teпiгoю виixaв дo Kиeвa i став дo лaв Apмii УHP.
B лoбy Укpafнськoi flepxaви _ спiвopгaнiзaтop i щaсник
Пepшoi дep>кaвнoi KaпeJIи банлypистiв (.,Хopy кoбзapiв'') пiд
oPyдoю B. €мця тa iТ тpiyмфzulЬl{их висryпiв y Киевi ( l9l8) .

Poзстpiляний бiльшoвиками y м. КиТв.
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Yу6aнcькa|кpdiнa

)I( A PKO
Cтепан CеpгiйoBич
(2r.7.1871 - 16.3.1943)
Koбзap.бapитoн, сKpип:UlЬ, гpo-

мaДськиЙ дiяч, пeдaгoг; xyдolкнiй кepiв-
ник чoлoвiчoi кaпe.пи бaнДypистiв ст.
KaнiвськoТ, pe)кисep та aКтop lYfyзt,Iчtlo-
дPaмaтичI{oгo стaничl{oгo тeатPy' apтист
Biйськoвoгo tvfyзичнoгo xopy Kyбaнсь-
кoгo Кoзaцькoгo вiйська (l893 _ 1909).

з 1904 P. гpаB нa кiлькoх бaнлypax,
зoКPeт{a нa бaнпypi O. КopнieвсьKoгo.

Bipryoз-iмпpoвiзaтop. Bикпaдaч }vfyзиKи та спiвiв y шKoл:rх
стaницЬ. Гpaв тaкo>к нa клаpнeтi, скpипцi, тpyбi. Зaснoвник i
кеpiвник шкiльнoгo симфoнiянoгo ансaмблю, шкiльних, цep-
кoвI{иx тa свiтськиx хopiв.

opгaнiзaтop нoлoвiнoi кaпeJlи бандypистiв ст. Kaнiвськoi,
iнiuiaтop вигoтoBлення бaнпyp мiсцевими мaйстpaми (Г. Гy-
сap, П. Cмoлкa та iн.), зoКPeмa, зa Йoгo пpoeктoм бyлo
скoнстpyйoBaнo ПeDшy з вiдoмиx xpoмaтичt{их бaнпyp нa Ky-
бaнi (l923). МaЙстep пoшиття чoлoвiчoгo КoзaцЬкoгo oдяЦ.
Bсi Йoгo бaндypисти i xopисти кopисryBiUIисЬ нoтaми.
Iнстpyменryвal{ня дJlя Kaпели poбив нa 2 _ 3 бaнпypи' xopoBy
пapтнrypy - нa 4 - 6 гoлoсiв. Cимфoнiнний ансaмблЬ сyпPo-
BoджyBаB щpaiнськi .Цpамaтиннi BистaBи тa oпepи. Cвiтськi
xopи виКoнyваJlи каl{тaти М. Лисeнка, пoeмy ..УкpaТнa'',

сюiти Гpигopiя .Ц.aвидoвськoгo тa iн. У шIaснoмy pепepryapi
МаB jly}vll{, iстopиннi та кoзацькi пiснi' iнстpyмeнтzrлЬнy il,ryзи-
кy. Писaв пoeтичнi TBoPи (..Лeгeнда пpo oTaN{aна'' тa iн.) тa
мyзиKy дo }lих. Бaгaтo i гшiднo Kot{цеpryвaв _ пePeвaх(нo B
Kaнiвськoмy p-нi Kyбaнi.

Apeштoваний пiд чaс кo}tцеPTy пepeд пopaнeними чepвo-
нoapмiйцями y вiйськoвoмy гoспiтшIi. Засyшкений вiйськoвим
тpибщшoм вiЙськ HKBJI KpaснoДapсьKoгo кpaЮ 24 лиlпня
|94З p' зa ст. 58-2 Kк PCФсP дo 7 P. пoзбaшeння вoлi. Пo-
}rep y м. Mapiiнськ KpaснoяPсЬKoгo Kpaю y тaбopi шIя
iнвшliдiв. 29 вepecня 1989 p. пpoKyPoP PсФсP винiс пoстaнo-
вy, згiднo з якolo Ж. pеaбiлiтaцif нe пiд.гlягae.
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?цamT|oпьoDuй
кoчУБЕЙ
Mаpкyp ППлПпoBttч
(кiн. хIх - пеplшa пoл. хх)
Бaнлypист.
Hap. в Poдинi зaмoжl{oгo кoзaкa в ст. Aбiнськa нa Kyбaнi.

Haлe>кaв дo стaPодaвньoгo кoзaцьКoгo pory Kovyбeiв, нaщaДки
яKю( пepесeлшIися iз Зaпopoжх<я дo Чopнoмopii. HaЙмoлoд.
ший iз шeсти бpaтiв (J|мrrгpo, ПlдIип, [ван стapшиЙ, Iвaн мeн-
ший...). Bсi вoни мaлIи вiдмiннi гo.пoси тa витotlчеl{ий с.Iryx.
Cпiвшtи y цepKoвtlotvfy хopi. ГpшIи y стaничI{orvfy Дyxoвotvfy op-
кeстpi. K. зaймався ПepeвоN(нo пoбyгoвим tvfyзиКyвaнняМ.
Улюблeнa пiсня ..He бий мeнe, ilr1nкe, нe Kapaй''. Гpaв бeзпoсe.
pедньo i шиpo. Лeгкo iмпpoвiзyвав. Hаpoднi тaнцi oбoв'язкoвo
BиKotIyвaB iз ваPiaцiями, якi сaм i cтвopювaв. У спiвoчoьry тo-
ваpиствi мiг нагpaвaти бщь-якy щpaiнсьlсy нaPoдIry пiсню.

Poдинa пolpaпI{лa пiл poзкyplсyлeння, бpaти Ko.ryбei бyли
peпpeсoвaнi. Baсшь двiчi тiкaв iз пoсeлeнrш в Cибipy. Tа бр
зaaPeulтoвaний втpeтe. Бр peпpесoвaниЙ i нeбiх< К. _ Boлo-
дl{мl{p Baсlшlьoвич КoчyбeЙ.

кPoхMAJIЬ
Киpнлo CepгiйoBIIч
(1E7s - 1918)
Bидaтний бaн.rypист-тeнop; пi.Цoсaвyл 3.го Пoлтaвськoгo

пoлKy Kyбaнськoго кoзaцЬкoгo вiйськa.
Hap. в ст. Cтapoдxepeлiiвськa нa Kyбaнi. Зaкiнчив oлeк-

сaндpiйськe PeiЦьнe тa вiйськoвe кaвшIepiЙсьKe yчиJIIlщa, Ka-
тepинoдapськy кoнсepвaтopiю. Учaсник Пеpшoi свiтoвoi
вiЙни. Heoднopaзoвo нaгoPo.ц)кeний. У дoбy HaцioншIьнoi pe-
вo.пюцii - кoмeндaнт ст. CтapoДxepeпiiвс ькoi.

Пpeдстaвник дaвньoi зaпopoзЬKo-кyбaнськoi шкoли. Гpaв
нa дiaтoнiчнiЙ бaнrypi стaниЧllotlo мaйстpa. B peпepтyapi мaв
щши, iстopичнi, кoзaцькi пiснiтa пiснi Kyбaнi. Hiкo.гlи lre poз-
JIгlaBся з бalщрoю, скpiзь пPoпaryBaв кoбзapськe мистeI{тBo:
y вiйськoвих чaстинaх, нaвчaльнш( зaКпaДzu(, мiстах i стaни-
tцх. Hшe>кaв дo oсвiчeнoi, нaцioншlьнo свiдoмoi щpшнськoi
iнтeлiгенцiТ Кyбaнi.

Зaмop.ЦoвaниЙ бiльшoвиками.
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\6aнcькa|кpаiiнa
ЛII{сЬкиЙ
Koстяltт l lн ПaвлoвПч
(1902 - r l .E.1e42)
Бaнrypист.
Hap' в ст. Пorrтaвськa на Kyбaнi. Учeнь K. Бeзщaснoгo.

Гpaв нa дiатoнiчнiй бaнлypi стaничнoгo мaЙсщa. Кoнuepтрaв
пo Кyбaнi в пyeтi з дpy)кинoю.спiвaчкoю, a тaKoж y склaдi кa-
пши бaнщlpистiв Пorrтaвськoгo пeДaгoгiчI{oгo щrшищa. Bи.
кoнyвilв нaйpiзнoмaнiтнiшi зa стшIeм i жaнpoм щpaТнськi нa-
poднi пiснi - пoбщoвi, х<apтiшtивi, кoзaцькi тa iстopиннi.

B |932 p. вишaний в aдмiнiстpaтивнotr{y пop,цltсy нa спeц-
пoсeлeння y Cвepшoвськy o6lI. Бyли тaкoж виcпaнi дpy:кинa i
син, якi нeвдoвзi вт€Kлt{ iз зaglaння. Утiк нa Kyбaнь i Л' Пe.
PexoвyBaвся в с. Пaшaдa ГeпeнDкицьKoю P.tty. Пoвтopнo
apeштoмt{tlЙ y poки IlpyгoT свiтовoi вiйни. Звинyвa.leниЙ зa
ст. 58-10 п. 2 КK PсФсP. 3гiднo з пoстaнoвoю Paди
Пiвнiчнo.KaBкaзЬкoгo фpotщ, poзстpiляниЙ. Увeсь Pщ Л. пo
бaтькiвськiй тa мaтepинськiй лiнiяx винищeниЙ бiльшoвикa-
ми.

M I tI Яl|'ЛЕ tI к o
(бл. l904 - l .3. l9rE)
Юний бaнщрист.
Hap. в ст. ПaшкiвсЬкa нa Кyбaнi. Учeнь бaн.rypистiв

ст. Пaшкiвськoi. Tшaнoвитo гPaB нa бaнщrpi, мaв пpекщoвиЙ
пшloс. Бaгaтo й yспiшнo Bt{стyпaв. Poзстpi.пяний денiкiнlцми
l бeрзня 1918 p. (ст.ст.) y м. Kатеpинoдap.

пIBЕtIЬ
tro х ш м oле ксаtt .ц PoB lI  ч
(кiшець ХIх - ?)
Бaнщpист, лiтepaтop.
Hap. нa Kyбaнi. Cин пoeтa oлeксalцpа Юxямoвичa Пiвня

(|8.72 - |962) _ ..пepшoпc к1бaнськoгo кoбзapя'' (виoriв
B. Бapлaпимa), який y чaси бiльшoвицькoi oкyпaцii бр змy-
шeний емiгpyвaти. t
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?цant|oпьo0uй
Пiд чaс нaBчaння y Кpaснoдapськoмy пeдaгoгiянoмy iн-тi

бpaв щaсть y сT}ЦeнTсЬкoмy pyсi зa вiдкpиття 5rкpaТнськoгo
вiддштУ 0925). oдин iз зaснoвникiв (y ст. ПaшкiвськiЙ) лiтe-
parypнoТ сryпiT ..Ciм'' _ лaнки opгaнiзaцii щpafнських пись.
менникiв ..Ce.пo i мiстo''. B стyпii' кpiм ньoгo, бpulи гraстЬ
стaничнi бaнДypисти Я. .[epeв'янкo, Л. KoлoмeнськиЙ,
Л. Лaвpiв, T. Cтpoкyн тa iн.

Загинр y зaстiнкax гПУ-HKBJI.

пЛ o xИIL
К i  нлpат
(oст. чBеpть Хlx - пiсля 4.|2. l958)
Бaндypист.
H^p.y ст. ПaшкiвсЬKa нa Кyбaнi. Як бандyPисТ наP. нa Co-

ЛoBК€lх, Дe пepeбyвaв B yв'язl{eннi. Учитeпями йoгo бyли
..тaбipнi кoбзapi-бандypисTи, яKиx тaМ' нa )к:ЦЬ, не бpaкyвa-
лo'' (вислiв М. Bappави). БaндУPУ Йoмy нa Coлoвки BисЛaв
М. Бoryслaвський. ..KoнцеpтУвaB'' y сepeдoвищi нeвiльникiв-
кaтoP)кaн. Cтвopив ..Jlyмy сoлoвецЬKy''. Ймoвipнo, П. вдaлoся
BиpBaТися iз Coлoвкiв i eмiгpyвaти (пpo ue e oпoсepeдKoвaне
свiдчeння y листi П. дo B. €мця 4 гpyдня 1958 p.).

PIДKoБoPoДиЙ
Cтепaн
Бaнлypист-бapитoн.
H"Р. y зaмo>кнiй poдинi в ст. Kанiвськa

нa Kyбанi. Зaкiнчив Kpaснoдapський
poбiтниний фaк-т тa KpаснoдapськиЙ с.-г.
iн.т. Oпaновyвав шKoлy кoбзapствa у
М. Bappави тa C. Жapкa. Учaсник aнсaмб-
лю бaндypистiв Kpаснoдapськoгo KIIyбy
..Haцмeн''. Aкгивнo вистyпaв як сoлiст тa
aнсaмблiст, зoкpeмa нa мiськoмy i кpайo-
вoмy paлio. Bисoкy oцiнкy кoбзapськoмy
il{истeцтвy P. дaлIи бaндристи B. Лaзapeн-

кo (1900 - |994)' М. Bappaвa тa K. Hiмчeнкo (1903 - 1980).
3a свiдчeнням B. ЛaзapeнKa, зaгI{l{yв y кaтiвнях нKBJI.
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Y16aнcькa|кvаiiнa
PяБoBoЛ
Mикoлa CтепaнoBl|ч
(r7.r2.1883 - 1 4.6.19r9)
Бaнлypист, визнaчний гpoмaдський

тa пoлiтичниЙ дiяч Kyбaнi; гoлoва Ky-
бaнськoi вiйськoвof paди (вepeсeнь
l9l7)' гoлoвa КyбaнськoТ кpaйoвoi pa.Ци
(з 24.|0.l9l8)' гoлoвa Зaкoнoдавчoi
paди (з Листoпaдa 19 l8).

Hap. в ст..Ц.iнськa нa Kyбанi. Зaймав-
ся пepeвФкнo пoбщoвим tvfyз],tКyвaнняM. Haвчaвся y Пеpшiй
кyбанськiй кoбзapськiЙ шкoлi (19l3). l9l5 p. мoбiлiзoвaний
дo apмiТ. Зaкiнчив вiйськoвo-iн)кeнepнe yчилищe y звaннi
пpaпopщиKа. Бpaв гrастЬ y бoйoвиx дiяx. Bвокaв Kyбaнь ..на-

стинolo oднirТ кoзaцькoi зeм.гli, щo пoчинzшaся ltaд Jlнiпpoм, a
кiнчшlaся пiд KaвкaзьKими к)Paми'' (B. €мeць). ЗaстpeлIeниЙ
y м. Poстoв-нa-J[oнy дeнiкiнськими oфiцepaми. ПoхoвaниЙ y
м. Kpaснoдap.

сoTничЕtIкo
Hастя Cеpгi iвнa
( lEE0.т i  _ ?)
Бaнпypистка, спiвaнкa.
Hup. y кoзацькiй poдинi ст.

Пaшкiвськa нa Kyбaнi. Па.гIкa yкpaТнсь-
Ka патpioткa. Beликa шaнyBaЛЬниця
твopvoстi Tapaсa Шeвчeнкa. Пepшi
ypoKи нa бaндyPi oтpимiura ще дiвчин-
кoю вiд стаI{ичt|их кoбзapiв. Bипyскни-
ця Пepшoi кyбaнськoi кoбзapськoi

шКoлtl (l9l3). Гpzша нa дiaтoнiчнiЙ бaнпypi невiдoмoгo кy-
бaнськoгo мaЙстpa. Бaгатo KoнцepryBi}лa як бaнлypисTКa-сo-
лiсткa тa в дyeтi з чoлoвiкoм _ C. Coтничeнкott,t. У пoбy Ha-
цioнальнoT pевoлюшii пiд чaс кoнцepтiв пpoпaryB:Ulа iдeю yк-
paiнськo[ дepжaвнoстi.

Бeзслiднo зникЛa B чaси вeJlикoгo тepoрy сoветськoТ шlа-
Д|1.
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сoTtIиЧЕнкo
Cвиpпл
(бл.1880 - 5. l . l9 l9)
Бaнлypист, гpotvtaдсЬкo-пoлiтичниЙ дiяч, кooпeрaтop; члеl{

KyбанськoТ pапи ( 19 l 7).
Hap. в ст. ПaшкiвсЬкa нa Kyбaнi. J|вoюpiдниЙ бpат кy-

банськогo банДypистa i бaнлypнoгo мaЙстpa Aнтoна Чopнoгo
(l89l - |972)...Цe бyв вфIЬМI.| свiдoмиЙ тa пaтpioтичний кo-
зaк-сoбopник, шo вipив B oдt{y Укpaiнськy _ кoзaцЬкy дepжa-
вy'' (вислiв B. eмця). Гpaв нa бaнлypi кyбaнськoгo мaйстpa.
Пepшi ypoки oдep)кaB вiд бaндypистiв ст. ПaшкiвськoТ. Удoс-
кotlzЦЮвaв Mистецтвo гpи, нaBчаючисЬ y Пеpшiй кyбaнськiй
кoбзapськiй шкoлi (19l3). Учень B. €мця. Bистщав як сoлiст
тa y пyeтi з Дpy)|(инoю _ H. Coтничeнкo.

Poзстpiляний денiкiнськoю кoнтppoзвiдкoю в м. Kатepи-
нoДaP paзoм iз нацioншrьнo свiдoмими кoзaкaми-чopнoмopця-
ми (yкpaТнцями) €вдoкимoм ГЬIoxим, BaсшIeм Tаpaнoм та
Iванoм Шпaкoм.

сTPoкУtI
Tихiн гprrгopoвttч
(29.6. l902 _ 20.8.19б5)
Бaнлypист' бaнлypний майстep, педa-

гoг, писЬМенник, гpoМaДський дiяч.
Hap. в ст. Hoвoпaшкiвська нa Kyбaнi.

Aктивний yчaсниК впpoBaIDKeння yкpaiнi-
зaцiТ нa Kубaнi' зoKPемa, чaсTo BисT/пaв
на кpаЙoвoмy i мiськoмy pадio як бaнлy-
pисг (бaндypa y с. KЛeпKoBa, вeJlикoгo
poзмipу, opнаl\4е}rroвaнa, мaЛa 20 бaсiв i
5 l пpисгpyнoк, Пo цеllтpy ДеKи нaмaЛЬoвa-

ниЙ вiнoк, в серДинi якoгo _ Tapaс Шевчеltкo з бaндypoю). М.
Bappaвa oцiнював Йогo як Bи3нaчнOгo башцypиста. Cекpетаp нa
Кypсilх yкpаТнськoТ мoBи Ta лiтеpаrypи у Kpасtloдapi. t93l p.
зaкi н ч и в фaк-т щpш нс ькoТ фiлoгloгii Kpaснo,Цapс ькoго пeДагогi -
ннoгo iн.ry. Ha pобiтнинoмy фaк-тi виKПaдaB yкpaTнськy Мoвy тa
лiтeparypy. з |929 p. пyfuiкyвав свoi пoeзij тa пpoзoвi TBopи.
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У сiчнi 1933 p. зaapeштoвaниЙ opгaнaми HKB.Ц, в сepпнi

тoгo х< polry зaсyдxeниЙ нa l0 p. пoзбaшIeння вo.гIi зa }rчaстЬ в..щpaiнськiЙ нaцioншliстичнiй пoвcтанськiй кoкгppeвo-
люцiйнiй opгaнiзaцii"'. Зa свiдченl{яN{ poдичiв, Йoгo зaсyдl{ли
..зa 

щpaТнсьКy il,toвy i бaнлypy''. Пoкapaння вцбyвaв нa Бiлo-
мopкaншi. B |939 p. вiдпpaшeниЙ нa poсiйськo-фiнськy
вiйнy. Пiсrи JIPyгoi свiтoвoi вiйни пPaЦювaв )rчитeлеМ
poсiЙськoi мoBt{ тa лiтeparypи, бiблioтeкapeм.

У пoвoeннi poки нaписaB Kниги ..ЗaписКи сoЛдaтa'' тa
..Зpaдник Батькiвщини''.

TЕЛIгA
Mпxайлo Якoвшч
(8.r2.1900 - 2r.2. 1942)
Koбзap-тенop, iмoвipний aвтop зна-

мeниToгo ..Зaпopoзькoгo мapшIy''; стap-
шинa Apмii УHP.

Hap. в poдинi oTаIllaнa ст. Oхтиpськa
нa Kyбaнi. Пoxoдив iз дaвньoгo KoзaцЬ-
Кoгo poДy. J[o бaндypи пPшrryчиBся y ди-
тячi poKи. Мaв виняткoвi мyзиннi
здiбнoстi. Cпiвaв y стal{ичt{ю( xoP:ж.
Haвчався У Jlpyгiй кyбaнськiЙ кoб-

зapськiй шкoлi (l9l6). Учeнь o. oбaбкa. Гpaв нa дiaтoнiчнiй
банпypi киiвськoгo мaЙстpа Aнтoнiя Пarшинськoгo. Зaкiнчив
вiйськoвo-фeпЬДшepсЬкy шкoЛy в м. Kaтepинoдapi.

Пiд чaс мoбiлiзaцii y Jloбpoвoльнy apмiю Paзo}r iз бaнлy-
PистoM Ф. Jliбpoвoю вижaв дo Kиевa. B дoбy Укpaiнськoi
.[ep>кaви _ cпiвтвopець i щасник Пepшoi дepx<aвнoi кaпeJlи
бaнщристiв (..Хopy кoбзapiв'') пiл opyпoю B. €мця тa ii
тpiyr'rфшьниx вистщiв y Kиeвi ( 19l8) . Пiзнiше КoнцePryBав y
Jlieвiй apмii УHP, з яKoю пpoйшoв вeсь x:lх ..тpиqrгника

смepтi ' '  ( l9 l9).
Haвчaвся в юнaцькiй (стapшинськiЙ) шкoлi y м. Кaм'янцi-

ПoДiльськoмy. AД'ютaнт Cимoнa Пeтлюpи. Бр iнтepнoвaний
в oДIroмy з пoльськш( тaбopiв (м. KшIiш). Ha емiгpaцii висry-
пaв y fipщiй кaпeпi бaнrypистiв B. €мця (Чexoслoвavнинa).

Ijц

(цamt1.ror'ьoDuй

Bистщaв пepeп щpaiнцями Boлинi, Гaпи.tини, Зaкapпaття,
Лeмкiвщини тa iн. кpaiв. Зaкiнчив Укpaiнськy гoспoдapсЬl(y
aкaДeмiю (Пoдeбpaди, |929). Зa фaхoм iнжeнеp-лiсiвник. l
сepпня |926 p. oдpy)Kився з щpaiнськoю пoeтeсoю oлeнoю
Шoвгeнoвoю. З 1929 p. y Пoльшi, спoнаткy y м. Bapшaвi, a з
|939 p. y м. Kpaкoвi. Haпpикiнцi листoпa,цa |94l. p. пpибр пo
Киrвa.

Apeштoвaний 9 лютoгo 1942 p. Paзoм iз пpyя<инoю (oлe-
нoю Teпiгoю) poзстpiляниЙ нiмцями y Бaбинoмy Яpy (I&Тв).

IIIЕPЕMЕT
Iвaн
(кiн. l870.х - ?)
Бaндypист-тeнoP; скPипaль BiЙсьKoBoгo мyзичнoгo xopy

Kyбaнськoгo кoзaцЬКoгo вiйськa (з l9ll); пiдстapшинa Ky-
бaнськoгo KoзацЬкoгo вiЙськa.

Hap. в ст. IpкпiiвсЬKа нa Kyбaнi. Oдин iз пioнepiв кoб-
зapсЬКoгo вiдpoдх<eння нa Kyбaнi. З бaнлypoю пoзнaйoмився
1904 p. нa кoнцepтi кoбзapя Михaй.гIa Kpaвнeнкa (1858 _
|9|1)' тoдi ж i виpiшив стaти бaнщристoм. Бaн.цypy oпаl{yвaв
сaмoт)DкKи, згoдoМ нaвчaBся в J|pщiй кyбaнськiЙ кoбзapськiй
шкoлi. Учeнь o. oбaбкa. Гpaв на бaнпypaх КaтepинoдapсЬкo-
гo мaйстpа Jl. Kpикyrra тa кopюкiвськoгo мaЙстpa
O. Kopнiсвськoгo (l889 - 1998). Koнцеpryвaв як сoлiст, a тa-
кo)к y скlIадi тpio з К. тa H. БезщaсниМи. Cеpeл Йoгo pепepry-
apy тaкi пiснi Й ,Црtи: ..Oй чoгo )к ти понopнiлo'', ..oЙ Мopo-
зe-МopoзенKy, ти сJlaBниЙ КoзaЧe'', ..oЙ з-зa гoPи, з-зa лиIr{aнy
Kpyгoм Ciнi Зaпopoжxя мoсK.lль oблягae'', ..Tи, Kyбaнь, ти
нашa Poдiна'' тa iн.

Пiс.rш пpoгoлoшeння ЗaкoнoДaвчoю paДoЮ сaмoстiйнoi
Kyбанськoi HapoднoТ Pесгryблiки - в лaвах Kyбaнськоf apмii.

Зaгинр y сoBrтсЬкиJ( кoнцтабopaх.

Уклав Олercciй HIIPKO
зaучаcmю Poлана KOBNIЯ
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oднoстpoi i бoЙoве спopядД(еtlня чoptloN{opських кoзaкiв
нaпpикiнцi ХVIII _ нa пoчaтКy ХIХ стoлiть.
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Чopнoмopськi гшaсцпrи. Cepeдинa ХIХ ст.
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Якiв KУХАPЕI{KO' нaкaзний oтaМaн Чopнoмopськoгo
КoзaцЬкoгo вiЙська (1852 - l856)

1t0L

Koзaцький пiкeт нa oкoltицi Kaтepинoдapa.
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Якiв TЕJIIГA, oтai,taн
ст. oхтиpськoi, батькo
Михaйла TЕJIIГи. 1906

€фpoсинiя тЕпIГA'
мaти МиxaЙлa TЕПIГИ.
1906 p.

Kyбaнськi кoзaКи пiд час сBятЦyвaння l00-лiтгя
зaснyвaння Kфaнськoгo кoзaцьКoгo вiЙська. l896 p.

Koзак зi ст. Чeпiгiнськoi тa

Iю|r

йoгo пpyxинa. Поч. ХХ ст.
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Koзaки ст. Cтаpoти-
тapiвськoТ.
Лexить кoзaк
CЕМиБoЛoTHIЙ.
Пoч. XХ ст.

Koзaк ст. Cтapoтrгa- .
piвськoТ CЕМИБo- -

ЛoTнIЙ iз дpylкинoю.
Пoч. ХХ ст. .

Бaнд),pист Cтепаtt )КАРKo,
y(Iaсник BiЙськtlвогсl xopy

Kу(la l lськсlгO K()-}al lЬкOГo

BlисЬKa.

1юE

Mикo;Iа Oлександpo-
вич СПИЧКА, кoзaк зi
ст. ПpивiльнoТ. l908 p.

Ц)1



Koзaки Taманськoгo пoЛКy, вapTa дBopy пеPсЬKoгo ш€rxа.
Злiвa нaпpaвo стoятЬ: Пlшип oCTPiшKo (хyгip ГoстагaЙ),
Гpиuькo ФеДoтoвич Йopx (ст. Oхтанизiвськa), Tepешкo

МoPoз (ст. Oxтaнизiвськa), Koсть ДPoTЕHКo (ст. Taмaнь).
Пoсеpeдинi сидиTЬ МиxаЙ.пo ЛЮБЕHKo, дЯдькo Bipи
ПoЛЬoBoТ' дpvжини aвтoPa KниГи. Пepсiя. l908 p.

Koзак ст. Гpивенсь-
кoi Юхим ГaвpшIo-

вt'lчПИЛИПЕHKo (в
ueнтpi). Пoч. ХХ ст.

Koзaки ст. ГpивенськoТ.
B цeнтpi - Пpoкiп Гавpltпoвин
ПиЛИПЕHKo, пpавopщ _
ypяДl{иK KOCTЮK.
Пoч. ХХ ст.

иo и1
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Baсшь Tpoxимoвиv ЧoPHИЙ,
кyбанськиЙ бaнДypист i кpасзнaвець (l884 - |9.79).

KyбанськиЙ Koзак Миxaйлo БонiфaтiЙoвич IlцЕHKo.
Kpaснoпap, l908 p.

и|r L15



Кoзaки ст. Кpимськoi.
Пoч. ХХ cт.

Koзaки ст. Kpимсь-
кoТ. Пoч. ХХ ст.

Koзaки стаl{ицЬ
Cлoв'янськof i

ПoпoвичiвськoТ.
Пoч. ХХ ст.

Koзaки ст. Гpивенськoi.
Cидить ФеoдoсiЙ ПИЛИ-
ПЕHKo' пopyч МOBЧAH.

L16 и1



Koзaцькi Poдини
Cт.

иE

KPACнoГoЛoBИХ тa
Cтapотитapiвськa. l9l0

CТЕПAHЕнKIB.
p.

Koзaцькa poдинa ст. Гpивенськoi.
Лiвopyн Cтeпaн Гaвpшloвин ПИЛИПЕHKo. Пoч. ХХ ст.

Biдкpитгя пaм'ятниKa Кoзакaм-чoPl{oМopцяМ, якi висaдшlися
в Taмaнi 25 сepпня |192 p. Cвiтлинa oсенi l9l l p.

Мeшкaнцi ст. oхтaнизiвськoi нa вiдкpитгi пaN,|'кТниKa з нaгo-
Ди стoлiття зaсHyвaння стaницi. 26вepecня |9|2p. (за щoнне-
нимl{ дaними стaниця зaснoвaнa l793 p.) Ле>кить тpетiй пpa-
вopyч oлeксiй Пeтpoвин oБAБKo' HaД ним (пopyч зi свящe-
никoм) сидить стaничний oтaмaн Пeтpo lвaнoвич oБAБKo '

бaтькo бaнщpиста o. П. oбaбкa.

Lli



Kозак ст. KpимськoТ.
Пoч. ХХ ст.
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Kyбанський lrЛaсryн. МшI. € . Лансepе. l9l5 p.

I.Ur

KyбaнськиЙ КoзaK нa вiйськoвих збopzж. Пoч. ХХ ст'
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IIеpша кyбанськa кoбзаpськa шКoЛa. У lrеprutlмy pяДi lriва нaпpавo:
Зеrrorr KOHOГPAИ (бlr. l 895 - l9l6) та Iван KУЛIШ (нap. бл. l895).

У лpугoмy pяJly сиJlятЬ (.шliва наrlpавo): Aнтiн ЧoPHИИ'
I. сЕМЕHИшИH, Bасшrь €MЕtlЬ' Hасгя CoТHИЧЕHKo'

ДРAХЕвсЬKиЙ. AJlAMoBИЧ-IllIБlB. У тpетьoмy pядy стoятЬ
кpaйнi tlpаsopyч oлeксiй oБAБKo та З. TИЩЕHKO.

.Ц'pyгa кyбанськa кoбзapсЬка lцKoJla (l9l6). B центpi _ Микollа
БoryCЛABсЬКии (нaйсгapший). Пpавopyv сидить

Фелip IIIБPOBA. Jlpугий лiвopун нa пiдлoзi _ Михaй.пo TЕПIГA.
Ha звopoтi фтoгpaфiТ Микoлa БoryсJIABсЬKии нaписaв: ..I{я

фoтoгpaфiя, любий дoбpoдiю Baсилю, свiдчить, щo киl{yгr
Baми нa Чopнoмop'Т, мix< нaщaдкaми Зaпopi>кцiв,

насiння дoсить дoбр зiЙuшro i poзuвi.llo''.

Koзaки ст. Че п i гi нськoТ БpюхoвeцЬкo гo вiщ i.rry
пеpсл вiдпpaвKoЮ нa фpoнт. l9l4 p.

Сryirент Moскoвськoгo унiвеpситery Bасшtь €МЕцЬ (iз бaнлypoю)
нa 6epeзi Чopнoгo Mopя B Гgrенil>кикy на Kyбaнi. Cидить iз патикoм

Михаfulo TЕ.ПIГA' tlopyч нЬoГo - Baсшtь ФAPМlГA (з тolripuем)'
г iмнaзист, нaсшlЬнo BиBезеHиЙ poсiянами iз Гzulичини пiд чaс

ПepшoТ свiтoвoТ вiЙни. l9 l5 p.

LU

20 сepttня l9l3 p. Kaтеpинotlаp.

LL1
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Бpати KoМИlIIAнИ _ Геpмaн i Микoлa _
зi ст. Cтapoтитapiвськof. l9l9 p.

l

.  , ,  ' .ь.ёf;fr{, ' ' .  
.

Koзaки ст. Oxтaнизiвськoi. Лiвopщ Микoлa шAМPAЙ. 1919 p.

1ДL L5э



Гpyпa кyбaнськllx кoзaкiв 2-гo ЗaпopiзьKoгo пoлKy.
KpaйнiЙ пpaвoP}tr{ сидиТЬ Пeтpo Caвич МIЩЕHKO.

Koзaки тa ypядниКи Kyбaнськoгo KозaцЬКoГo вiйськa.
Kpaйнiй пpaвopyч стoТ.гь кoзак TИХИИ зi ст. oхтaнизiвськoi.

1ь|r

Пaшo ГАPЯЧИlйI,
сoтt{ик l-i сoтнi
ГaЙдaмaцькoгo кiннoгo
Кypeня iм. Kapмeлюкa
ApмiТ УHP.

Koмaltдиpи l-гo ГаЙltа-
мaцЬкoГo Кlннoгo кype-
ня iм. KapмeJlюKa ApмiТ

УHP. Злiва l{аПpaвo:
Кoмaн.циP 2.Т сoтнi,

пiдп. Bсrпoдимиp
PlДЧЕHKo; KoМaндиp

Кypel{я' пoлк. Iгop
TPOЦЬKИЙ;

KoмaнДиp l-Т сoтнi,
сoтн. Пашto ГAPя-

ЧИЙ. Умaнь' 1919 p.
Bсi в кyбaнсЬKиx oд-

}loстpoяx.

IA5



Миxaйлo тЕJIIГA'
г{eнь юнaцькoi шкoли,
Kaм' янeць.Пoдiльський.
l0 нepвня 19l9 p.

Укpaf нськi е м i гpaнти, yчaсн и ки фoл ькllopнoгo aнсaмбл ю.
B центpi з бaндypoю МихaЙлo TЕJIIГA.

Kшiш, |922 p. (|92з _ |924,?)

Cт. oxтиpськa. Хaтa,
Ha пepeдlrьoмy гшанi

L5ь

в якiЙ нapoдиBся
бaтьки MиxaЙлa

Михаluto TЕЛIГA.
TЕПIГи. L926 p.

Kyбaнька KoзaчKa
зi ст. oхтиpськoТ

Ciмa TЕJIIГA'
сeстpа

МихaЙлa TЕЛIГИ.

|bl



Iван IBAHИC, бpат
Baсnrя IBAHИCA.

Бан.Цypист oлексiЙ oБAБKo зiст. oхтalIизiвськoТ. l928

L5E

p. Микoлa IBAHИC' батькo Bасшlя IBAHИCA, нa

L59
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Cпiвaки xyД,o>кньoi сaмo-
дiяпьнoстi ст. Чeпбaськoi
Kрьмa КATArнKo
(лiвopyн) тa Cтeпaн
BAсиЛЕHKo. Учaсники
yкpaiнськoгo xopy в l920
- l930.i poки. oбидва в
КoзaцЬКиx )I(yпal{:lх. 1930 p.

r;t . i\ , r: i_

U

Kyзьмa KATA€HKO (з
бaндypoю), yчасниK

хy,Цожньof сaмoдiяль.
нoстi ст. ЧeпбaськoТ

Kaнiвськoгo paЙoнy зi
сBolм пPиятeJleм' Ta-

Koж yчасниКoм сaмo-
дiяльнoстi .

|ЦL



Миxaйлo J[митpoвиv БаЙдa-CyхoвiЙ (2l .2.192.7 _ 2з.8.l988).

Фaiнa Iвaнiвнa KBITKA
(БAЙДA-сУХoBIЙ)

(1905 - |97з).

U+tr lЦ5
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Kyбaнський кoбзap Koнoн Пeтpoвиv БЕзЩACHИЙ
(l884_ |967). Хepсoн, 1941 p.

Кyбaнський бaнДypист ПaнтелeЙмoн Пeтpoвиv шЕМЕT
(190s - 1984).

urь Url



\{

KубанськиЙ бaндypист
J{митpo МихaЙлoвич БAЙJIA-CУХOBIЙ (lss2 _ |914).

UrE

Kyбaнський бaн.ЦypистAнтiн Пав.Ioвич ЧoPHИИ (l89l _ |9.7з).

u|Э



Koзацькa pодиI{a
ст. KpимськoT.
З.lt iвa нaпpaвo:

Jlем'ян Cеpгiйoвиv
ПЕTРЕHКo.

Kaтepинa lвaнiвнa
ПЕTPЕHKo'

€вген .Ц,ем'янoвич
ПЕTPЕHKo.

Cеplteнь l982 p.

Koзaки сT. Bape-
никiвськoТ.
Пpaвopyн _ Aна-
тoлiЙ Зyбкoв,
лiвopyя _ Юpiй
.Ц.емченкo.
1919 p.

Мiсце висадки пеptДих зaпopoxЦiв нa пiвoстpoвi Tамaнь (кoлo нинiш-
ньoТ ст. Taмaнь) пiл кepiвництвoм Caви БIЛoГo. Cвiтлинa l968 ркy.

150

Бopисoвa гoPa нa.ц oxтaнизiвським лиMaнoм. I958 p.

i r -
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Kyбaнський бaндypист
Ceмeн Ceмeнoвич ЛAзAPЕI{KO.
Гpyлeнь 1984 p.

Kyбaнськi KoзaКи нa
святi 500-piv.rя

Укpaiнськoгo Кoзaцт-
вa бiля паM'ятtIиKa

кoшoвoмy Iванy
Cipкy. Cepпень 1990 p.

15L

.Ц.eлe гaт Устaнoвчoi pади KyбaнсЬKoгo КoзaцЬKoГo вiЙськa.
|2 _ 14 жoBTня 1990 p.
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Сtlяr кувattttя 200-. lt irтя lrеpсссЛе1{I|я чсlpl loмOpсЬких кrrзакitt
t ta Kубаtrt , .  З;t iвa l la l tpaвr l:  Aнатtшl iЙ Бot{ДAPЕt{Ko
( БУ"r1I l[ iA),  кpайloвиЙ OТaмal l  Kа:tьм iуськt lТ l tшtаttки

Ук1rtr i l  tс ькtl l .() к() ]al lTt|a, ГoJIolt l l  и Й oТaМil l  l  УкpaТнс ькtl l1) К()-

]i l l  l  [I]a С вt.с t l  П ЕTPЕIl Ko. oTaМal| Kу(lа t tс ькtl l .O KoзaцЬK()I.()
tt iЙська Br l t t l . l1имиp ГPoМoB (ГРlM).

Тамаt lь,  25 сеpгt l tя l99l  p.

I5t{

Пaм'япrик пеpшим зtlflopoxц,llvt, яi 25 сеpПня |192 p. пщ Кo-

мiil{дyBllнняt.4 пOJlKoBнttка Cави БШoГo висaщrrися нa Taмaнь.
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Poман KOBAJIЬ

Kyбaнськa TpaгеДiя укpaiнсЬкofo lrapoДy

Cрroм нaпoвнюсТЬся сepцe, кoли пишеш iстopiю pшнoгo
нapoДy: зa якиЙ iстopинниЙ пеpioд нe вiзьмися, скpiзь oнiкye
тpaгeдiя.

Чoмy ко>кнa iстopиннa дoбa зaкiннy€TЬся .tIДя yкpaiнuiв не-
с.гIaвoю? Чoмy ни нe кoжний пepioд нaшoi iстopii дae' здaBa-
лoсь би, oбгpщтoвaнy свiтlry надiю, a зaвePшy€тЬся тaк, щo
сеpце кpa€ться' пеpeпoвнЮrться сyмoм?

Пiд кoпитaми opДинuiв зaBepши.лася блискyva iстopiя
КиТвськoТ }сi та iТ лицаpiв. ГшIицькo-BoЛиtIсЬKе князiвствo
poзiлpа.пи пoJIяки, литoвцi Й щopui. ЗвeгIи нa нiщo дepжaвy
Бoгдaнa Хме.гlьницькoгo Мoсквини. Haпpикiнцi l9l8 poкy пiл
натискoм збyнтoванoТ мa.поpoсiйськoi дeмoкpaтiТ i poсiЙськиx
бiльшовикiв впшa Укpaiнськa .[,ep>кaвa. B |92О p. втoпшIи в
кpoвi Kyбaнськy УкpaТнy бiлi i нepвoнi poсiяни. Укpaiнськy
Hаpoпнy Peсryблiкy poзipвaпи пo Збpу"ry в |92| p. пoлякн i
poсiйськi бiльшoвики.

Чи тpaгeдiя Укparни мa€ кoPдoни? У пpoстopi i в vaсi?
Здaсться, де б не се.lt{JIися yкpaiнцi, скpiзь tlа них чary€

сMepтЬ _ чи aпoK:rлiптичнa в PeзyлЬтaTi вoен, пepeсeJleнЬ Ta
гoлoдoмopiв, чи пoвiлЬнa - внaс.гliдoк aсимiляцii: пpo цe
свiдчить тpaгeдiя yкpaiнuiв Хollмщини, П iд,ляш шя, Лемкiвщи-
ни, Hа.цсяння, Bopoнiх<нини, KypЩини, CтapoДyбщини, Бiлгo-
poдщиllи, Бepeстeйщини, TypiвЩини, ПiнЩини, Пpилнiстpo.
в'я, Пiвденнoi Бyкoвини, Мapaмopoщини, ПpяшiвщинIr, тPa-
гедiя yкpаiнцiв Kyбaнi, Чopнoмopii, Дorry, Cтaвpoпiльщини i
Tepшини, Cибipy, Jlaлeкoгo Cxo,Цy, Пoвoл>кя, Уpalry, Kaзax-
станy, Бшtкaн, a тепеP, нa пoЧaтКy ХХI стoлiття, ми r свi,цкa-
ми тpaгeдiТ щpаТншiв с[IIA, Kaнaди, AвстpaлiТ, Пiвдeннoi
Aмеpики, Зaхiднof i l-[ентpaльнoТ €вpoпи, якi нa I{aших oчzD(
пepeтBopюються tIа aмepикaнцiв, канaдцiв, aвстpашiЙцiв, бpа-
зtшlьцiв, гpeкiв, пopryгшьцiв, poсiян, пoлякiв...

Та щo гoвopиТи пpo дiаспоpy ни щpaТнuiв piпниx зeМеJlЬ,
щo вiдiйшли дo iншиx .цepжaв, тpaгeдiя вiдбyвaсться в сaмiй
УкpаТнi: нa Cлoбoжaнщинi, Kpивopiжxi, в Kpимy, Дoнбaсi,
fiнiпpoпeтpoBсьKy, Зaпopi>кх<i, oдeсi, Пo.гrгавi, Kipовoгpaлi'

и1



Kу6aнcькa|кpefua
Kиeвi... I цe - незвzDкaючи нa чePгoвe пPoгoJIoшeння нaвiки
yкpaiнськoТ дepжaвнoстi. . .

Пеpeсe.пeння в ..кpaiнy кpoвi''

ПepeсоIeння щpaiнськиx кoзaкiв нa Kyбaнь бyлo гpixoв-
ним вiд сaмoгo пoчaп(y. Пo-пepшe, ЧopнoмopсЬкe кoзaцЬкe
вiЙськo пiд тискoм нeспPI{ятливих oбстaвин з.UIишiUIo свiй нa.
poд сaм нa сaм iз нeймoвipl{o )кoPстoким, пiдстyпним i бе.
зoгляIll{иtr,l мoскoвсЬкиIt{ Bopoгoм' зuЦишtUlo нa нeминyчy pоз-
пpaвy. Пo-лpщe, щparнськe кoзaцтBo пepeсe,rяJloся нa зeмJli,
якi впpoдoвж стoлiть i тисячoлiть l{aлeхUlи iншим нapoдail{.

Тaк, цi зeмлi нa пoчaп(y 90-x ркiв xVПI ст. стaпи бeз.
люднtlми. CтшIи бeшIю,цними внaслiдoк пoлiтики випшlенoТ
зeмлl i, яI(y п PoвoдI{в хPtlстoсoJIюбивий poсiйський нapoд.

I щpaiнськi кoзaки.чopнoмopui пoвиннi бyли зaкpiпrrпl
poсiйськy пepeмory, oбxити випшleнi oлeксatцpoм Cyвopo.
вим зeмлi, ..заxистиTI,l'' tх вiд..зalсyбaнсЬки,( нapoдiв'', яким Ilя
зeмля' B,laсне, i ншteх<aпa. Taк щo пepесeленItя з Укpшни
мaIIo нe тiльки xapaктeP втeчi вiд oбoв'язlсy зir'ш{щaти свiй нa-
PoД, a Й всi oзнaки хPестoвoго пoxolry, aдxe кoзaцькi шaблi
бyли спpямoвaнi нa нapoди, якi вiplшlи ..нe в тoп) Бoгa''.

Якa гaньбa Bпaлa нa нaш piл: зI{aючи, щo тaкe пoнeвoпeн-
tlя, пiдняти шaблi, щoб пoнeвo.пrrпr iнший нapoд! Ta щe Й с,rry.
)<ити пoнeвoпюBaчy, ввuDкaти зaвoЙoвникiв нaшoi Бaтькiвщи.
I{и пoкPoвl{тeпяl,ttl. Мoвa пpo pyйнiвникa Укpaiни Гpигopiя
Пoтьoмкiнa, якoгo кoзaцьKa вepхiвка BвФк:Цa свoiм ..бaть-

кoм'', свoiм ..вeликим гeтьIr{aнoм'', а Йoгo неспoдiвaнy с}repть
спpиЙня.пa як oсoбистe гoPе. l, спЬoзaми yмIlBшись' бaн.rypy
пpиpiкaють нa спiвщaсть y зIoнинi:

Bctnань, баmьку, вeлuкuй ?еmь.'|ане,
M шюсmuвuй, велuкuй nане,
Bcmлнь, Гpuцьrcу, nPo'|aoв За нac слoвo...

- спiвaе жшtiбнo бaнrypa, бo кoзaки, бaЧтe,

Cлухсtulu вipнo в noлi i нa лlopi,
Ta й ocmалucя в6oеi,6oci Й eoлi.

(цant|oдьoeuй

Bахс<o нaзвaти цe JIицaPсIвoм... A самe тaкi пiснi пpивiз
Arпiн Гo.пoвaтии дo Пerrфypгa нaмaгalo.пlсь спiвoм uapЬниui-
бшtдpи pозчyлI{Iп{ iмпepaтpнuю Кaтеpинy - ..Bpaщl мaти'', тy,..BTоp1Дo'', 

щo ..дoкoншla вдoвy-сttpolинy'' - нalшy Укpшнy.
Kaтepинa дiйснo бщa зavapoвaнa. [ миJIoстивo ДoзBoJIиJIa

кoзaкaм з:UI],lшttгI{ нaпPизBoJIяще свoю Бaтькiвщикy i pyшaти
в Tмyгapaкaнь зtDKищaти кopдol{и рсiйcькoi iмпepiТ ..вiд зa-
кyбaнських нapoдiв''.

Copoмнo i згaщвaти тaке...

Пpибрши дo ..кpшни кpoвi'' (тaк знaмeнитий Bliзе Peклю
I{aзвав Kyбaнь) |, кoзaки нeвдoвзi oтpимiulи гpiзне пoпepeд.
)кeння: взимl(y 1794 p. нa Cиньoмy пaгopбi (Kyкy.oбa) нeспo.
дlвaнo PoзBePзлaся зеt*ля i з кpaтеPa пoчzши вlшIiтaти вeликi
бpшIи нa вi'цстaнь дo вepсти.

B |796 P. нa пoсеJleнцiв ншIeтiлa чyмa...
B |,I99 P. пoчаJIoся вивePxeння нa нeвeпичкoмy oстpoвi

Teмpюк. Toгo х< тaш |799 P. кoзaкI{ стшlи свiдк:lми щe oднo.
гo незвичaйнoгo ДДя сeбe видoвищa - пoяBIl з мoPсЬкID( глl{.

Bеpхiв,я p. Kу6aнь. Пoчamoк I860-х pp.
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бин вщкaнa тa виBep)кeнHя .ropнof гpязюKи нa висoTy дo
5 мeтpiв нaд пoBepxнeю l{opя. Кoзaки нaзBiulи цeй тa iншi
вyлKaни пeкJlotr,l. Heвдoвзi вyлкaнivниЙ oстpiвeць зник, a B
l814 p. з 'явився iншиЙ.

Зpoзyмiлo, щo Koзaки спpийняпи ..пeKельнi'' вивeP)кeння
як пoгaниЙ знaк. Bшlюднeна зeмля спol{yкшta кoзaкiв дo poз-
прtiв над пPичиt{oю цЬoгo стРашнoгo бeтIюддя...

Bзагa.пi нa пiвoстpoвi Taмaнь бyлo нимшto невeпиKиx вyл-
кaнiв, щo BиBepг:rли гPязЮКy, в якiй дoситЬ частo мoх(нa бyлo
знaйти чимalтy кiлькiсть нepeпкiв - pештoК гPeЦЬКих тa
скiфських глtll{яl{их виpoбiв, якi, на дyмlry Пa.гшaсa, пpевнi
мeшкaнцi Фaнaгopii Мoгли otryсКaти в xePЛa вyлкaнiв як
)кepтвoпpинoшeння 2.

Tа xepтвoпPиl{oшенl{я нe Дoпoмoгли iм, аД,х<е пo ниx слIi.ry
не зiulиtllttлoся, try, хiбa щo цi глинянi чepeпки i зapoслi
пиpieм lvloгt{Jlи y сTerry тa в oчеpeтaх лимaнiв. Ta щe Kиндxa-
ли, якi нoвi тимчaсoвi гoспoдаpi виopювшlи пrtyгaми.

Cгryстoшшlивi вiЙни тa масoвi висeJIeння в бaсeйнi Kyбaнi
тa Заxiднoгo Kaвкaзy BпPoдoвх вiкiв нaбpa.гIи тaKoгo мaсштa-
бy, Щo, нa lrмкy Елiзe Peкгlю, )Ko.ЦHИЙ кpай y тaкiй мipi нe
зaсIryгoвyваB нa н:rзвy ..Kpaiна кpoвi'', як цeй. He oдин paз нa
цiй зerшIi нoвi paси зaйма.гIи ..згapищa свoix пoпepeдникiB'' з.
Biд минyлиx гoспoдapiв кpaiни .hишaлисЬ тiльки гeoгpaфiннi
нaзви, y бiльшiй чи меншiй мipi спoгaненi нeзвичниI\{ язиKoм
чyxoзeмцiв'' 4.

Елiзe Peклю ствеpД)кyвaв, щo ..l|иxньoднiпpoвсьKi кoзaки''..бyли 
дoбpе зyстpiнщi неpкeсaми'' 5. Чepкеськi князi Кaз:ш]l

пpибyльцям: ..Mи нiкoли I{e Дyм:UIи з Baми в сyсiдствi )кити,
:rлe якщo B)кe тaк ст:lлoся, тo тpeбa x]tти lvlиpl{o'' 6. Biсiм
poкiв щившlи дoбpoсyсiдськi стoсщки: чepKeси дoпoмaг:rЛи
Koзакa[' oбживатися. а, тi, в сBoю чepry, нe зaпepeчyвaJlи'
щoб нepкeси сеJIшIIIся пopyч, сiяли x.пiб нa ..кoзaцЬKш('' зеlvl-
ляx. Bиник нaвiть Гpивeннo-Чepкeський кypiнь, дo якoгo зa-
писzUIoся Чиil{zlлo aдигiв. J]eякi нopнoмopui oдpy)l(yвirлись lra
нepкeшeнкaх 7.

Алe iмпepський Пeгepбypг Bимaгaв вiд кoзaкiв пpoсyBaння
впePeд - нa Зaкyбaння - нa зeмлi aдизькoгo l{apory. Hе дивнo,

IЬo
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Koзaцькuй poз'i.зd на pociйcькo-mуpeцькoму кopdoнi нa p.Kубань.

щo нeBдoBзi мix нopнotr{oPцяMи Й aдигaми Poзпoчilпl{сь сy-
тtlчKи, якi пepepoслlи в дoBгoтpивa,гly вiЙнy.

..Пoстiйнo BoIoючи пPoти tеpкeсiв, кoзaКи, вpeштi.peшт,
зaсвoши txнi пpиЙoми, Bдaчy тa звичаf, i нaвiть дoсвiдчeниЙ
пoгля.ц нe вiдpaзy мiг poзpiзнитtl Koзaкa вiд кaвкaзькoгo гoP-
ця' '  

8.

Елliзe Peшю зaзнaчaB, щo чepкeси ..свoiм eнеpгiЙним
спPoтиBoгv| poсiянaм (i щpaiнцям._ P.K') нaбyли шIaви гepoiв,
пoстaвиBшt{ себe в oдин pяд iз нaйвiдвaх<нiшими нaцiями зем-
нoТ кyлi'' 9. Tа, вpeштi-pешт, нopнoмopui - aвaнгapд poсiЙсь-
кoi iмпepii злa - здoJIuЦи oпip вiдвaxнoi нaцii i з кoлиrцнй
..Дpрiв ст:rли пеpeп{o)кцями'' l0.

Щe в l859 p. дoс.Itiднt{K Пayлi ншliнyвaв нa Зaхiлнoмy Kaв-
кaзi пoнaД пiвмiльйoнa aдигiв. Haпpикiнцi сiмдeсятшIiтньoi
вiЙни, в l864 p.,.шня кiлькiсть змeншклaся нa2Ф тисяч oсiб ||.

Чepкeси ..не пoбaх<aли пiдкopитися вoлi пepемox<цiв'', якi
зLfyIшyBiUlи пepeМoжениx пpийняти IIPисяry нa вipнiсть цapю.
Кoли poсiйськe кepiвництBo в 1864 p. oгoЛoсItлo iм yльтимa-
тyм - yпpoдoвx мiсяtlя ..oчистити'' мiсцeвiсть ..пiд стpaхoм
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бщи oгoлoшеllиlии вiйськoвoпoлoнeними'', - чepкeси пpи йня-
ли тpaгivнe piшeння зuullllllити свoю бaтькiвщикy '2. У ниx бр
тiльки oдин шJrfl( _ дo oггoмaнськoi iмпepii, де жшIи iхнi oд-
нoвipЦi, тa Bсe >к зoвсiм нyхi люпи.

Зa пepioд iз l сiчня Дo l0липня 1864 p. з пopтiв Тaмaнi,
Aнапи, Hoвopoсiйськa, Tyaпсе, Covi, Aшepa тa iн. бyлo дe.
пopтoвaнo 256067 oсiб. Iншi poсiйськi звiти засвiдtrylоть' щo
мix l858 i l864 pp. чl,lсJlo дeпoPтoвaню( сягнyлo 398000 oсiб.
A вpaхoвyючи тиx, хтo пoКиtryв бaтькiвщинy дo l858 p. i пiспя
1864 p., a тaкox( тих, xтo пoмep y Дoрзi, чисJlo вигнaнцiв
(aдигiв тa iнших кaвкaзuiв) слIiд oцiнювaти нe Meншe яK y
пiвмiльйoнa. Лишe 70 Tисяч нepкeсiв пpийнrпи ytvloви
зaвoЙoвникiв i ..цiнoю пol{eвoлel{ня Iq/пили сoбi пpaвo зшtи-
шитися нa свoТй бaтъкiвщинi'' I3.

Елiзe Peкпю 3a3нaчaв' щo ..дeякi дoлиl{и зoвсiм пoзбyлись
свoш пoпepeднiх >китоliв i пopoх<нiють в oнiкрaннi poсiян;
пpo тyзeмцiB нaгa.цylоть лишe цBинтapi, oгopнyгi гaями ДиКиx
с.лиB, гpyш i ябл5пrь, пеpеплeтeниJ( виt{oгpaднoю лoзoю'' |a.

Елiзе Peклю вiдзнaчaв prлкiснy кpaсy тa вишyкaнiстЬ вoJIe-
любниx a,Цигiв, жню мyх<нiсть i ввi.шlивiсть, схlдlьнiсть дo
КpaсI{oмoвl{oстi тa пoeтичl{oстi, звepтaв вiн yвary й нa iхне ди-
Boвижне вмiння вoлoдiти збpoею тa кoнeм. Beликe знaчel{ня
чepКeси l{aДaBurли oсвiтi. Iстopик Бe.rш ввaжaв Тx ..нaйoсвiчeнi-

шиМ l{apoДoм нa зeшпi'' |5.

Hавiть якби aдизький нapoд бyв мшloпpивaбливим, тo Й цe
нe Bипpaвд:rлo б щaстi yкpaiнських кoзaкiв-vopнoмopuiв y
lхньoмy знищeннi _ нa cЛаBy i пpoшвiтання PoсiЙськoТ iмпepii.
A нepкeси бyли нapoдoм ЛицaРсЬкиIvl, y гeни яKoгo llUIя-
xeтнiсть i чистoта бyли зак.гlадeнi, здagгься' вiД сaмoгo нapoд-
)кенttя. Пpo uе свiднить txнс нeписанe зiбpaння зaкoнiв, т. зв.
Aдизьки Й eтиKeт, я кий тися чoл iттями peгЛaМeнD/BaB стoсyI{Kи
aдигiв мiя< собoю Та з лЮдЬMи iнших наPoднoстей |6.

B oснoвi xиттсвol фiлoсoфii aдигiв бyлa пoвaгa дo
пpeдкiв, стapшиx, >кiнoк тa дiтeй. oбoв'язкoм aдигa бyв зa-
xllст нe тiльки свoж, а й нyхиx дiтeЙ _ нaвiть iз pизикoм щtя
BIIaснoгo )киття. AДиг ввокaв зa гaньбy нe вiдвiдaти xвopoгo,
нe дoпol{otTи тoмy' хтo пoтpaпив y бiлy, чи вiдмoвити y пpo-

lSL
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хaннi x<iнцi. Bепике
знaчeння нaдaвшoся вiP-
нoстi y цшlюбi.

Aдизький eтиКeT сy-
вopo зaбopoняв пoзбaв-
ляти )киття iнuлy люДинy,
зaсyJD|(yBaB тIoдiЙствo,
бpexню, шaхpaйствo,
xадiбнiсть, мeTylUlt,l-
вiстЬ, лeстoщi, пiщaбyз-
t|ицTвo, xвшlькyвaтiсть,
зapoзyмiлiсть, rшiтки, oб-
>кещивiсть. Зaсyпяgвa-
ЛисЬ в)кивaння п'янKиx
напoiв тa лaйливиx с.гIiв.
Aдизький eтиKет спol{y-
кав бщи гoстинним, вiтa-
тися 3 пepexo)киil{п, бa-
жaти iм дoбpa.

Aдиг ввокaB нeпpl{rry-

MУxА-ntI4ш-AмI H' наii6 Ша-
мiltя на Пiвнiчнo.Захidнo-uу Kав-
кaзi, oduн iз tсеpiвнuкiв бopomьбu
аdueiв за нeзалеxнicmь.

стимttм гaньбити свiЙ pш недoстoйними вчинКaми. Toмy, xтo
пepeстyп и в нoPt{и зaпoвiдxeнoгo пPeдкaми eтикeTy, oгoпolшy-
BаJIoсь, щo вiн ..нe адиг'', щo бyлo piвнoзнaннo сtr.tеpтнoмy
пpисyry|7.

I пpoти цЬoгo стaPoдaBнЬoгo i пpекpaснoгo нapory Мoсквa
- пpимiтивнa, х<aдiбнa i заpoзрliлa - oгoлoсшIa пoлiтикy, яlсy
сaм Cрopoв t|zвBaв ..пoлiтикoю вoгt{ю i мeчa''. oдин лише
Пeтpo Teкeлич (вiдoмий щpaiнuям бiльшe як Te.пeкiй) сп€lлllв
близькo 300 гipськиx пoсeJleнЬ aдигiв |8. A ..вiPнi кoзaки'',
вipнi пo l{eстямll, пoпpt{ зI{ищeння Moсквoю свoеi кoлиски -
Зaпopoзькoi Ciчi, gгшlи нa бiк iстopиянoгo вopoгa щpaiнсь-
кoгo тa a,цизЬкoгo нapoдiв, пiдняли шaблю на тих, iз ким тpeбa
бyлo xити в дppкбi i любoвi.

Мoxe, нe вapтo бyлo Й згa.щ/Baти, щo дaвнo минyлo... Хтo
знae, Moxе, Й зaбyлacь би ..сpaмoтrя дaвняя ГoДинa''.

Cлaвa >к зaбyлaсь...
Ta дoвеДеться згaryвaти... Бo (xoя iстopичнi пoмlшlки нaс

I{e нaдoyгvl.люють) нaдiя лишаетЬся: tty' Мo)кe' xoч ця тpaгeдiя

1t5



Kу6aнcькa|кvdМa
чotvtyсь нaвчить?! Moxe, нapeштi, схaN{eнyгЬся yкpаiнцi, oб-
нiмщься i визнaчaть oднoзгiднo, хтo e дpyгoм, a хтo Bopoгoм
iстopинним.

Пpaвшьнo визнaчaтЬся.
A Для цьoгo тpeбa знaти iстopiю piпнoгo нaPoДy.
Пpaвдивy iстopiю.
З yсiмa iТ жахaми.

П poгогIotшен ня Кyбанськoi Hapoлнoi Pеспyбп i ки

28 сiчня l9l8 p. Kyбaнськa зaKoнoдаBча Paдa нa чoлi з
Микoпoю Pябoвoпoм y скlraдi 46 кoзaкiв, 46 iнoгoрпнix та
8 гopuiв пpoгoлoсt{лa Kфaнськy Hapoпrry Peспyблiкy - як
сyб' eкг майбщньof PoсiйськoТ фeДepaтивнof peсrryблiки.

Oскiльки в Poсii в цeй час yгBepдnлись бiльшoвики, нe
пpийнятнi шrя Kyбанi, бyлo виpiшенo вiддiлитись вiд Рoсii. I
16 лютoгo l9l8 p. Закoнoдaвчa Paдa пpoгoЛoсиЛa в)кe сar\,to-
стiйнy Kyбaнськy Hapoпнy Peсгтyблiкy, нe пoB'язaнy )|(oдними
дepxaвI{иlvl и l{итKaMи з кoЛи lllнЬoю мeтpoпoJl l €ю.

Чepeз дeкiлькa днiв на пpивaтнiй нapaлi .шeнiв Зaкoнoдaв-
ноi pa.Ци бyлo щвалeнo piшення пpo пpи.Ityчeння Kyбaнi нa
фeпepaтивниx зaсa,цuu( дo Укpаfни' яKa нa тoй чaс B)кe пPoгo-
ЛoсиJIa свoю нeз€Цeя<нiсть.

Щoб rшaни здiйсншIися, нeoбхiднo бyлo oбpaти дoстoйнo.
гo вiйськoвoгo oтaмaнa, яKИЙ би псrгpиг"тyвaвся пpийнягих
piшeнь i бyв здaтний втiлити ii y х<итгя. Тa нepeз нeзгory мiх<
чopнolrloplцми нe BдаJloся висyщ/ти сдиI{oгo щpaiнськoгo
кaндидaтa, в зв'язкy з чиЬ{ opieнтoвaний нa Укpaiнy пPeтeн-
дeнт Kiндpaт БapДiж, aBтopитeтн}lЙ сepeд KoзaцтBa дiян, пpo.
гpaв випaдкoвoмy кaндидaTy, opiснтoвaнoмy нa Poсiю
лiнiйцю oлeксaндpy Фшlимoнoвy. A ypяд' дo сKлaдy якoгo
рiЙшши 5 кoзaкiв, 5 нoвгopoднiх тa oдин гopецЬ, oчoлив Кo-
зaк Лщa Бич - кoпишнiй мiський гoJloвzl Бaкy, який пo 1917 p.
в щpaiнськoмy pyсi щaстi нe бpaв.

Кфaнськi вoiни, нa яких poзp:lxoвyвllлo кepiвнишгBo нoвo-
пPoгoлoшeнoi дep>кaви, пoч;lли Bepтaтися з фpoнry. Ta чимa-
лo фpoнтoвикiв бyлo yp:Dкeнo бiльшoвицькoю aгiтaцieю.
Biлipвaнi кiлькa poкiв вiд cвoei бaтькiвщини, вot{tl м.lлo знaли
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пPo BiDKлиBi пoДii, щo стaлися в ii xиттi. Пoдa.пьшa дoJlя цш(
кoзaкiв зzUIe)к:UIа вiд тoгo, ни зyмie l{oвoпoст:lлий кyбaнський
yPяд пoясt{ити, poзтJ[yrvtaчити, a мo)кe' й витrryмaнити пoдii oс-
тaннix мiсяцiв. Чи apгyrиенти мiсцeвиx бiльшoвикiв б1щдгь
бiльшe зpoзрriлими i пpивaб.пивими.

Cвiй пеpшиi| 6ii| - зa ryшi фpoкгoвикiв - ypяд пpoгpaв.
Пo-пеpшe, кyбaншями, шo пpибрaлIи з фpoнтiв Пеpшoi

свiтoвoi вiйни, УPяД не нaдтo oпiкyвaBся, ..наКaзiв, пpoстих тa
ясних вибpaний кyбoтaп{aн тa Йoго ypяд нe BидaвzuIи. Бiльшe
тoгo, ix нaмoBIlяJIи (..yгoвopювzЦи''), щo психiчнo кoзаKи tlе
мoгли спpиЙняти'' 19. Кoзaки нe poзyмiли, чo}ry УPяД 

..нe нaкa-
зy€, а пpoсe'' 20. fu|Я I{их aвTopитeтI{иtviи бyли пiяvi чtl кoмaн-
диpи, якi вмiли чiткo girulaвaTи зpoзyr'liлi нaKaзи. .[o peнi, y
стaничниx шKoЛ:u( вi.цдавaти нaкaзи Bчl{ли з дtггиtlствa. Aлe, яК
виднo' нe пoт:шaниJlo мzrлим Cашi ФшимoнoBy тa Лyui Биvy з
yчитeJlяtvtи: нe нaBчилися вoни gilЦaвати накaзи. Зaтe пpoхати
i випpaвдoвyBатися Iиoгли б й iншиx пoBчити.

He oпi кyвaвся yPяд i фpoнтoвикaми-iнoгopoДнi ми.
Heвдoвзi виявI'lJloся, щo ..кaДpoвa вiЙськoва сшa Kyбaнi

втPaчeнa'' 2l. I Biйськoвe мiнiстepствo кyбанськoгo ypядy Bиp-
iшlшlo Длш oбopoни кpaЮ фopмyвaти дoбpoвoль.ri чaстини _
пеPевa>кl{o з нeoбстpiляtlиx стapшoglaсникiв мiськиx шкiл.
Tвopив ГaЙдaмaцькиЙ тa ЧopнoмopськиЙ кoшi Biльнoгo Ko-
зaцтвa Kiндpaт Бapлix зi свoТми синaI\{и - стaPшинaми Biанo-
poм i Mикoлoю. ..Кpiм дoбpoвoльниx чaстиt|, Kyбypяп poзпo-
pяJDкaв кyбaнським гвapДi йським дивiзioнol{, двoMa зaпaсoви.
ми чaстинaми i нepкесьKиIи пoЛKoм iз кoмaндиpoМ - пoлKoB-
l{иKoМ Cyлтaнoм Ke.гleн-Гipеeм i KyбaнсЬкoю вiЙськoвoю
lttкoЛoю, якy зaпoBl{IUlи пpибyлими з Kиевa з Koстянтинiвсь-
кoi пixoтнoi ulкoJtи тa l-i Й 4-Т киiвськиx ruкiл пpaпopщиKiв'' 22.

fule чинити сepйoзниЙ oпip лeгioнaм збiльшoвичeниx
фpoнтoвикiв, якi пoвepтirлися iз Kaвкaзькoгo тa iнших
фpoкгiв дoдoпry' бyлo нелегкo. Heвдoвзi ..сaпдaTня'' BстaнoBll.
Лa сoвeтсЬКy влaдy в Tyaпсe, HoвopoсiЙськy, Taмaнi, Aнaпi,
Teмpюцi, €йськy, ст. Tиxopeцькiй, Apмaвipi, iншиx мiстax i
стaI{ицях. Haсрaлися бiльшoвики Й нa Kaтrpинoдap. Jloвe.пo.
ся ЗaкoнoдaвяiЙ paш тa кyбaнськolvfy yPядy 28 лютoгo 19l8 p.
з.lлишити стoJIицю l{oвoпpoгoJloшeнoТдep)кaви. Tyг бyлa
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здiЙснeнa ве.гIикof вaги iстopияHа пoмlшKa _ y пoxш нe зaпpo-
сили .шlенiв ypяry та дeлeгaтiв 3aкoнoдaвчoi pа,Ци, якi пpeд-
стaRIIяJtи iнтepeси гopoдoвикiв (iнoгopoпнix), щo пoKll:lлo пo-
чaтoК poзбитпо пoлiтичнof едностi кyбaнськoТ l?ДlИ,
пoлiтиннoмy пpoтистaBJlенню кoзaкiв i нoвгopoднiх, пiдштoв-
xyBaнI{ю oстаннiх дo пepexory в бiльшoвицький тaбip. .Ц,o тoгo
х< бyлa втPaчel{a лeгiтимнiсть влaди, якa дoсi oсlloByB:UlaсЬ нa
пapитeтнoмy пpeдстaвницгвi кoзaцькoгo тa iнoгopoднЬoгo !{a.
сeпeння (зa щaстю гopuiв).

Зaлишаючи в пaнiцi KpaснoДap, кyбанський ypя.Ц та Зaкo-
нoдaBчa paдa тиxцeм poзKидaли пo мiсry листiвки зi звepнeн-
I{я' в яKol\,ty нeспoДiвaнo з'яBилися сJIoBa пPo ..oбopoнy Pес-
пyблiки poсiЙськoi'' i ..пi.Цтpимкy спpaви святoi бopoтьби зa
(poсiЙськi. - P. K.) Устaнoвчi збopи'' тa ..вpятyвaння вiтчиз-
ttи'' 2з. Пiд звepненl{яIt,l стoяли пi,цписи Филимoнoвa, Pябoвoлa
та Бича. Цi дивнi с.пoвa свiдчlшlи пpo poзryблeнiсть кepiвницт-
вa Kyбaнcькoi Hapoднoi PесгryблiKl,t' мo)кJlt,lBo, стp:D( зzlлиши-
тися сal\,t нa сaN{ iз нeмшIoсePднoю бiльшoвицькoю opпoю. Цi
зaKIIиKll сyпеpeчили пPoгoлoшeнiЙ кyбaнськiЙ дePжaвнoстi.
Biдoзвa, зaзI{aчaв B. Iвaнис, свiдчlшIa, Щo oбвинрачeнI{я
poсiянaми ypялy Луки Бича ..в сeпapaтизмi'' не мали сJгy'II-
нoстi 2a.

Kepiвниuтвo Kфaнськoi Hapoднoi Peспyблiки стilлo нa
сJlизЬl(y стe)ккy' яКoю мo)кнa бyлo вийти лише нa мoскoвсЬ-
кий шшtях, нeбезпeчний дпя кoжнoгo щpaТнuя.

lдеaлiст Лaвp Kopнiлов тa yкpaiнсЬке пt{таllltя

J[oбpoвoльнa apмiя вiд сaмoгo пoчaтKy нe бyлa oднo-
Piднoю. Мiж iT зaснoвl{иKaМи _ гeнepaлal\{и вiл iнфaнтеpii
Mихaй.пoм futeксеевим тa Лaвpoм Kopнiлoвим - iснрaлa
мaЙxe вiдвepтa вopo)кнeчa: Aпeксссв бр мoнapxiстoм i
poсiЙським шoвiнiстoм, a Kopнiлoв _ пpoтl,lвtlt,tкoм динaстii
Poмaнoвих, ..пpибiнникoМ дeцeнтp:rлiзaцii дep>кaви й самoвиз.
начeнЬ нapoдiв'' 25. Bвaх<aючи цaРсЬI(y динaстiю ..3дeгeнepoBa.

нoю i нe BaPтoю бщи нa пpeстoлi дepxaBи'' 26, Kopнiлoв пpи-
xилЬнo стaBиBся дo Устaнoвниx збopiв, вBaжаB, щo сaмe пepeд
ii вo.гIeю мyситЬ схиJtитися poсiйськe гpoМaдяI{ствo. Haпевнo,

14ь
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генepirЛ fulексeсв нe мiг пpoбavити Kopнiлoвy, щo тoй y
пepшi днi Лютнeвoi pевoлюцil, б1щпrи кol{aнДyвачeм Пeтpoг-
pa.цсЬкoю вiйськoвoю oKPyгoЮ, зaaPeшryBaв цapицю Oлeк-
сaндpy Фeпopiвtгy. J|o peнi, Kopнiлoв нe пpю(oвyвaв цьoгo
фaкry i, як виднo, пишaвся ним, бo пiд час Пepшoгo кyбaнсь.
кoгo (кpиxaнoгo) пoхoдy нa зyстpiнаx iз дoнськими стaниЧIlи-
Kalvtи нe зaбyвaв скaзaти, щo сaмe вiн здiйснив цeй аpeшт.

Пiшя тoгo як бiльшoвики poзiгншtи Устaнoвчi збopи, Кop-
нiлoв, пoсилaючи свoiХ yпoвнoвDкeниx y piзнi кpai, зoкpeмa i
пo Cибipy, пiдписaв тaKе зBePнeння: ..Миp тpeбa yк.пaсти зa-
гaлlьний i пoчeсниЙ нa дeмoКpaтичl{их пpинцип:rx, цeбтo: з
пpaвoм l{а сaМoвизнaченl{я пoнeBoлених нapoдiв... Зipвaнi
бoльшeвикaми Устaнoвнi збopи пoвиннi бyпа скltикaнi знo-
вy... Зa oKpeь,tиtt{и нapoдaми' щo вxoдЯть дo склaдy Poсi[,
визнa€ться пPaвo нa шиPoKy мiсцeвy aвтoнoмiю пlд yмoвoю
збepeжeння деpх<aвнoТ rднoстi. ПoльЩa, Укpaiнa й Фiн.гIяндiя'
щo пepетвoPI,l;Iися B oКpеMl нацioнa.гlьнo-дepxaвнi oдиницi,
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.мyсятъ бyги шиpoкo пiдтpимaнi ypялoм PoсiI в ixнiх змaган-
I{ях дo деpх(aвнotю вi.Цpoдxeння, щoби цим щe бiльшe скpiпи-
ти вiчниЙ i нeпopyшний сoюз бpaтнix нapoдiв'' 27. He диBtlo,
шo y Jloбpoвoльчiй аpмii _ з дoзBoлy Kopнiлoвa - пPeДстaвни-
ки piзних нацioншlьнoсгeй нашивirли нa pyкaв..стpiнки нaцio-
l{iЦЬlll,lх кoльopiв'' 28.

Лiнiю fuleксссвa нa вiднoшeння Мoнapхil пiпщишryвши
Дeнiкiн i чaстинa oфiuеpства, зoкpемa ГeopгiТвський пoлк нa
чoлi з пoЛкoвl{иКoм Kиpиенкoм, яKиЙ пpивiв дoбpoвoльцiв iз
Kиевa, тa oфiuepськиЙ пoлк. Iз демoкpaтичнoю пpoгpaМoЮ
Кopн iлoвa сoл iдapизрaлIися тeкi нцi, Kopн iлoвськи Й пoл к ( кo-
IvtaI{диP _ пoЛкoBник Гeнepшьнoгo штaбy Hеженцeв), 4-a гap-
мaтнa бaтapeя, частI{нa кiннoти, дeякi дoнцi. Iснyвшo й двa
штаби: Kopнiлoва тa fuIeксeсвa. Пpo цeй пoдiл гoлoснo ..ttе

гoвopt{лoся, бo всi вiдяyвaпи грiзнy нeбезпeкy'', яKy нeсJIи
бiльшовики 29.

fioбpoвопьнa apмiя та ii твоpui

Хтo ж стaнoBив oсl{oвy J|oбpoвoльнoi apмiТ, сфopмoвaнol
щtя бopотьби пpoти бiльtцoвикiв тa скликaння poзiгнaних
ними Устaнoвчltх збopiв? ЯкиЙ нapoд дaB дo iТ лaв нaйбiльшe
свoiх синiв?

У пepшi тих<нi ХoвтнeвoТ pевoлюцii Baсиль Iвaнис спoс-
тepiг ..надзвинaйнy пaсивнiсть рсiян дo дoлi свoсi дep>каBи'' 30.

Poсiйськi oфiuepи, щo тiкa.гlи вiд бiльшoвикiв iз пiвнoчi
iмпepii нa пiвдeнь, як пpаBI{лo, y.Цoбpoвoльvy apмiю нe пoти-
кaлисЬ, a tlpoвoдt{ли днi й нoчi в п'яниx opгiях y Poстовi нaд
JIoнoм. ..B сaмий Poстoв, - пt{саB IBaнис, - тoдi нaзбiгaлoся,
яK гoвopl{ли, бiля стa тисяv oфiцepiв, а дo вepбyвшIьних бюpo
J|oбpoвoльнoi apмii зtолoсltлися лишe сoтKtl... Kiлькiсть
бiйцiв y uiй apмii сягaлa дo 2500 _ 2800'' 3l.

Мo>кe, дoнцi бyли xpе6гoм apмii генepaлla Kopнiлoвa? Hi.
Ш[e в vacи тBopeння JloбPoвoпьчoi apмii Дoнськi кoзaKи -
oсoбливo кoлишнi фpoнтoвики - пoстaBиJIt{ся Дo нei нeдoбpo.
зиЧIивo. Boни вх<e l{aвoювiшися зa poсiйськi iнтepеси i тeпep
xoтiли з:lхищaти тiльки JIoн. У ниx бр свiЙ ypял, i вoни чeкa-
ли нaказiв вiд ньoгo. Toмy IloбpoвoлЬчy apмiю Лавpа Кopнi-
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лoвa пiд нaс Пepшoгo KpI{)кaI{oгo пoхoДy,цoнськi КoзaКll зyст-
plчzlли, як зaзI{aчав )д{aсIrик пoхo,ry Baсшlь Iвaнис, ..МoBЧки,

нaдyгo, яK тaтap'' ]2, a мoЛoдь дol{сьКa взaга.lti xoB:UIaся пo хy-
тopil(, бoячись бщи мoбiлiзoвaнoю. Aятoн Jleнiкiн пoдopo)l(
пo .[oнy нaзBaв ..пoнeвipянняМ сepeд бафnкoТ абo вopoжof
нaМ стиxii'' ].].

Bopoжe стaв}tлися дo дoбpoвoльцiв i стaвpoпiльцi !a.
Piзкo змiнlшtася сrryaцiя' кoли apмiя вимaнДPУBшlа нa Кy-

бaнь, якy лoбpoвo.гlьui ввax<a.гIи ..зeмЛеIо oбiтoванoю''. BисJtoв-
люючи надil кepiвництBa, Jleнiкiн стBepDKyBaв: ..Kyбaнь _
нaшa бaзa. Tщ ми знайдeмo нaдiйнy oпopy. Звцси мoжнa пo-
нaти сepЙoзнy й opгaнiзoвal{y бopoтьбy'' з5. Biн нe пoмl,l.лиBcя:
в кyбaнськиx стaницях дoбpoвoльuям, на тoЙ чaс пePeвaxнo..МoсK:lЛям-кaPTyзникaм'' (самe тaк нirзив'lли ii стaничники),
м iсцeвi щpaТнui влaшryва'ли нafrгеrшiший пpийoм.

Oсь як oпtlсy€ Bасшlь Iвaнис oдtry з таКих зyс.tPiней - y
стaницi HoвoiванiвсьKiй: ..Hе встиглtl зyпиl{итllся' як з кoxнoi
хaти х<iнки 3'явt{Лися з пeчеI{t{I\{и пиPoгаIt,ttl' Mлllt{цяIr,lи' oлaД-
кaми, вapeними яйцями, я€tlttlями, см:Dкеllиtr{и кTpLrи' кaчKa.
Ivlи' ryсями, шllнKaми, xolloдцяil{и, навiть з бopЩaми й т. iнше.
Зa якyсь гoдинy 2500 людeЙ бyлo нагoдoвaнo тaк, як дo тoгo
нiдe нe rpaплялoся (лoбpoвoльцi Щoйнo всгyпиJIи нa Кyбaнсь-
Ky зеМлIo. - P. K.).Зa всe це нiхтo нe заxoтiв взгти нi oднiеi
кoпiйки. Бaгaтo oбpaжa.гlися, кoли iм хoтiли зaплaтити...
Moскaпi нe вiptшIt{, щo lиo)кyть iскyвaти ще тaкi ..патpiap.

xaлlьнi'' Люди'' ]6.

Hа цьoму теrший пpийoм нe закiнчився - Дo Hoвoiвaнiвсь-
кoi iз сyсiдньoi станицi Hезaмaiвськoi пpибyла дe,reгацiя, яка
пpoсилa, Щoб пoбpoвoльцi не oМинyли ii, a загoстtшIи й y ixнiй
станицi. Мoскалi tlе Moглt,l нaЧЦyваTt{ся - пiс.lц бaйДркoгo, a
тo Й вopo:кoгo стaBлeння на.[olry i Cтaвpoпiльщинi щиpoсep.
дeчнe стaвлeння кyбaнцiв пiдня.гIo rхнiЙ щж, дoд:Цo вipи в пе-
peмory нaд бiльшoвl,tзмoм.

HeзамaТвцi зyстpiли J|oбpoвoльнy apмiю ще нa пiлt,кoдi дo
стaницi - з хлiбoм i сi.гшю. Мiсцевoгo oтaшtaнa oтoкyвшlи йoгo
пoмiчники, вибopнi, шкoляpi. Bci бyли oпягrtщi святкoвo: Iиo-
Лoдь - y вишивaнкax, стapшi люди _ в ЧеpКeсKil'x. ..Пiегlя пpи-
вiтaнь poзBeJIи uф apмiю пo хaт0(, дe всe вх<е бyлo пpигoтo-
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вaнo (гopи всякoг0 пeчиBa, 20-фщrгoвi пшшницi з oзимoi, як
зoлoтo, пшeницi, яKono тiльки нe бyлo м'ясиBa: кypи' кaчKIl,
ryси' вДIaшки, тeлятa...) з7.

Heзaмaiвцi вистaBилI{ свoю oxopoкy з лeгeI{дaPI{ю( шIaс.
тщliв i кiнниx. Близькo пiвтopи сoтнi незaмaiвцiв зaпис:UIt{ся y
дoбpoвoльцi зt.

Зpoзyrvriлo, нoвoбpaнцi бyли oзбpoенi тa вишкoлeнi. [|e
пiлбaльoplшIo кepiвницгвo J|oбpoвoльнoi apмii, 4дх<e внaслi-
дoк бeзпepepвниJ( бoiв oсoбoвиЙ склaд тaщ/в' a y дotlських
стaницях пpиeдкyвzulися лишe oдиницi.

Tяжкий пoxiд нecпoДiвaнo нa якийсь чaс пepeтBopився нa
пpисмниЙ вiдпoчинoк. Brбщнyли гoстиннiсто i нaстщнi стa-
ницi - Cтapoлеyшкiвськa ha Ipклiiвськa...

A щo дoбpoвoльцi? Bиявlшlи вдячнiстъ? Учaсник пoxoДy
BaсшIь Iвaнис свiдчив, щo пoвoдxeння дoбpoвoльцiв з мiсцe-
.вl{ми людьЬ{и ..чaстo бyлo oгиднe. Boни сeбe ввaxшlи вllщoю
Кaстoю' a насeпeння пpиЙмшIoся зa нЮкчy paсy. ory l{eчyвal{y
дЛя tr,toсК:rлiв гoстиннiсть Boни пpиЙмa.гIи як дoкaз I{I{)I(-
чoстi . . . ' '  39.

Гoстиннiсть дo iстopиннoгo BoPoгa нeзpoзyмiлa. Tим
бiльшe, щo в PoзN{oвax з Iвaнисoм мiсцeвi кoзaKи, впiзнaвши в
l{ЬoМy сBoгo' BtlявляJIи нeдoбpoзи.шlивiсть дo ..мoскaltiв.каp-

ryзникiв''. Bo.цнoчaс кyбaнцi щиpo oбдaрвyваJlи ш чим мoг-
ли. Baл<кo такe збaгrrщи...

Зpoзyшtiлo, щo мoскшli poзIшaтиJII{сь за цe тPaдицiйнo...
Bцчyвши сeбe в сиJti, пovaJlи Boни eкзeqщii, кoкгpибyuii тa
peквiзицii, як нaпpиKJIaД, y стal{ицi Бepeзaнськiй. Пpининoю
стaв oбстpiл apмiйськoi кoлot{и нeвeJlикoю гPyпoю збiльшo.
'вичeню( кoзaкiв-фpoнтoBикiв, якиx мiсцeвe l{aсqпel{ня нe
пiлтpимyвшlo. Пoстpоклшlи i виннi, i нeвиннi... He дивнo, щo
кoли дoбpoвoльцi пiдiйшglи дo х},тoPa Хypавськoгo, щo y 15
вepстil( вlд ст. Бepeзaнськoi, нaceпeння в пaнiцi poзбiглoся.

Cитyaцiя пoвтoPиJIaся i в стaницi КopeнiвськiЙ...
B HeкpaсiвськiЙ, xoн i бyлo чиMаJIo пpибyлих iз фpoкry

кoзaкiв, oднaчe в дoбpoвoльцi вoни нe зaписyвilJll{сЬ.
Koзaки ..чeкaпи poзпopядxeнЬ свotю Kyбaнськoгo ypяДy,

xoЧ i 3нaли, щo вiн з.lлишllв Kaтepинoдap'' Ф.
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oднa aprriя - oдrrrr кoiraн,цyвaч

Tим чaсoм внaс.пiдoк aнapxii y вepxнix eшeJIoI{:D( кyбaнсь-
кoi шaди y кyбaнськoмy вiйськy ..зaпalЦвaлa нeзДopoвa aт-
мoсфepа зaкoлoтy i змoB'' al, пoЧaпи вiдxoдrm oкpемi люДи,
нaвiть чaстиllt{, зoкpемa зaгiн нaйкpaщoi кiннoти пiд кoмalrry-
Baнням пoлKoBIlикa Kрнeцoвa.

Уpядoвa вiUIкa вeсЬ чaс натик.Utaся нa бiльшi, чи мeнrцi
зaгollи бiльшoвикiв, всTупаючи з t{llмtl y бiЙ aбo y,(шIяючись
вiд ньoгo. Biд пoвнoгo PoзKлaдy втiкaчiв вpяryBiшa нeспoДi-
Baнa зyстpiн iз .IloбpoвoлЬчoю apмieю Лaвpa Кopнiлoвa.
Пepшa зyстpiя мix кеpiвникaмI{ oбox стopiн вiдбyлaся в зa.
кyбaнськoмy аyлi ШендхсiЙ. Oскiльки дoмoBJIеIloстi пpo рto.
ви oб'rднaння вiдpaзy дoсягтt{ нe вд:Цoся, виpiшeнo бyлo
спiльними зyсrr,Urями вибити бiльшoвикiв зi стaницi
HoвoДмитpiвськoi i вх<e тaм, y спoкiйнiшiЙ aтмoсфеpi, пpo-

дoB)кити пePeгoвoPи.
15 бepeзня вiдбyвся нaДзвичaЙнo вaxкий бiЙ за HoвoДмит.

piвськy. Kyбaнськa apмiя yxи.гIlшlася вiд Bикoнaння взяTю( нa
себe зoбoв'язaнЬ, a дoбpoвoльцi пicпя нaдзyсIUIь тa вeпиKш(
x(еpтв зyмiли-тaки oвoltoдiти стaницeю.

Зpaлa кoмaнД/Baчa KyбaнськoТ apмii Пoкpoвськoгo, яки.й
..нeфз пoгaнy пorcry нe пpиЙшoв нa дoпoмory з к)баIttIями'' a2,

i гepo.вм дoбpoвoльцiв виpiши.гll| дoлю пoДiUIьшш( пepегo-
вopiв' 

.llt 
вxe вeли нepiвнoпpaвнi стoPoI|и, i кyбaнuям дoвello.

ся пoгoдllтися з тезoю Кopнiлoвa..oднa apмiя - oднe кoмaн.ry-
вaння'' a3.

Пiсля зaпeвнeнь Kopнiлoвa' щo вiн внстщae зa збepе>кeн-
ня 3aкoнoдaвчoi Paди i lryбaнськorc ypяry' нa нapaлi в сг. Ho-
вoдмитpiвсьKiЙ l7 бeрзня l9l8 p. yхваJlшIIr piшeння пpo
..пoвtly пiшIeглiсть гeнepшIoвi Kopнiлoвy'' ..цбaнськoгo дeP-
xaвнoгo зaгoнy'' g.

Cлiд зaзначити' щo ..цбaнськиЙ дepx<aвний зaгiн'' нa тoЙ
нaс бр чисeльнiшим вiд ..apмii"' Kopнiлoва, якa lvtaлa y сBo€-
мy PoзпopяДкeннi лишe 217o дoflpoвoльцiв (сepeд нкx i кy-
бaнцiв, зoKPeмa' y JIoбPoвoльчy зaписaвcя й мaйбyшiй 

'сy.бaнський пPeм'eP Baсшlь Iвaнис, якoмy ..iмпoщвшlo iм'я кo-
зaкa Kopнiлoвa'') a5. Kyбaнський xe ..зaгiн'' нapil(oвyвав нa
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Kубaнcькa|кpаiiнa
тoй чaс 3l50 бaгнетiв i шaбeль paзoм з apтилepiсю.6 i пepeбy-
вaв I{a свoТй зeм.гli. A дoбpoвoльui Kpи>кal{oгo t]oхoдy Taки
бyли пеpeвa)<нo зaйдaми: . loбpoвoльчa apмiя кoмгш"*ry",-
лaся г0лoвIlo з пiвцeннof iнте,гIiгeнuir (стyпентiв тa шкoляpiв
стapшиx кstяc lнe кyбанцiв. _ P. K,t) тa ще тpoхи бyлo сЬл-
датiв-фpoкгoвикiв, як Kopнiлoвський пoл*, тeкi,lцi тoщq'' o'.

Фaкт пlдпopядкyвaння poзryблeнof бiльItloстi aктивнiЙ
мeншoстi пoKaзyс' щo aBтopl{тет Kopнiлoва бyв виluий' нix
yсix кеpiвникiв Kyбaнi paзoм )вятих.

Лaвp Kopнiлoв, пiдпсlpядKyBaвши сoбi вo,rю кyбatlськиx
кepiвникiв, мiг iз ними Да.лi не цePеМollитись, aлe Ьiн дiиснo
щиpo бaл<aв дoбpa Кyбaнi Й кyбaнlцм, тoМy й пotбitив, lцo..заpaз х<е пiсля звiльнeння Kyбaнi вiд СroльшЬвикiв бyle сюrи-
кaнo KpaЙoвy pa.Цy'' {E.

Тa 3l беpeзш (зa ст. ст.) ст:UIaся пoдiя, якa .гpагiннo пo-
зI{aчиJIася нa дoлi кyбaнцiв, _ вlд гаpмaтнoго стpiлiнa загl,ll{yв
видатний вorнач.UlьниК, пpиxl,tльtlик пol{евoлeних нapoдiв i
Bopoг poсiйськoi монapxii Лaвp ГeopгiЙoвич Kopнiлoв.

Cкopoпaдський i Кopнiлoв

B Часн, кo.пи Лaвp Кopнi.ltoв oблягaв Кaтеpинoдаp - стoЛи-
uю Кyбaнi, _ в Укpaiнi зaкiн.ryвaв пPигоryBaнIrя дo Дepхaвнo-
гo пepевopory Йoгo Дaвнiй сиI\{пaтик Пaшo Cкopoпiдський.
Гeнеpшt Cкopопaдський iз ве.1икoю пoвaгoю стaBився дo Лав-
pa Кopнiлoва _ яK дo ..люДиtlи чеснoi i сlшIьtloi.'. Пoвага i
симпатiя бyли взaсмIlиМи {9.

J]o pе.ri, сaмe Bepхoвний гoлoвl{oKoмандyвaн poсiЙськсli
apмii Лавp Kоpнiлoв, пepеКoнaвшисЬ, щo 

"o фpo".* Пeprшoi
свiтoвoi мopiulЬIlo стiЙкiшими e yкpаillцi тa iншr np.д".o,"n-
ки llepoсiйськиx нapoдiв' став I{a шUlях твoPeння нaцiotlur.ьl,их
чaсТиl{ У склaдi свoсi apмii.

У свorx ..Cпoгaдax'' Пaшo Cкopoпzщський зaзначaB, ulo
Лaвp Kopяiлoв бyквшlЬнo пPиMyсив Йoгo щpaiнiзyватtl З4-Й
Kopпyс. ..Я вц Baс вимaгaю yкpalнiзauii BiшЬгo *opny.y... _
гoвopив Kopнiлoв. - У Bас бyлe кyпoвий кopпyс'' 3u..БЬ,'"
тoгo, ..BepхoвнI,lй'' 

нaпoлягaB ..нa пoвнiй щpiтнiзauiт rcтЬ ,цo
лaзapeTниx Кolr,taнд'' 5 |.
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Haвiть ..y питaннi стBoPcння щpaiнськoi apмii (!!! - P. K.)
Kopнiлoв бyв пpибiнникoм щpaiнстBa'' 

52.

Oсь тaкi пapaдoкси iстopii: веpхoвний гoлoвtloКoМaн'щ/вaч

у L9L1 p. стaв oдниМ iз iнiцiaтopiв фopмyвaння нaцioншIьних
чaстин y poсiйськiй apмiТ.

Тaка пoзиtliя Kopнiлoвa, зa пoхoдxeню|м кoзaKa-тeк!нця'
викJl и Kалa гЛyxе нeBдoBoлeнн,l y кoмaнI{yвaчa П i вденнo-Заxiд-
ним фpoнтoм Aнтoнa Jleнiкiнa' нaчirлЬникa Йoгo штабy Мap-
кoва. He знaйurлa вoна пiдтpимки й y пpoвiлних poсiйськиx
..демoкpaтiв'' Kеpенськoгo, Мiлюкoва, Tеpещeнкa, ЦеPe-
теJt l .  . .

Якбtl нe пеpeдяaсltий >кrттсвий фillаш Kopнiлoва, в штaбlry
кiшrary якoI.O o 7. 30 l3 квiпtя l9l8 p. (за н. ст.) RJI)д{иB гаpмaт-
ниЙ нaбiй, _ за ,цBa ти:юri пepeд Тиr\,t як Пaшo Cкopoп4дський
пpийtпoв дo влаJI'и в УкpaTнi, - тo' нallеt}нo, Укpшнська .['еp>кaвa
в oсoбi iJ Гетr,мaшa мшra би цiлкoм дpytюli вiднoсини з J[oбpo.
BoJIЬчoю аpмieю нa чo.li з КoзaКoМ-тeкiнцeм, шo спoвiлyвaв pес-
гryfuliкzшrськi пoГJtяJlи (тщ згаrлyсгъся Микoлa Мiкloвський iз
Йoгo кoнгeнianьнoю тr3oю ..B Укparlli _ самoдеP)кaвствo, в Poсii
_ pесгтyftliкa''). I гolloвlrc, Jleнiкiн _ пaтoпoгi.rний poсiйськиЙ
шoвiнiст - нe oчOJIиB би JloбPoвoльнy аpмiю.

fuIe цe вжe iз тpaлиuiЙнoi yкpafнськof ..oпеPи'' _ якби...
Бiльш пePекoIrлI.lBo cпiвaлa Mapyся Чypай: ..Хaль вaru нe

Мa€...' ' Bаry мають дoкoнанi фaкти. Taким фaктом i стшlo
пePeтвopct{lш Jloбpoвoльнoi apмii з пoтeнцiЙнo пpylкньoi нa
вopo)Ky дo Укpaiни.

Iстopинннй кoнфliкт ll{iж кубaнцяnrП

Якщo тepмiн ..гpoмa,Ц.янська вiйна'' мae пPaвo нa iснрaItня
в щpafнськiй iстopioгpaфii 1917 _ |920-x poкiв' т0 сail,te тyг,
на Kyбaнi. ГPy*' щш бpaтoвбиBчoгo кoнфiкry мi>к щpafнсь-
ким гpoМa,цяt|стBolr,r зaKпaB цapський yкaз вiд l870 p.' яrJ/.Й зa-
бopoняв пoкoзaченl{я iнoгopoднix.

Хитpi мoскoвськi гoлoвt{, здaвiuloсь' yсe пеpeдбavшгIt{ i,
пoбoюючись зpoстaючoi сили кyбaнськoгo кoзaцTв€t, зaвДaли
йoмy тяжкoгo yдaРy - вiдмiнrшIи пPaBo iнoгopoднiх нa пoKoзa.
чeння, тoбтo скасyвzutи oдI{y з гoлoв|{иx пiдстaв Poзpoстy Ko.
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зaцтвa тa пpoKпiUIи глибoкy мe>кy мix щpaiнцями-кoзaкaми i
щpaTнцями-нoвгopoднiми. Poсiяни poзшмaryBiЦи наш нapoд
нa piзнi стaни - з пpoтшIe)книMи, чaстo aнтaгoнiст]lчl{t,lми
iнтepeсaми.

Пaнaми сиryaцil нa Kyбанi зtlлt,lш.lлися Кoзаки, хoч би
тoпly, щo oснoвнi мaсиви зем.пi нa.пeжaпи ТМ, a iнoгopoднi мy-
сши if opeндyвaти. Зpозyмiлo' щo жl,l.ли пpибyльui знaчнo
бiднiшe, нi>к кoзaки... ..Iнoгopoднi бyли пapiями в стaничнiЙ
гpoмадi. B щpавi вoни yнaстi нe бpaли, aпe пoвиннiсть пiдвo-
дaI\{и BиKoнyBaли, пpи пoвeнi, пo>кe>кi чи щe якoмyсЬ нeщaстi
вoни мyсiли дoпolиaгaти наpiвнi з Koзакal',tи'' 53.

Бyлo закгlaдeнo неpiвнiсть i в oтpимaннi oсвiти: Дiти iнoгo-
poднix нe мurли пpaвa l{aвчaтися в мiнiстepськiй (..кoзанiй'')
шкo.пi, яKа yгpиIvtyвaлaся нa гpoмaпськi кoшти i бyла пpести>к-
нiшoю, нilк цеpкoвнo-пapaфiя.гlьнi, дe й }fyсиЛи нaвчатися дiти
iнoгopoднiх. Piвeнь BиKпaДaI{ня y цepкoвнo-пapафiяльнiЙ
шкoлi бр них<ним.

Baсшlь Iвaнис зГa.цyвaв' як y йoгo стaницi HастaсiiвськiЙ
Koзaчaтa i дiти iнoгopoднix тpaдицiЙнo вopoгyB:rли мix сo-
бoю. Bopo>кнечa вилиB:rлaся в пoстiйнi пoбoiщa. ..БiЙкa ця
пoчин:rЛася з oбзивaння: iнoгopoднi yннi дpаx(ншЛи Koзaчaт
KypKyляMи, а Koзaчатa Дpilкнt,l.ли iнoгoPoднix гaN,lсeJIaми' I\{y-
гиpями'' 5a. Бшlися не тiльки нaвКyЛaчки, aлe Й гPyдKаIt,tи
зем.гIi, кaмiнням, цeгJIoЮ, патикal\,tи. У масoвих бiйках' писaB
Iвaнис, ..гopyBaJIи Koзaчaта'', бo iх ..бyлo бiльшe i вoни бyли
вiдвaх<нiшi. A iнoгopoднi згaня.гtи UIiсть, нaпaдaючи I{a oKpe-
I\{иx KoзaчaT, KoЛи Boни poзхoДилися пo дoм:ж'' 55. Taк зpoстa-
ли кaдPи мaйбщнix збpoйних мixyсoбиць.

..Bopoх<неЧа лиш'lЛася й y пapyбкiв. Koзaк-пapyбoк ввa-
х<aв сeбе якимсь пaнoМ y пopiвняннi з iнoгopoднiм. Biн чистi-
шe Й гapнiшe oдЯГaвся' iздив дoбpe нa кoнi, i Йoгo бiльше лю.
бtши Дiвчaтa. Koзачий паpyбoк i нa вyлицi тpиN{aB сeбе згopи,
як пpaBилo, вiн бyвaв гpaмoтнiшиЙ. Cтapшi кoзaки тaКo)к нe
зaв)кдtl пoвoдl{лися з iнoгopoднiми як piвня. Пoвepнyвшись iз
пoJlкy чи бaтшIьйotty, KoзaКи мaЙxe дo cмepтi вбиpшIися в
чepКeсKy i пo зoвнiш}lЬoгvfy вигля.цi вiд['iзня.гlися вiд iнoгo-
poДнiх. З кoзачих чaстин пoвepт:lЛися всi гpaмoтнi Й фiзиннo
дoбpe зaгapтoвaнi, a iнoгopoднi бyли мuuloписЬil{eннi'' 56.
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Мшtи свoi пpивiлei i нoвгopoднi: вoни мoглtt I{e gty)китt{ в
apмii. Toпi як сиtlи кoзaкiв вiдбyвшIи вiЙськoвy пoBиI{нiсTЬ,
сини I{oBгoPoднiх мoгли пPaцювaти на пoбpoбщ шlaснoi poди-
ни. Тaк щo пiдстaви ДIlя нeвДoBoлeнI{я I\{tшI{ й кoзaки, якi мy-
cI|лI| - пpи )кI{вю( сиttilх - нaймaти poбiтникiв.

II.ш тoгo щoб пoчшlaся вiЙнa мiх< кoзaкaми i нoвгopoднi-
ми, щeбa бщo впaсти цeнrpшIьнiЙ шaдi.

У 19l7.мy вoнa Й yпaлa...

Псиxoз lrенaBrrсTi

Крьмa Бeзкpoвний, бaтькo yкpшнських сaмocтiйникiв Ky-
бaнi, пpaгкyв пpип{I{pити стopoни. B l9l9 p. oчoлиBши в t(y.
бaнськoмy yPядi П. Кypгaнськoгo Мiнiсrеpствo вlтyтpiшнix
спPaB' Бeзкpoвний нeгaЙнo зaпoчaтКyвilв oпpaцIoвaння зaкo-
нoпpoeКry пPo пoкoзaчення нoBгopoдньoгo нaсeJleння.

Пpoте закoн цeй в>кe запiзнився. Haвpя,Ц чи й вiн бр би
пpийнягиЙ, aдxe кoзaцькi деггщaти y Зaкoнoдaв.riй paпi нa-
сaмпepеД дбa.тlи пpo збeрх<eння кoзaцькиx пpивiлeiв 57.

Haвiть кo.пи б цeй зaкoнoпpoeкт бр пpийнягий, здaсться,
нeбaгaтo знaйшшtoся б сepeд iнoгopoднiх бa>l<aючиx пepeйти y
кoзaцькиЙ (дaвнo вopo>киЙ!) стaн. Tим бiльше, кoл}l вopox-
нeчa,цo кoзaцгBa бyлa всoтанa з дитиIlствa... [ в пнi peвoлюuii
дoсяглa aпoгею.

IIaвнi oбpaзи пiд чaс pевoлюцii B|1л|1ЛI|cЯ y збpoЙниЙ
кoнфiкг: кoзaKи стtUIи oпoPoю Дeнiкiнцiв, a нoвгopoднi
пiшшtи Дo бiльшoвикiв, якi свoiм гшlaсoltr пpo piвнiсть дaB:UIll
iнoгopoднiм нaдiю пoбaвити кoзaкiв пoлiтичних пpивiлeТв тa
пpивiлeТв нa вoлoдiння земJIеЮ i сaмим oTpимaти * тaкe бaxa-
нe! - пpaвo нa нei.

I пiдняв pyсy бpaт нa бpaтa.
Як пpиклaд цьoгo нaцioвбивчoгo кoнфiкry e дoпi нащaДкiв

зaпopoxЦiв Пaшa Aса5rльveнкa, opгaнiзатopa зaгoнiв Kpaснoi
гваpдii нa Kyбaнi, тa кoзaкa ПaшкЬськoi cгaницi Atupiя Шt<ypи
(генepш-лeftенarггa Шкyр), якi сaмoвiддaнo cпyЯoulti вoPoгaм
Укparни...

Звiснo, щo вoPo)кнeчa мbк кyбaнськими Кoзaкaми (yкpaiн.
цяМи з пoхoдx(eння) тa щpaТнцями.iнoгopoднiми пpoстeлялa
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. шrЛяx вopoгoBl - чePвotllttr{
i бiлим ..мoсКaЛяМ-кapтyз-

ниKaм' ' .
Зaкiнчився кoнфлiкт,

зaкпaдениЙ ше y 1870 p.
цapсЬKиtvt yкaзoм' пlpoвoю
пеpеMoГoЮ iногopoднix,
яких, рiм, у |920 _ l930-х
poкaх бiльшoBики pепpесy-
BaЛи TaK саМo l{еI\4llЛoсеPд-

Ilo' яK l кoзaкlB.
Oскiльки ...Цoбpаpмiя

I{e Bи3вoЛяЛa' a пlдКopя-

Лa'', a кyбaнський ypяд тo.
Леpyвaв це. вiн i сам ..ста-

BaB яKимсь мстиBим пеpе-
Мo)кцем.

Пoкapaння piзкaми,
безсyлнi poзстpiли, шибе-
ницi,  кoнфiскацiТ'  peквi-

зицii вiдбyвirЛися пеPе,ц i пoзaдy ypядy. Пoже>кi свiтились i
пo lllJlяxy Kyбypялy. I-[еЙ ypял зaбув пpo гpyдtlеBy KpaЙoвy
paДy, зaбyв пpo iТ Koнстиryuiю тa пpo iJ пi.цвarини _ piвнoп.
paвнiсть oбoх чaстин нaсеЛення Kyбaнi - кoзакiв Ta гopoдo-
викiв, зaбyв, щo вiн вt,lлoнtlвся з Пapитеry цих двoх скJIад-
никiв. Biн пpoвaдиB яскpавo peакuiЙнy, стaнoвo-кoзацЬKy
пoлiтикy. Уpял не заМиpяB, а poзпiшЮBaB пpистpaстi Й пo-
мсry. Гopo,цoвикiв цiлкoм вiДдaв нa пoтаJry. Як зa бoльше.
викiв нaвгopoДнi мстилися нaд кoзaкaМи' тaК тепеP KoзaKи
pеBaншyв:lЛися Й нелюДсЬKи пoвoдllлися з нaBГopollнiми'' sв.

JIiтей гopoдoвикiв BиKIIЮчzlЛи зi шкiл, rкiнoк i дiвчaт Гвaп-
Tyвzlли, чoлoвiкaм набившrи зеtvtЛю в poти, а тo й зaKoпyB:rЛи
)киBцeN,t y зeмлю... 59.

..Bзаrlr{нa eпoба Й ненaвисть дoxoд}rли ,цo Тoгo, - писaB
глаBкoвepх TaмaнськoТ apмiТ Koвтюх, - щo iнoдi в бoяx, тaМ,

Дe зyстpiншlllся кoзацЬкi Й гopoдoвицькi чaстини, oбидвi стo-

Poни Кид:Ци геть набiк збpoю i зaвзятo бшtlcя нaвKyлaчки, яК
тo бyлo пiд стaниllею Cлoв'янськoю'' Ф.

I'tь
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Якoсь зaбyвшroсь, щo дlди кoзaкiв бyли такими lк пpибyль-
цями, як i iнoгopoднi, зaбyвалoся, щo нa бoui vеpвoних бyлo й
чимilЛo кoзaкiв, зoкPeмa, y сivневих бoяx бiля ст. Геopгieвo-
AфiпськoТ в бiльшoвицьких лaвaх бився Taманський пoлк. Бa
бiльше, за визtlанtlям кoмyнiстiв, ..без дoпoMoги кoзaкiв вoни
нa Kyбaнi не пepеD{oгли б'' 6|.

Tак щo Bинниlt4и бyли oбидвi сToPoнtl...
Пoвepнyвшись y Kaтepинoдap, кyбaнськиЙ УPяд..y*<ив yсiх

зaхoдiв, шoб yсyryги вiл щастi в paДi ..нeкopiнних'' мeшкaнцiв
Kpalo'' 62' зoкpемa, poзiслaв y стaниui пaпеpи' щoб дo H;rдзви-
чаЙнof кpaйoвoТ pади ..Koзaки o6иpaли дeпщатiв... без навгo-
poднix'' 6].

Якби ж тo пoзбaшIяли пpaв пpиfuryп - ..МoсКа.Лiв-кapтyJ-

никiв'', a тo свoй, yкpafнЦiв, i на тiЙ лишe пiдстaвi, щo вoни
iнoгopoднi, - нiби пPедKи кoзaкiв )кI{Ли Ц/т вiд зapoдxeння
свiry. Boднoчас мiський пpoпетapiат' пepевiDкl{o poсiйськoгo
пoхoд)Кeння' Дo тoгo x збiльшoвичeний, з:UI)д{ався ypядoм дo
вибopiв. Усщyв ypядЛ. Бича вiд вибo.piв i шaсникiв, якi чи не
найбiльше пoтеpпiли вiд бiльшoвикiв. Ix пoзбaвиЛи пpаBa г0Лo-
сy нa тiй сaмiй пiдстaвi: вoни, ба.пе, iнoгopoпнi, a те, щo вiн
щpaiнeЦь тa Щe й пpиpoДний вopoг бiльшoвикiв, ..нeсyгг€вo''.

Уpяд нa чoлi з Лyкoю Бичeм BЛaснopyчtto poзКoлювaB I{a-
poд, дoпoмаГaючи свoТм пoкpoвитeЛяIи _ зaвoйoвникaм Ky-
бaнi _ BпpoвaDкyвaти iмпеpський пpинцип ..poздiляй i вoлoда-
PЮй''...Bелика кpивДa бyла запoдiянa навгopoднiм i свoсмy
кpaeвi вiддavею гоpoдoвикiв шlя мoбiлiзaцii в JIoбPapмiю. У
цЬoN,ry Kyбypял нe мa€ виПPaBдaнь... Kyбypял дoзвoлив бiльшy
частинy сBoгo нaселeння пoкJIиKати дo вiйськa нe тiльки
.lyжiй, а щe й вopoжiй opгaнiзauiТ. I{им aктoм Kyбypял фaк-
тичl{o стaBиB сeбe в стal{oвиtце кoзaчoТ oбластi в poсiйськiй
деpжaвi'' ff. Kpiм xивof сиЛи, yPяд Бичa Дoзвoлив [обpo-
вoльчiй apмii кopистyBaтися й кyбaнським мaйнoм 65.

Пopyшивши Koнститyl-tiю Kyбaнськoi HapoднoТ Peспyблi-
Kи, ypяд пpийняв ..Пoлoх<ение o вьlбopaх'', щo пPизBeлo ..дo

диктarypи кoзaцтBa в Kpаю'' б.

Усщрши вiд щастi y шIaпi iнoгopoднiх щpaiнцiв, ypяп
Boднoчaс дoпyсTиB Дo HaдзвичaЙнoi кpaЙoвoi paДи пPeДстaB-

Aнdpiй ШKУPo.
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никiв JloбpapмiТ' зрзyмiлo, iмпepuiв _ ..яK пoBl{oпpaвню(
.дIенiв iT нa пiдстaвi (?! _ P.K.) пpизнaчeння гeнepшoм [eнi-
кiниl.,t'' 67.

Kyбaнь зниu{yв:rлaся кyбaнськиN{и pyKaми... Пoспixoм' зa-
пoпaдливo... Пoпpи тaкy пo.пiтикT ypядy, ..йoгo aвтopитeт y
нaсeJlеtll{я бр висoкий'', бiЛЬшe тoгo, вiн сяяв ..B opеoлi виз-
BoлитeJIя'' 6s. Koзaки y стаl{иllях .}яшяли' щo в KатеpиI{oДapi
дie лише свo€ пpaвитeЛьствo'' 69. ..Oтe бiльше нi>к пpиxильнe,
любoвне стaвлеt{ня нaсeJleння лo Kyбypялy }r,to)кнa бyлo б ви-
KoPисTaти з метoю пP[rl{иpенl{я дBoх чaсTиtl t.lасеЛeння'' 70. l

нe тiльки ДЛя зaшrиpеtlня, a Й д.Ilя нeзaлe)кнoi пoлiтики, набyггя

pеaльнof Bлaди. ..Haмaгaння J[oбpapмii сeбe peклaмрaти Й

яКoсЬ пoстaBити Kyбaнський yPяд нa Дpyгe мiсце, пpиBoдttли

дo пPoтилeжних вl,lсЛiдiв'' 7l.

Hаpoд вipив y пoBl{oвJIaддя кyбанськoгo ypяДy' a oтжe'

вoнo iснрa.гlo. Tpeбa бyлo тiльки смiливo скopистaтися з

пoвнoBлaддя' яKe даBаB l{аPoд.

Укpaiнське питaння i Денiкiн

Cлiд зазнaчити, щo пpиязнi стoсyнKи, якi iснyвaпи мiя<
Пaшoм CкopoпaДсьКим тa Лавpoм Kopнiлoвим, нoве кepiв-
нt{цтBo ,[oбpoвoльнof apмii нe пеpeЙня.гIo. lfloпpaвДa, Пoки
бр >кивиЙ М. futексеeв, спiвпpaця пpoдoв)кyBtulaся. Пoлягaлa
вoнa пepeвa)K}|o y пoсJlyгaх iз бoкy Cкopoпa.Цськoгo, який нa
пPoxaння poсiйськoгo гeнеp:rлa oпiкyвaвся Дoлею зaapeштoBa-
них нiмцями poсiйськиx oфiuеpiв. Бaгaтo з l{их зaBдЯKи KIIo-
пoтaнням yкpafнськoгo Гeтьмана бyлo звiльнeнo i вiдпpaшенo
нa Kyбaнь чи Jloн. .Ц.oпoмaгaв Пaшo CкopoпaдськиЙ А.гleксс-
eвy i збpoею, набoями тoщo 72.

. 
Чи нe oдpaзy пiсля смepтi М. fuleксreвa JIенiкiIl BияBиB

нeпpиxoванy вopoxiсть дo CкopoпaдсЬKoгo яК дo ..зpaдникa

Poсii"', щo...пpoдaвся нiмщ1ц''. Пoчшlaся сl,l.ЛЬнa aгiтaцiя сepeд
oфiuepiв. Ix зaкликшlи нe Bстyпaти B чaстиt|и, якi фopшryвaв
Пaшo CкopoпaДськl.lЙ7t. Taкa пoзицiя не дивyвшla, a,цxe зa-

пeклиЙ poсiйськиЙ шoвiнiст Jleнiкiн вiIЩaвнa бр нeпpимиpи-
мий дo Укpaiни тa ii сoюзникa _ нiмцiв ?..

Poзyмiюни знaчeння пPoпaгaнди, .[eнiкiн PoзгoPнyB шzure-

14E
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Hа cвimлuнi noзначeнi нo.I|еpа'уlu: I. Kаnimан ФУKЕ. 2.
Пoлкoвнuк IIIAII Po H. 3. Ге не pал lEH I KI H.

4. Ге не pал ЛУ Ko M С Ь K 14 Й. 5. Ге нe pал,Q PA Гo M 14 Po B.
6. Генepал PoMАHo BCЬKI4Й.

Iз шабля-llu на бачнicmь _ кубанцi. 1919 p.

tly пpoпaгal{дl,lстсьКy poбory. Зoкpемa, дoбpoвoльна aгеЕrypa
oтpl{М.rлa зaвдaння poзкolloти кyбанuiв _ нa лiнiйцiв тa чopl{o-
мopuiв. .[o тoгo vaсy ..Цi двa пoI{яття N{:rли гeoгpaфiннe знa-
чеl{Hя... Жoднoi вopo>кнeнi мix ними нe бyлo. Bсi пoчyва.гlи
сeбe кyбaнсЬкtlми кoзaкalии - дiтьми oдl{oгo кpaю. У вислiдi
пpoпaгaндивнoi пPацi J|oбpapмii лiнiйцi ст.lли ..pyсскiмi

людьtr{i'', a чoplroмopцi _ ..xax.пaМи'', 
щo xoчyгь пpoдати Ky-

бaнь Укpaiнi, якa пpoдалaся нiмцяM'' 75.
Kyбанський yPяд )кe нe спpoмircя }Ia eJlaснy

пpoпaгal{дистсЬКy aкцiю, зoкpeмa, й сepeд кyбaнськиx пo-
встaнцiв' якi всe пpибyвaпи i пpибрали в стaницi €гopницькy
тa МeчoтинсьКy, дe poзмiстll.гIися fioбpoвoльяa apмiя тa нiби
пpив'язaнi дo нei кyбaнськi ..дep>кавнi'' iнститyuii. Зaмiсть
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вiдipвaтися вiд Jleнiкiнa' стaти нa пoстiй в HoвoнepкaсЬКy чи
якiЙсь iншiй стaниui й ..пovщи сeбе нeзzule)книМи в свoТх
piшeннях'' 76, кyбaнськиЙ oтaмaн i yp'д нiби пplшlиппи дo IIе-
нiкiна. Як виднo, Boни' спpаBх<нi ..мшtoкyбaнцi'', пPaгHyЛи па-
тepнaлiзмy i paпo сJIyкrли пopaд ..бaтька Jleнiкiнa'', пpиймаю-
чи бiльшiсть piшень ..зa пopaдoю КoмaндyвaнHЯ'' 11 .

3 vepвня y пoшyK:ц сBoгo ypядy пpибр..пoлк (кyбанськoi)
кiннoти, a чepeз 2 днi щe I l сoтень'' 78. Kyбaнськi повстaнцi
шyК:rли ypяп' спoдiвaючисЬ, щo вiн стане oб'еднaвчиМ aнти-
бiльшoвицьKиM цeнTPoм. Koзaки гoBopttли, щo .,шyКaЮтЬ Кy-
бaнськe ПpaBитеJtЬстBo, a нe.[обpapмiю'' 79.

Bсе це вoiнствo ФшIимoнoв i Бич вilщаши lleнiкiкy, xoч на
цe нe бyлo нi Юpидичних, нi пoлiтичниx пiдстaв. Aд>ке
Hoвoдм итpiвсЬкa yгoда пpo п iщteглiсть ..кyбaнсЬКoгo дeP)кa B.
нoгo зaгoнy'' oсoбистo генepа.лoвi Кopнiлoвy пiоrя Йoгo
смеpтi втpaтилa чиннiсть. Ta пpo цe сTopol{и якoсь забyли,
пpинaЙмнi l{е згaдyв.rли. Пеpeд ниMи стoяли ..бiльш вaxливi
пpoблeми'', яК-oT: oзбpoення J{oбpoвoльнoТ apмii. lltoб oтpи-
мaти збpoю, дo Кисвa бyлa нaпpaшeнa чим:rлa .цqпeгaцiя нa
чoлi з кyбaнським самoстiйникoм Микoлoю Pябoвoлoм.

Мiсiя PябoBoла .цo Kисвa oпoвита PoN4аl{тиKoЮ бpатньoгo
rднal{ня щpafнuiв BeликoТ Укpaiни тa Kyбанi. Haспpaвдi
мiсiя ця iнспipoванa i викopистанa J|енiкiним, щoб нepeз Pя.
бoвoла i йoгo пPЮ(иJlьниKiв одеpxaти вiд Пaша Cкopoпaдсь-
кoгo _ нiбитo шIя кyбaнцiв _ збpoю, набoТ та aмyнiuiю. oсь як
пpo це пише B. Iвaнис: ..IIдя oдep>канш aмyнiцii з Укpafни
кepiвники Jloбpаpмii piшили виKopистaти кyбанцiв, хoн i бyлo
JIячl{o пyскaти rх дo poзмoв з yкpaiнськиMи ..сeпapaтистaМи'' 80.

Хитpi мoскoвськi гoлoви i тyг oдеpxаJlи тe, щo хoтiли. ..Зa

свiдчeнням KoЛишнЬoпo пpeдстaвника нiмецькoгo кofuraндy-
вaння нa floнy майopa Koxенгayзeнa, J|oбpapмiя oдep>кaпa вiд
нiмцiв нepeз кyбaнцiв 20000 кapaбiнiв i l0000000 нaбofв'' 8|.

Bикopиставши вiдсщнiсть aвтopитетнoгo сepeд сaп{o-
стiйникiв Pябoвo.пa, якиЙ дoбyвaв шш Jleнiкiнa збрю, y Ho-
вoчepKaсЬкy бyлa скгIикaнa нapa,цa, яКa ПеPeтBopилaся y зaкo-
лoт пpoти Kyбaнi...

?rаlвmtl.lor'ьo0uй

HеЩaс.пивa lrapaJla
в HoвoнеpкaсЬкy

Koмaнщвaн J[oбpoвольнoТ apмif
спoчaTKy вимaГaв вiд дoнськoгo oTa.
мaнa Kpaснoва пiдпopя'дKyвaння, a
пoTlм - oTpиМaвши BlдсlЧ - yжe
вмoBЛяв, щoб вiн Bсe ж Bизнaв йогo,
JIенiкiна, за BеPxoвl{oгo Koмaндyва-
чa. Ta Jloн не сxI,lлиB чoЛa i
..J]oбpapмiю зa Poсiю i ген. Jlенiкiна
зa сBoГo.циКтaTopa'' нe визнaв E2.

Oтpимaвши вiдкoшa, денiкiнськi
зaлицяЛЬниКи Bсю yBary зBepнyЛи l{а
кyбaнцiв. Якби пoдiбнy лo лoнuiв гi'Цнy
пoзицiю зайнвгtи кyбанськi кepiвники,
тo .[oбpoвoльнiЙ аpмii нiчoгo нe зzUIи-
ш:rлoся б, як iти на Boлry i там пiднiмa-
Tи ПoвсTaння пpoти бiльшoвикiв.

Kvбанcькuй omа'.сlн
oлексанdp Ф 14Л 14 M o 11 o B

fuIe тoдi кyбанui нaBPяд чи пittшIи б
зa ..кapryзниKами''... Хiбa щo кyбaнськиЙ ypяд накaзaв би...

23 нepвня 19l8 p. в Hoвoнepкaськy вiлбyлася нapaдa' нa
якiЙ, шlасне, Й виpiшyв.rлaся дoЛя J[oбpoвoльнoi apмii. Bиpi-
ш)iB:rЛася й дoля кiлькoх мiльЙoнiв yкpaТнцiв Kyбaнi... Пpe-
м'еpy Бинy тpeбa бyлo лише твepдo сKазаTи ..нi!' ', абo пpи-
нaймнi вiдтягнщи пpиЙняття piшення лo пpиiзлy з Kиева гoлo-
ви Зaкoнo,цавнof pa.Ци Микoли Pябoвoлa тa Йoгo зaсTyпникa
Cyлтaнa Шaxiм-Гipeя.

BзагшIi' юpидиvниЙ статyс наpaди y Hoвoнepкaськy бyв
невизнaчениЙ: цe бyлa нapaдa кiлькox .шенiв ypяпy, якi
вiдстoювшlи iнтepeси KoзaцЬKoгo нaсeJIeI{ня, та кiлькox iншиx
oсiб, щo дo ypядy I{e вxoдt,l.ли. Peпpезентaнтiв вoлi iнoгo-
poднiх, якi стaнoвtдIи пoJloBиt{y нaсeпeння Kyбaнi, нe бyлo.

Poзpaхyнoк poсiЙськиx гeнepшtiв, якi iнспipр:UIи цю нaPa.
ry, нa псиxiкy ещr:кaк-..мшIoкyбaнцiв'' Bиявився пpавllлЬним 8з:

випpaвдoвyючись пepeд гeнepirлoм fulекссeвим - ..втiкaчем

бeз бyль.якoгo ь{aндaтa'' u, яw|Й чot{ycь пpибр нa цю нapary
кyбaнцiв, Л. Бич щиPoсepдeчI{o KItявся, щo ..кyбaнцi - нe
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Kу6aнcькa|кpeiнa
зpaдниKи'', щo Boнll . дбaють пpo вiдбyдoвy PoсiТ _ тiльки
iншим uUIяxoM''.

. Bpeштi, y Hoвoнepкaськy бyлo пpийнятe бeзвiдпoвiдшьнe
piшeнш пPo сoюз iз loбpoвoльнoю ipмiею - мандpiвlloю чa-
стиt{oю вiйськoвиx ..бeз тepитopii, насe.пeнн", гpoшЪй, збpoТ'',
без бyпь-яких пoвнoвa)кeнь...

Oдним з apгyrиeнтiB пpoти пpиpoднoгo сoюзy з пpaбaтькiв-
щинoю пoд:rли тoй, щo в Укpaiнi ..бyлa нeдeмoкPaтичнa ellaдa
гel{ep:rлa Пашa Cкopoпaдськoгo'' 85.

l{lкll{t,lil{.

Hy' нexaй вiн (Бин) - бeзвoльни Й, w|яB14Й, iз ..нeс-гaчeю
мylкнoстi'', нe здaтний дo шtaснoi пoлiтичнoT дii. fuIe >к слаб-
Kt{Й xилитЬся дo сlдtьнiшoгo.

A сшьнiшi i пepспeктивнiшi за leнiкiнa бvли.
Haпpик.пaд, дoнцi.

(цamTllor'ьo0uй

.Цoн i Kyбaнь

Пiднявши пoвстaння пpoти бiльшoвикiв пiд пpoвoдoм вo-
лЬoBoгo й eнepгiЙнoгo oтамaнa Kpaснoвa, Дot|цi пpoгoлoсI,lJll,l
нeз:rлeжнy дeP)кaBy' пoч:lли ствopювaти стaIry apn,rlю' yxвirли-
ли oснoвнi зaкoни (кoнстиryuiю) Jloнськoi дepжaви, ви.ц:ши
..накaз, шoб yсi дoнцi, щo бyли в floбpapмii' пеpейшшlи дo
.[oнськof ap},tii"' EE.

Heзaлe>кнiсть J|oнy визнaлa Hiмеччинa i нe тiльки визнzUIa,
a Й дoпoмaгаJla yгвеPркyвaти lT _ збpoeю, набoями' aмщi-
цiею. Jloн виЙшoв iз пpoпoзиЦiсю дo кyбaнськoгo ypялy пiяти
y спiлui.

A щo сoбoю яBJlяJla нa тoй нaс J{oбpoвo.гIьнa apмiя? Мшo-
чисФlьний ..мaндp5/юниЙ oб'ект'' E9 бeз тepитopiТ, без нapoдy.
У Jleнiкiна y квiтнi l9l8 p. найбiльшoю бyлa пpoблeмa, де..пpидбaти нapoд'', вiд iмeнi якoгo мo)кнa вeсти бopoтьбy. Без
кyбaнськиx кoзaкiв JIeнiкiн яBляв сoбoю ..мa.гloпoмiтнy

вiЙськoвy гpyrry'' Ф - в 2500 бaгнeтiв. Toмy вiн i зarшaщвaв
дPyгиЙ пoхiд на Kyбaнь, щoб ..пpидбaти нapoд'' i зa paхщoк
нЬoгo стBopити пoBокl{y apмiю. Пeвнoю мipoю це бyлa вте.ra
з Jlory, Дe вiн та йoгo oфiuеpи не oдин paз бyли збезчeщeнi
знeвaгoЮ дottсЬкиJ( стapшIltll.

У кyбaнuiв пePeд oчиМa бр пpик.пaп незa.пеlкнoi пoвeдiнки
дoнсЬKoгo oтaмal{а Kpaснoвa. ToЙ нaпoлeглиBo пPoпoн)вaв
кyбaнuям пiдписaти пPoeкт кoнститyдiТ Jloнo-Kaвкaзькoгo
Coюзy, в якofoty ..пpo Poсiю не згaдyвirлoся i пpo вiлбyпoвy ii
не rypбyвa.гloся'' 9l. ..Bи пoдивiться, яKe вiЙськo .Цoнськe ма-
ЛeнЬкe, - кaзaли дoнцi, - чи мoxе вoнo йти PяTyвaти Poсiю, тa
й з якoТ peнi? Koли Boнa сaмa pяryBaтися tlе xoчe. HeхaЙ
пi,цнiметься, яК lrlи, й iле pяryватИ ceбe', 92.

Гoпoвнoю iдeею цiсi кoнститyЦii бyлa бopoтьбa пpoти
бiльшoвицьких вiйськ, PoзтaшoBaних нa тepитopii J|oнo-Kaв-
кaзЬкoгo Coюзy. ..Ця кoнцeпцiя в тoдiшнiх oбстaвинzu( псш(o-
лoгiчнo 6улa уsя козaкiв нaЙзpoзyмiлiшolo: бopoтьбa лишe зa
впoPядКyвaння BIIaснoгo кpaю i жoдHoк) зaзiхaння I{а впoPяд-
Кyвaння Poсii чи яких iнших дepжaB, з яKими дoTpиМyстЬся
нeЙтpшIьнoстi. ЗвичаЙнo, .[oбpapмiя з цьoгo сoюзy Bиключa-
лaся, як пpeтeнденткa гoлoвI{o нa pяryвaння Poсii"'93.
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Kубaнcькa|кpаiiнa

Ta кpoлик €  кpoJlиK...
Чepeз пpeм'epa Бичa i бyлo пpийнятe зryбнe шш мiльйoнiв

щpaiнuiв piшeння y HoвoнepKaсЬКy. Хтoзна, мo)ке, сaмe
вiдсщнiсть ггyнктiв пpo rypбory зa Дoлю Poсiю вiлвepнyлa
Бичa вiд yKлaдeння J|oнo-KaвкaзЬкoгo Coюзy.

Пoбоюючись' щo кyбaнui пepeдyМaють, нa дpyгI,lй дeнь
пiс,пя наpaди в HовoчepKaсьКy, 24 нepвня 19l8 poкy, JIенiкiн
пoвiв свoю apмiю y JIpyгии кyбанський пoхiд. Haпepeдoпнi
пoхoДy ..нe менше 75Чo цiёi apмiI склaдaли кyбaнцi'' 9J.

Haсeлlення Kyбaнi I{e мoГлo пPипyстити, Щo кyбaнський
ypял пepeбyвa€ y пiдпopя.ЦкoвaнoMy станoвищi. Пo станицях
xoдll.ли чyгки, щo ..нaшe пpaвитeпЬствo найнялo дoбpoвoльшiв
вoюBaти з бoльшeвиKalr,t1,t'' 95. Kyбaнцi пPoдoв>кyB.rли вipити в
тш(, хтo бyли нoмiнaпЬними кepiвникaми, хтo лишe нaзBaBся
пpoвiдникoм, пiд чaс i.хнix вистщiв влaштoвyвiulи oвaцii, як,
нaпPиKпaд' y стaницi Успeнськiй y l9l8 P., нaпePeдoпнi [p,-
гoгo кyбaнськoгo пoxory 96.

B пoбy peвo.гlюцir |9|.7 - |920-x poкiв не знaйшшloся
щpаТнськoгo iмeнi, нaвкoлo якoгo б oб'eдншlaся збpoйнa щ-
pаТнськo-lсyбaнськa сElIa' дo pevi, пoтylкнiшa вiд Apмii УHP.
He вшtoнlшIи кyбанцi пpoвiдникiв, i тoмy iнiцiaтивa пepeйuлa
дo Kopнiлoвa - вo)кдЯ з Лaски Бoxoi, a пiс.ля йoго смepтi - дo
JIeнiкiнa.

Бyли, звiснo, сepeд кyбанцiв свiдoмi yкpaiнui, нaйвидaтнi-
шими сePeд нШ( вияBl4лися Mикoлa Pябoвoл тa Крьма Без-
кpoвний.

..Гapяний пaтpioт Кyбaнi'', тшtaнoвll.гиЙ opгaнiзaтop, ..нaд-

звичaЙниЙ гpoмaдський дiяч'' Микoла Pябoвoл y Зaкoнo-
дaвчiй Paдi BBaxaBся ..бo>кищeil{''. ..Hе бyлo >кoднoгo випaдKy,
шoб poзбypxaнe мope Цiеi yстaнoви нe пoqЦr,(шloсь йoгo пo-
paди'' ''. I{ьoгo нe мoгл1{ нe бaчити дeнiкiнцi, якi й знищlшIи
Йoгo - пicпя тoгo як вiн пyблiннo пiддaв кpитицi..oсoбoе сo-
вeщaнi€'' J|oбpoвoльнoi apмii.

A Kyзьмa БeзкpoвниЙ, ..щpaiнeць iз кpoвi тa кoстi'', пepe-
кoнaний вopoг Poсii, бр щп<e 

..oбepe>кний i lr{aпoмoBний'' 9t.
He здивyюся, кoJlll oднieю з пPичин цiei oбepеxнoстi стa.пo
вбивствo дeнiкiнцями Микoли Pябoвo.гlа. Iншa мo>кливa пpи-
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чиI{a _ Йoгo Дyмки ..бyли дшIeкi шIя бiльшoстi'' 99, тoбтo, яK
ви глядae, кyбaнс ькi oбpaнui Bt|яB|lл,tlcя нaстiл ьки нацioншl ьнo
i пoлiтичнo нeвиpoблeниМи, щo Kyзьмa Бeзкpoвний нe спoдi-
вaвся нa poзyмiння tlими oчeBидниx нaцioн.lльtlих iстин. Toмy
вiн пеpeвaх<нo вiдмoвчyвaвся.

Tим чaсoм oснoвниЙ тягap y J|oбpoвoльнiй apмii нeсJIи Кy-
бaнцi. I цe, зpoзyl'liлo, нe пiдстaвa дJIя гopдoстi, цe пiдстaвa
JUlя сopoмy, пiдставa дЛя нaцioнa.пьнoТ гaньби. .Ц.oпoки Jloбpo-
BoЛьчoю apмieю Кoмaн,цyвaв Лaвp Kopнiлoв, який зaкликaв
poсiйський ypял пiлтpиМaти пPaГнeння yкpaiнсьKoгo наpoдy
збyлрaти сaмoстiЙнy Дep)кaвy, який визнaвав Кyбaнськy paдy
i ypяд, пepeбyвання кyбaнцiв y скllaлi J|oбpoвoльяof apмiТ нe
бyлo гpixoм. Koли x Kopнiлoв зaгинyB, а дoбpoвoльцiв oчo-
ЛиB зaпeKпиЙ poсiЙськиЙ мoнapxiст .Ц,енiкiн, який пpагнyв
бyпь-шo PeстaBPyBати PoсiЙськy iмпepiю, _ з:lлишaтися в цiй
apмii бyлo злoчинol\,l пepeд свoiм нapoдot'|. J{o peнi, тeкiнцi,
якi oбo>кнювши Лaвpa Kopнiлoвa, вiлpазy пiqпя йoгo смepтi
зulлиш}tли J[oбpoвoльтy apмiю - нaшi )K зoст:lлt,tся. Coбi на
гope. Ko.гtабopaцioнiзм вepxiвки зaкiнчився тиNr, щo ..в сaмo-
стiйнoмy Кyбанськoмy Kpai"' .Цeнiкiн пpoгoлoсиB са-
мoстiЙнiсть 3Paдoю'' I00.

Минyлo нe тaк вxе й бaгaтo чaсy' як кyбaнськi пoЛKи,
озбpoснi Укpafнськoю Jlep>кaвoю тa JIoнoм, _ y скпaпi Jloб-
poвoль.roi аpмil - ..лiхo'' пoнeсJlltся кaryвaти свoю пpамaтip _
Укpafнy. I знoвy, як KoJtись' в чaси цapицi Кaтepини II, ПaшIа I,
Микoли I тa iншиx poсiйських iмпеpaтopiв, кoзаКи (щpaiнцi з
пiпа-пpaлiла) сгшlи нaдiйнoю збpoею в PyКаx pосiян - y бo-
poтьбi пPoTи Укpalни.

.[o pенi сKaзaти, кoJIи y |92o p. фopмрaвся oстaннiй
кyбaнський yPяд, зaсTyпltиK гoлoви KaтеPиtloД,apськoТ ..Пpo-

свiти'' Пaшo CyлятицькиЙ, яKoгo пPoxilJIи oчoлити Мiнiстep-
ствo юстицii, единиЙ iз кaнди.цaтiв пoстaвив yмoвy, зa якoi вiн
дaстЬ свoю згoдy нa пpизначeння, щoб..Kyбal{щинa нe BoюBa-
лa з УкpaiнoЮ'' lol. A iншi?

A пi.цстaви .цпя сaмoстiйнoстi Kyбaнi бyли. Haвiть Jleнiкiн
визнaBaB, щo ..poзpиB дeP)кaBнш( зв'язкiв з цeI{тPoМ... нa Ky-
бaнi iснyвaв дaвнo'' l02.
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Уp"д BTpaченllx rшансiв

Caм Jleнiкiн свiдчив, щo в мaсi свofЙ кyбaнськe oфiuep-
ствo бyлo зoвсiм нe нa бoui J[oбpoвoльчoi apмii. ..Tiльки

oтамaн тa yPяд Tpим:rлися сoЮзy з apмieю, не бa:кaюяи pизи-
КyBaTи нllгv| ДIlя tloвю( кoмбiнaцiй'' |03.

Пpининoю цьoгo бр ..бpaк шlaснoi iнiцiaтиви, нeстaчa
мyxнoстi'' y кyбaнськoгo кеpiвництBa |04. Toдi як дoнський
oтaмaн Kpaснoв ..спepся tIа сBo€ tlасепeння'', Фшlимoнoв i
Бич пPoдoв>кyв.rли ..тPимaтися, яK мaлi дiти, спiдницi
J|oбpаpмii"' 'o'. ПPи цЬolt{y' бaxаючи збepeгги oбличчя, вoни
зzlявJtяJltl, щo fioбpoвoльнa apмiя llpoдoB)Кyr свoю ..геpofннy

дiя.пьнiсть'' ..y пoвнiЙ згoДi з Kyб. ypялo[{'' lб. Haспpaвдi
..спiвпpaЦя'' кyбaнськoгo ypядy з J{oбpoвoльнoю apмiею пoJlя-
ГaлaУ викoнaннi бaxaнь Jlенiкiнa, y пpийняггi piшeнь, нa якi
нaмoвJlяllo бiлoгвapлiЙськe кеpiвнl,lцтвo.

Baсшtю Iванисy бyлo незpозyпriлe пiкrryвaння ypя.Цy Бинa
Дoлeю Poсii. ..З oдI{oгo бoкy, _ зuвнaчaB вiн, - гoвoplшIoся пPo
нeзaлle>кнiсть Kyбaнi, a з дpyгoгo - в yстaнoвленi лary на Ky-
бaнi вбaчшIoся oздoPoR,Iення й вцбyдoва Poсir.' l07. I{ьoмy див-
нoмy пiкlтyванню бyлo кiлькa пPичllt{: пoлiтичнa нeвиpoб.
ленiсть, стpaх пеpеД J[oбpoвшlьяoю apмiею тa нeвipa B сEлtl
свoгo нaPoдy. Якa 6 пpичинa нe Bистyп.rлa нa пеPший rшaн,
бyль-якa з ниJ( пepeкpeсJlЮваJla пpaBo нa пpoвiдниЦтвo.

Kyбанськe кepiвництвo, пPoгoлoсl,tвши незzrлe>кнiсть Ky-
бaнськoi Hapoднof Peспyблiки, вpeштi пoKll:lлoся нa ..дoбpy

вoЛю'' зaвoЙoвникiв. Уpял Бичa гшiвся в oбoзi ..едiнoне.цс.гtiм-

цев'' .Ц,eнiкiнa, oсвятyючи B oч:D( нaсеJlення ixнi дii, в тotv{y
числli й peпpесii пpoти нaсепeння, якe нiбитo пpeДстaшяB.
..CамoстiЙницьки й'' ypяд нaдaвaв мoж.гI ивiсть J{eнiкi нy Дpyкy.
вaти в ypяпoвiй типoгpaфii зBepнeння iз зaк.гIикамl{ pяryвaти
..eдiн5Дo'' Poсiю. ..МaбщЬ, i кyбaнськi сaмoстiйники бiльшe
I\{:UIи в сoбi xpяшiв, нix твep,Ц'их КiстoK'', - ДoхoдитЬ гipкoгo
BиснoвКy Baсшtь Iвaнис lOE.

Чoгo мo>кнa oнiкyвaти вiд ..пpeм'epa'' Бинa, кoли вiн
30 тpaвня l9l8 p., нarшкaний спpoбoю oтaманa ФIдlимoнoвa
(дo cпoвa _ I{еBд:rЛoЮ) пiлбyptтги кyбaнськиx стapшиl{ пpoти
ypяry, paзoм iз ..кyбaнським вiйськoвим мiнiстpoм'' Caвиць-
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KиIvl пpoсять Jleнiкiнa ..зilxистllтl,t вiд сaмoсyry'' |Ф. oцrг, вЛaс-
нe, i мoxнa бyлo б зaкiнчити poзпoвiдь пpo кyбaнсЬкoгo ..сa-

мoстiЙникa'' Бичa тa Йoгo ..дepжaвoтвoPчy'' 
дiяльнiсть. Aдх<е

тoй, xтo прoxa€ зirхиcTy, I{e мo)ке бщи пpoвiлl{икol\,t. Toй х<е,
xтo пpoхa€ заxt{стy в oкyпaнтiв, взагшli не мa€ пpаBa нaзивати-
ся гpoМa.цсЬким чи пoлiтичним дiячем сBoгo наpoдy, лишe _
пpисIly)l(ниКoм зaгapбникiв, кoлабopaнтoшt.

Хтoзнa, мoжe Бич i йoмy пoдiбнi пpoвoдt{лIr б пpинuипoвy
самoстiйницькy пoлiтикУ, якбlц iм дшIи гapaнтil' щo мoска.гli
бити iх нe бyдрь.

Пpoгoлoсити сaмoстiЙнiсть Kyбaнi зМyсl,l.ли oбстаBини l!o.
Тaк пpинаймнi нe oJlин paз ствePдЯryвaв Бич y свoiх зBepнeн-
нях Ta пpoМoBax. Якби не бiльшoвицьKa BJlaдa в Poсii, тo пpo
сaмoстiйнiсть Kyбaнi мoви б не бyлo, гoвopив вiн.

Iстopиннe пpoгoлoшeння нeзuuleж-
нoстi Kyбанськof Hapoднoi Pесгryблi-
ки в iнтepпpетaцiТ Биva бyлo лише
..пoпeРeднЬoю пoзицieю'' ypя,Цy.
Caмoстiйнiсть Kyбaнi, пpий-
няття if Koнстиryuil - всe цe
вияBl1Лoся тимчaсoвиIl,t - дo
Bl.цнoшleння зaГ:rлЬнoPo-
сiЙськof влaди. Taкoю бyлa
ToчKa зopy Лyки Бичa, якиЙ
пepeбрав y пoвнiй псиxo-
лoгiчнiй зaпe>кнoстi вiл кepi-
вництBa l|oбpoвoльнoi apмil
Aнтoнa JIeнiкiнa...Штaтoм маЙбщньof Po-
сii"' ввaжaв Kyбaнь i тoвapиш
гoЛoви (тoбтo засryпник) Закo-
нoдaвчof paди сyЛтaн Шaxiм-
Гipeй ll|, яKoгo Микoлa Pябoвoл
нe oдин pаз )кaPпBJIивo нa3ивaB
..азiaтським зpa.Цн l,lкoN{''.

ПoкaзoвиЙ такий мoмeнт: лiнieць
Ф. Bopoпiнoв, яK i Шaхiм-Гipeй, вис.
тyпиB прoти oбвинрaнeнь Бичa в Bаcuль IBАHИC
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Kу6aнcькa|кvаnнa
..yкpаiнoфi;IЬсТвi'': ..B цьoмy вiднoшeннi нiхтo не мас lll)il lti l
пoпpiкaти Л. Л. Бичa в яKих тo б не бyлo yкpaiнсЬKиx си}4l|;ll '.
iяx... _ гoвopив Bopoпiнoв. - Я кaтегopичнo стBepд)кyк)' ||l()
цeй apryмент _ пoпpiкaння Бича в Йoгo yкpaТнфiльствi, зlrtli_
дoзploBанtlя Йoгo в тoмy, щo вiн пpaгне Kyбaнь тяtTи зa Bсяку
ttiнy пo нrза.леxнoТ Укpаiни, цi пiдoзpilrlя не витpимyкуг|'
кpитики' '  II2.

Пoзицiю Бича i ..пoстiйнoгo шyКaчa кoмпpoмiсy'' lIr Су..l-
тaнa Шaxiм-Гipея tlаBpяД чи мo)кl{а нaзBaTи пpинциПoв()lo,
aркe ..нaстpoi мaси .ulенiв Paди бyли зa сaмoстiЙнiсl 'I, ' ' Il1.

Ta бyдy.rи B зzlле)I(t|oсТi вiд Jlенiкiнa, в псвlloмy poзумil l lr i '
в пoлoнi y нЬoГo, кyбанськi ..пpoвiдники'' нa кoнфлiкт не
йu.ши. Пiд чaс Jlpyгoгo кyбaнськoгo пoхoдy fioбpoвtшtьнoТ
apмil гoлoвtlим дJlя кyбallських ..мiнiстpiв'' бyло ..бalкaння

пpипoдoбaтися мoскoBсЬKиIvl ЛЮД,яМ''; цe вiдчyвaлoся ..з yсix
poзпopяДжeнь'' кyбaнсьКoгo ypядy i кyбaнськoгo oTамatla l|5.

Toмy Iванис i пише, шo сepвiлiзM ..безме>кнo poзвiвся в кy.
банськoмy пoлiтичltoмy кеpiвниuтBi' ' Il6. BикopистoвyЮчи це
Делiкaтне лaTинсьКе сJloBo, Iвaнис Bсе x нaзиBaс кyбанськиx
.,вoxдiв' ' тигry Бинa i Фшrимoнoва paбами, бo сеpвLliзм
poсiЙськoю мoвoю oзI{aчa € ..paбoлепствo''. Тo чи BapTo диBy-
вaTися' щo, пoпpи BигнaнRя нa пoчаTKy сepпня l9l8 p.
бiльшoвикiв iз Kaтеpинoдapa, ypяд Бичa не вiднoвив дiкl Koн-
ститyuii Kyбaнськoгo Kpaю. I цe в .tас, кoли кyбallськi кoзaки
твoРI1.Ли вжe9ОЧo сKЛ:Цy lloбpapмil Il7, кoЛи JIенiкiн пo pyKaх
i нoгaх бр зв'язaниЙ за,rе>кнiстю вiд свoef х apмif, кубансь-
кoi зa oсoбoвим сKIIaдoМ.

..Я пеpекoнaнo ТвеppКy, _ свiдчив Aкгoll Денiкiн, _ тoЙ,
хтo зaxoтiв би тoдi лiквi'uyвати кyбанськy 

'1аДУ, 
змyшениЙ бyв

би вxивaти в KpaТ систeрfy чисToгo бoльшeвицьKol'o Tеpopy
пPoти сaмoстiйникiв i oпинився б y uiлкoвитiй зaпежнoстi вiд
кyбанськиx вiЙськoвиx нaчaлЬниКiв'' l |8.

Цiнllе BизнaнI{я, xoч i не дo кiнця щиpe. Cпpаве,tulивiше
бyлo б пoстaвитtt питaння тaк: ..Чи мo>кливий бyв би тepop
пpoти aбсoлютнoi бiльшoстi шIaснoi apмiТ?''

..Пo заЙняттi Kатepинoдapa' кoЛи кoзаКи твopшll 9Оo/o
apмii, _ IIисaв B. [вaнис, - Kyбypял пpи пeвнiЙ щepтoстi мiг
дoбитися фopмyвання Kyбaнськoi apмii. J]енiкiн знaв, щo Кo-

IJ,E

- 
(елamIlo^boDuй

lаKи rloс.пуxaкrгь Kyбypя,(. a IIе Йol.о, тиtvt бi-rtьttlе B Тaкolvfy пи-
t.аllIlt i, як,гB()pенl|я свttсТ ttpмiТ. С,riд дo,;taги, щo ll i сеpejr кO-
laкiв, lIi сеpеJl K()зацЬкt{х стаpшин oсoб.пивoТ пpиxшlьlloстi .lo
J[oбpapмiТ llс бy;lo. Koзаки звикJlи бyги lri l к()Мaнloк) сBorx
tlфirtеpiв... У Jlo(lpаpмiТ iм пpизначaJlи l laчanьсгBoМ ..Kаp.ryз-

t lиKiв ' '  l | . , .

[{e хoтiли с-IIyxиTи lliд кoмalI,'ttlкl llенiкiIla i нoвгopoltнi.
.. l Ia Kубall i сеpед l|аBГOpoднix чиМaЛo бу:lo oфiuepiв ltе тi. l lьки
tliЙськoв<lt.o Чaсy. а Й кaДpoвих. буllи Й ГенеpшlьlIoгo ш.гaбy.
[Joни не yl|икaЛи Bикolla}{ня oбoв'язкy, &.Iе lIс бaхiaпи сJly)ки.
r.и в .floбpapмii. Чсpез Те зBepTitЛися до кубattськoi вiЙськoвof
BJlaJlи з Пpoхaнt|ям ПpизнAt|иТи (Тx) y кoзartькi вiЙськoвi чaсти-
l|и тa yсTat|oви. A;lе Тм, як неКoзaкаМ, paд}illи lгги в IIoбpар-
мiю... Taк цi, свoТ лI()ди. B.tpaчirЛися.... ' Taк усе кубaнське
lloвгoрollн€ стaрши}|с,I'Bo бyлo lIrpсдaнo y poзпopя]DкеItня

Цо(lpapмiТ|:0.
Kину-пи нa lloтtшy Bglикoдеp)кaBникatи l кoзaKlB: нaкaз

N9 ll вiд 27 нсpвня l9l8 p. тlpo мoбi.riзaцiкl кoзaкiв вiд,raв

усiх ix у пiдпopяrtкyBal|lIя .П.обpаpмiТ. Уpя:i Бинa навir'ь l|е зa-
сrеpiг за кyбaнIцми Тpaдиli lЙtroгo llpaBa lla теprгopiit.. lьнi чaс.
r'иlIи i КoMаIlДyвaнн'I ltиМи сTаpI'l lиtIaми-кyбaнlшми. Hа ltе
праB() ..tlе пoсяГaJla (l laвiть) цаpсЬKa Рoсiя' '. Цим нaкaзoм lIс
ть1lьки бу.ro виюlикaIlo tlе;toвipy кyбaнських кoзакiв i стapшиll

дo сI}oгo уpяJrУ' a Й ..пеpекpесJIЮBzUIaся мож.гIивiсr.ь TBoрен}I,l
свoсT аpмiТ. дo якoТ Taк ПpaГt{у.jlи кубttl l lt i ' '  t]l. l.1u* IIсBниKиЙ
вiЙськoвиЙ зaгiн, щo зI}aBся J{oбpaмiскt, рoзpiсся зa paj{yнoК
кубirнськlо< lке кoзакiв у llаlд/цеp)кiшу н&1 KyбансЬким Kpaсм'. Irr.

lILнх гвopенrш шtaсllсrТ apмii _ твсpДиЙ Lшшж. .\rе BиДaс[Ься,
tЦo кyбalIським кеpiвlIиKaм не тpеба бy;lo ствopкlвaги аpмiТ,
вap.lо бyлo iменем HiцtзвичайlloТ кpaйoвoТ ptши пpийняl.и Tpи
iсгopинlli pitшення: вiдlltrви'ги дiкl KtlltстиlуuiТ Kу(laнськоТ Ha-
prrднof Pеспyб:liки. ttpи€ДlIaTи lo Kyбalli Чopнoмopiю Тa rlpol.o.
ЛoсиTи, щo всi збpoЙнi сpши, якi lIеpебyвaкtтЬ на.геpt{ТopiТ IIезa-
лехiнoТ KубalIi, бeззitстr-.pс'>кнo пiдпopя;tкoвyЮТЬся Bиtцo}vry
ttoлiтиvн<lмy кеpiвнишгву Kyбaнськof HapolнoТ Pеспублiки.
Toбгo пеpейttяти кеpiвнишгвo .П.oбpoвo.lIьнoкl apмiсю.

Чи навitжився (l Jlенiкil l вис.ryltити пpOти свoсТ apмiТ, в
я кi Й (lсззat tеpечll() .loм i нув:ши кубaнui, якi з pшti сгк) I}и Kolrarrи
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Kубaнcькa|кpenнa
б piшення пpедставt{икiв свoii же с.ганиllь (бaтькiв i бpатiв!)'
piшеttня, яке мaтеpilшiзyв:r.пo спoкoнвivнy мpiкl кyбаlIltiв -
Maти свoс' }Ieз.Utеxне вiЙськo?

Ta пoдiбlli peвoлкtuiйнi piшення МoгЛи пpиЙняги тiтьки вo-
-пьoвi провiлники-pевoлкluioнepи, а в кyбaнськoмy пpoвojri та-
ких лкlдей не бyлo, пpиltаЙмнi нe бyло вoждя-pеBoЛкlЦiонеpа,
якиЙ взяв би на сeбе iсгopиннy вiдпoвiдальнiсть i в спpиятли-
виx iстopинHиJ( yмoBirx кpary PoсiйськoТ iмпеpii, poзвашy iT
apмii. пiднiс би кyбaншiв дo сaмoстiйнoгo деp)кaвнoгo )киття.

Hа жalrь. pеzшiТ бyли iншlими...
Bасшlь Iвaнис, oцiнюючи сиryauiкl на Kyбaнi в |9|.7 -

l918 poкаж' писaв' ltlo тpeбa бyлo ..звеpнщИ 
уBary на нaцio-

нa.гlьний t{oмe}rт i спpoбyвати зopгaнiзyвa.ги }taсeJlеH'{я Hа lllи-
poкiЙ нauioншlьнiй шaфopмi. У uьoмy нaпpяМКy пеpе,r Ky.
бypялoм лeж:шa цiлинa, нaд якoЮ tl,lox}Ia бyлo пpашкlвaти бeз
кoнкypенuiТ. fuIе Kyбypяд на цeЙ шIJIях не стaв, бo вiн нe вiв, а
Kpoкyвaв зa щoДeнI{ими пoдiями.

Щoб oпеpтися нa нiЩioнsulЬl{y стиxiю, насaмпepел тpеба
бyлo виpaзнo Й pаз i нaзaв>кди сKазaт}t' шo Kyбань в нaцio-
IrirлЬнoмy вiднoшеннi, пo бiльшocгi сBoгo нaсgqeння, €
yкpaiнським кpa€M, та зpeктися стaнoвих пpивiлеiЪ i зaсипaти
пpipвy мbк кoзaкaми тa гopoдoвикaь{и, зpoбивши oстaннiх кo-
зaкaми з yсiмa нaспiДкaми. Це бyлa б ..pевoлкrЦiя'' i ..бyrп''

пpoти J|енiкiнa, a.пе це tце бyлa сдинa хвipтo.lкa JUIя BиxoJIy з
безнадii.

Hа пpeвшикий x<а.гlь. кoзацькi пpoвoшиpi в rxнiЙ бiльшoстi
пoчyвulли себe пepш зa Bсе кoзaкaми... B Kyбypядi свiдoмих
щpшнuiв не бyлo. Бyли тaм л}oди, щo з симпaтi€Ю сTaBил}lся
пo yкpaiнствa...' ' |2]. Ta й вoни, як Й iншi ..самoстiйники'',

пpoJloв)кyвaли ..rypбрaтися ..зaгaлЬ}roдеp)кaвними'' iкгеpeсa-
yцl' |]J. Кyбанська нaдзвичайнa кpaЙoвa paДа, вибyх}ryBши
oвацiскl нa сJloвa ..ХaЙ >кивe вiльнa Kyбaнь!'', вxе чеpeз де-
сятЬ xвltJll{l{ L'oглa oвaцiЙнo вiтати пpoмoBця, який вигoлoшry-
вaв гaсЛo..Хай х<ивe сдина Poсiя!''

oгакoкl бyлa пoзиuiя бaгaтьox дeлeгaтiв: кyбaнui нe сTilли
нaрoдoM навiть пiд час вiЙни _ нi yкpаfнським, нi кyбallським.
Boни виявtulися хopoбpими Mirлopoсaгvrи y чеpкeскax i бешме-
тa.x, якi Bск) свoю iстopiкl вoюв:lли зa.ry>кi iнтepеси.

Lio

?цamT|or'ьoeuй

Cпopiпнeнiсть Kyбaнi з Beпикoкr УкpaТнoкl Bия&Ilялася нa-
сaМпеpед y пo.lliтиvнiЙ нeвиpoбленoстi Mас тa iТ лiпepiв, нe-
сepЙoзнoстi' нaвiть Kaрикarypнoстi iiнix пpoвiдникiв. Це бyли
нe пpoвi.u.ники, нe вo>кдi, a пoлiтики. JIo тoгo ж пoiliтики-не-
вдaxи. мaйсгpи мapнyвaнHя шaнсiв.

A пpoти дикгaTуpи [eнiкiнa кyбанський ypяд вl,lстyпив
лише тoдi, кoли дбaьпивo Bttllлекaв iT. Ta тoдi Kyбaнь Bxе стa-
ла мaйx<e piднoю кеpiвникaм Jloбpoвoльнoi apмii' мaЙxe po-
дичKoЮ, бo вoни iТ згвaггyвшlи.

Kyбанui i нirrцi

Biдгoдi, як нiмцi пpибyли нa JIoнщиЩ, стaBIlенHя дo lIш( -
вopoгiв PoсiI y ПepшiЙ свiтoвiЙ вiЙнi - сеpeл пoнuiв тa poсiян
пoсryпoвo змiнювшloся нa кpaще. Зoкpeмa, в Hoвovеpкaськy
..oсofuIивof вopoxoстi дo нiмцiв yJ(е нe пoчyвirлoся. Cкopшe
нa нiмцiв пoKлaдaJIи нaдiю, щo вotlи нaвeдyтЬ лaд, iшe
бiльшiсть irпe'пiгенцii Jrякaлaся y цЬoмy пpизнaтися'' l25.

Щo вxе гoвopt{Tи пpo кyбaнuiв, дo якиx дiЙuшIи чyгкIr, щo
нiмtti за двa мiсяцi звiльнlшlи вiд бiльшoвикiв Укpa.ф. To>к
кyбанui нaдiшtися, щo нiмцi й Kyбaнь звiльнягь вiд бiльшo.
вицьКoгo нaшесllя.

Kyбaнськi пoвсl-aнцi, якi пpибyвaпи y JlotlсЬКy стaницЮ
МeчoтиttськУ, Jlе poзмiстився ypяl Бинa' poзп}rryB:Ulи пpo
нiмцiв, ...це Bo}tи, чoмy пpilBитeJIЬстBo нe згoвoPиться з нимt{,
щoб дoпoмoгTt,l пoвигal{яги гoлoтy з Kpаю?'' |26. Kyбaнськe нa.
сeJlенttя чеpез пoвстaнцiв ..всe виpaзнiшe пepeкaзyвiulo, щoб
зaкJlиKaIIи нiмцiв, a тaМ, дe бyлa мoжливicгь' _ Hfl Taмaнi,
BoHo сalr,lo зaKIIик:lЛo i.x'' l27.

Hiмцi, нa.цilвши тaМaнсьKим ]IoвстaнlUlM збpoю та alrщli-
цiкl, висiЦlшlи ,цeсarТт i спiльнo з кoзaкaМи вигнaJIи бiльшo.
викiв iз Taмaнi. Ta всe х< нiмцi вoлiли oфiuiЙнoгo зaK,Iикy дo.
Пotv|ol-ги вiд кyбaнськoгo ypядy. I тoьry. нe oтpимaBши йoгo,
пoBepнyЛися дo Kеpчi.

Звiснo' Щo лyкa Бич знaв пpo пPиxиЛьнi дo нiмцiв нaсщoТ
сеpel кyбaнськoгo кoзaцгвa, iшгеpеси якoГo ypяд мaв би пpе.п-
с'гa&,шти. Ta Бич бyв y llpaвицi Jlенiкiна i стyхaв Koмaнди свo-
гo зBepх}|икa. Jleнiкiн )ке ПpoдOвll<yвaв ненaвидiти rliмцiв.
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Kу6aнськa|кpaiiнa

oтжс. Й несayoстiЙttovу Биvу Дtrве-'tt lся вl lя&1я.l. l l  аtt l .иlI i  vе l tь-
кy l lOЗицlк). . .

[{apсrш.гi. нiмсtlr,киЙ Boснa(lа-: lЬ1lик фoн Alrpirr .. l lс Bиl 'p}r-
мaв i сам зal lpol l() l{уBав Kубуpя;tt lвi посуl lyги ;(екi;tькit , ' tивi l iЙ
l la Kубaнь i lвi-tьни.l.и r1 вi;t бo. ' lьl l tевикiв. Htt цс Kyбypя;t
вiдl l t tв iв.  l l to t lp l tЙl lяти дolIoМOlу l l ivсt lькol 'o в iЙськa вiн ttс
Мo)ке. Мtt.пo гoI.o' Kyбуpяjt l l iс. l lав дtl Poсloвa j lutеl.ttцiкl

I}исjI()Bити lt iмеltькtlму кoМаllдyBaI|IJк) t lp()TссT iз trpиtlo;tу tte-
сal l . lу I la l .aмаl lь.  А l lo звi .  lь l lсtt l l i  Karеpинo.Iаpа всiх кубal lсь-
ких t lфiItсpiв. tt lo з lt iрlцяvи ]вi- l l511ц1ц Titмattь. t l iJLltав l l i : l  сytr
За 

..деp)каRlIy 
]pa]lу... Iстopи.l l lo t lе зaс-'I irurеlI l lя I lс мас сtl(r i

I]иl lpaB,i laння.
Hiмrti за ;tвa мiсяtt i звi; lьttшIи Bе"rику УкpaТну. а BJlеся.l.ерo

Меншу Kубaнь I}и(Iисl.[Llи ( l за 2 t.иxнi. мtl>кс.3. Цс б збеpеl.:to
Kубattськoму Kpасвi тисячi вi l  смеpтi - вi;1 $6.111,;1Iеl]иlIЬKиx
кy..IЬ.. .  Пpи звi . l Iьненнi з l l iмItями KубitнськиЙ Kpaи мaв змotу
зaбеЗIIечиTися мобi. l iзoI]аHoк) аpviскt l0() _ 200 тися.t кt l .
зaкi l l .  t l j lеpxaвши збpoк) З Ko.|lи шtlЬtlгt l  p<lсi Йськor.o фpoн.ry.

ТaкиЙ lL'Iaн дaBaB Kубуpя;roвi змtl lу t l( l .с;t l laТися з yсiма
aнтиСl<l-: lь lI lсBикаМи...  _ УкpaТнt)к),  ГOpяl laМи Пiвнiчнolu Kав-
кaзy. AзеpбаЙ;lxalttrv. Гpузiскl. Bipмсl l iскl... L{е уpя' lуваuro (l

Kyбaнь вiд (lt lpотьби з .П.сtt iкi l tим i t lptrги IlЬoГO. ЦсЙ ttшl, ltх
oб.сднав би без BсIиКих втpат Kyбaнь з ЧсlpнtlмttplI lиtIoкl Й
Сl 'гавpt l t t i . ; lьt l tинoк). . .  l Ipи вapiаlrг i  .} i l Iс lиKaнн't  rI iмцiв j lс l l iк i l l

мав (lи з лoбpoвo.rt l 'r lями Йги за Btl.пlу сПaсaТи Poсit<l aбo бyги
iн.геpl loвtt ltим lIa .Цoltу ни Kубaнi. як тo сТitЛoся з Юцени-
нем у Jlатвi i . ' '  Irs.

..Marокубaнgl'Bo'' як IIpl|чllнa пopaзки

Пiд чaс ПсpltloТ свir.oвoТ вiЙни на бtlцi PoсiТ вot<lваt.' lo 37
tto;rкiв кyбaнськoТ кiнtltl lи, 22 бaтttlьЙollи lrЛaсryll iв, 9 бar.а-
pсЙ гapмашiв i 37 заIlaс}lиx сo.геllь. Pа-loм Ilс с,I'а}loBruIо б;tизь-
кo 200 Tисяч Чo-,IoBiк мо.loJшoТ l.еltсpaItiТ кубallськотt) Koзaцl.-
вa. Tpoxи мeншу кi..Iькiсть JliLIи IloRГopo.цIIi |].).

Пoltpи ТаKy BеjIеTеllську збpoЙlty сllлу. rra Kубaнi у l9ltt p.
бу;Iи свtlТ Kpyги... Ktlли тpсбa бvлo заxиll laI'и кубанськиЙ
ypяJl '  кOзaKiв не виявшlt lся. [J с i . l l t i  -  .Iк)тoМy l9 l l i  p.  ,]aхиl l lа-
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Ти ypяд вijl бLrьшoвиIIькоТ наts;rЛи с.гiшlи ..дiти _ yннi сepeдltiх
шкL.t'., якi, частo не вмilо.lи стplrяти, ..ГинуЛи на фpoнтi'' вiд
KyЛЬ Ta бaгнстiв ЧеpвotIих l](,.

Якa пpининa цiсi пoДивy гiлноТ тpагедii.l Зpoзрriлo' щo бa.
l .атo кyбaнських кoзaкiB тa I{oRгOpоднiх пoляl.Jlо нa фpoнгaх
ПеpшoТ свiтoвoТ вiЙни. Чимa"ro стiulo кtцiкaми. БетIiч зaнa-
ПaсTшloся внaслiдoк СriльшoвицькoТ пpoпaгaнди... Ta булa Й
lIlс oдlta' oчеBиднo, ГoЛoвlla Ilpичинa _ ypяд кyбанськиЙ
..зiгнopyвaв llaЦioнanьнy стиxiю'. l]I' бa>кattl lя нapoдy МaTи
l t l lас l ty apмlЮ.

I ltе пpи тoМy, l l{o кOзaКи, вих<lвaIti з диTиt{ствa y сyвоpiЙ
Jtисцигшiнi, хtl. l i. l lи, бi.lIьше ToГo, Пoтpсбyвaпи чil.кot.tr i ясttoгo
нaKaзy сBoГo ypядy.

Член Ky(lallськoТ paди вiд ст. ГoстapгaТвськoi кoзaк Хap-
чснк() скa:taв дy)Kе llPOсI.i i rrpавдивi сJloBa: ..Hа Kyбaнi вибpа-
llе нaми пpaви.l 'еЛЬсТBo пoBинl{o (lyги пtlвним гoспoдapем
(довгi otшeски)... Kyпи tlаUle l lpавитеЛьстBo нaкa)ке Йти, ми
зaB)кди бyДсмo Toчl{o BиKoI{уBaTи тi накази (бypнIивi oтlЛес-
ки) ' '  l ]2.

A llaкaз ..ПpaBи.tеJIЬствa'' бyв сjlyxати Дснiкiна' якиЙ мpiяв
шaблями кoзaкiв пoдаBи.ги зaK()JIo.г poсiЙськиx хaмiв та на
lu|eчaх кyбанськиx псlлкiв yвiЙти гoЛOBHOКoмalЩyBaчeм дo
пiвнiчttoТ стoлицi.

oця бсзмехtla loвipa дo 
..сtltlгtl ' '  ypяJy' якиЙ пpoДaBaB кy-

бaнttiв piзllикy [енiкiну, otul BисoKa дисцигшiнoвaнiсть i
каpll iсть кoзaкiв, яKy, Jlo pеvi' дснiкiнlti 

..спpиЙмaли зa ryпy
м()сKOBсЬКy пoкipнiсть... ' ' '..., дoBели Kyбань дo Kptlxy. Мoxе,
Й тpе(la бyлo тpoхи ..aнаpxiulloстi' ', тoбтo pевo;tюцiЙlloгo
BисryПy пpOTи ypядy зpaд'{икiв. l ..тPoltIKи бpатoвбивствa''.

Jlенiкiнцi, до pенi, Ilе цеpеl\4oн1,lЛисЬ. I вбившtи всix, кoгo
BBax(aJlи зpaдн}|КaМРI. Bбши Pябoвoла, БopжиtlськoГo тa Tи-
сячi iншиx. Ha Филимot{oвa х<, зpaдниKa Kyбанi, iз сoтeнь ти-
сян кyбaIlських патpioтiв tl ixтo шaблi не пiдняв.

Бoь.l ись ..бpaтoвби вствa'' ?
Tа в цiЙ сиryaцiТ таке ..бpатoвбивствo'' - сдиний вихiд...
Hе бy;lo Й ..iдеЙнoТ пpoпaгaнди'', кyбанськ|4Й Уp'I!, iТ фaк-

тичtlo нe пpoвoДиB. Ta щo мoГЛи сKaзaти oлексaндp ФшIимo-
нoв i Лщa Бин, opiснтoванi нa жиTтя в PoсiТ? Цiлюди l{е стa.
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BIdли сaМ(ютiЙнiсть Kyбaнi пoнaд yсе. B цьot*{y i гoлoвна пpи-
чинa пopaзки... Хoтiв I{atIисати' Haцioнtшьнo-визBoЛЬtIt{x
змaгань... Taки пpавш.lьtliшe бyле _ бypюrивиx rloдiй нa Ky-
бaнi, викликaниx poзпaдoм РoсiЙськoi iмпepii.

Bpештi, ypяп Биva paзoМ iз нeве.llикoю KyбattськoЮ ap.
мiсlо змyшеrlиЙ був, як i l-[ентpaпьнa Pада y Bеликiй Укpafнi,
зutЛишt,lти ст()ЛицЮ i пoчати нсскiн.lеннi мaндpи. I-{eнтp:шьнy
Paдy пoвepнyЛи Jlo Kиева нiмцi, кубaнськиЙ уpяд y Kатepиtlo-
пap _ IloбpoBoЛьЧa apмiя. Arе пoвepttеlll lя _ i тг' i тaм _ бyлo
TиМчасoBиМ. .  .

Ha мiЙ ПoГЛяд, пpеМ'сp Лукa Бин вiдir.paв в iстopiТ ку.
бaltцiв Taкy x poль, як i тrpем'сp Bo;roдимиp Bинниченкo нa
Bе"rикiЙ УкpaТнi. B lIих пoстaTях, яK видасTЬся, сKoltJlенсOBaFI()
пpичини нашoТ Пopa]Kи. PевсrлюtliЙн||Й pУх нсспtrдiвaнo винiс
ix на вiстpя пoдiЙ. Tа вoltи нa тсrй чaс в)ке бyли щжовнo скaлi-
vенi iмпepiсю. Бич i Bинничснкo, yкpaТнui з Пoхoдxell ltя, l lе
бyли сaмостiЙникaми. Botlи' кеpiвltики уpя;tiв' tlе МoГЛи yяви-
TИ, tцo yкpailtський наpoll Мo)ке. як Й iншi нapoди свiry, xити
сaмoсr.iЙним дсpЖaвниМ )киTTя\,t. Boни не вipшlи B с]1,;Iy сBoГo
наpoдy, i вIlаслЦoк tlЬoГo _ Щoб втpимaTися _ нaМaгaтIися
opiснryватися нa зoвнiшIli чинники, тoбтo нa зaвoЙoвникiв.

Хoч Бич i BиIll lиченко були, мoxJlивo, аllТиIlo]lаМи B чистo
Лtо.цсьKиx яKOс.Пях, всс >к tlaс;liдки iхньoТ Дiя-rьнoстi бyли oдlla-
КoB() КатaсTpoфiннi шlя ttаtl lогo нapoдy.

Як.llюдина' Лyкa Биv, l lаl lеBl{o, бyв кpапlим вiд BoлoДими-
pа Bиннинснкa. Пo-llеptllе, Бич нс бyв деМaгoгol\4, пo-дPyГс,
не бyв тaКим Л}lxиМ нa язиK, як Bиlt l Iиченкo. Бич, чсснa i  м'я-
Ka Людиlla' _ rlсoбливo y сToсytlKаx з ксpiвниtдтвoм .[oбpо-
вo.ltьчсrl apмii, якс дивl4JlOся нa кyбаlluiв xи)ким oKoМ, яК нa
матеpialr дrя вiдбyloви PoсiЙськoI iмrrеpii.

.Ценiкiнськe кеpiвниЦтвo дoбpe poзумLrо, uкr .Цoбpoвoльчa
apмiя мoxе вiдбщись Лише зa paxyнoK кyбанцiв. I тi випpaв-
дшrи спoдiвatItн бiлoгвap.ЦiЙських генеpа.ltiв, бo ..дaвa;rи себе
леГKo дypитI,l, як чеснi ..сJIy,(аKи''... HaЙгipшe бу.llo те, щo Кy-
бaнцi пo ссlбi сщили, Toмy вiplшIи J]енiкiнy Й взaгa.пi ptlсiя-
нам. ..Caмi вoIIи TaК BиxoвyBiUIися, щo B пoBа)кних pенtrх нiкo-
ли не oбманЮBiulи, a oсoбливo стapшi вiкoм, щo BBа)кzЦи не-
пpaвДу стpашниМ гpiхoм. Пpeдсгaвники >к J]oбpapмiТ настiltlе
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пocПyГoвyваЛися нeпPaвдoю... Cyшrнo зa кyбaнцiв, щo дaBirли-
ся тaK себe Дypити й знeвaжaтиll |-l4. (.oтe нещaсне ..сЛyжaцТ-

Bo'' пеpеJl гeнepaJlaми зaпaМopoЧl,l;to кyбанцiв uiлкoм, i бр
втpaveний oстaннiЙ шaнс poзipвaTи пpoTипpиpo.ЦниЙ симбioз
Kyбанi з .ЦoбpapмiеЮ'' |]5.

Бич нe пpисJly)киBся кyбaнtЦм, бo пepeстщиB чepeз пepшy
зaпoвiДь Дep)кaBнoгo ,цiячa: ..Bopoгoвi tIе мoжнa дoвipяти''.
Пopyшlив вiн i дРyly запoвiдь: ..З вopoгoм ttе lvlo)кнa бyn,r чeс-
ltим''. Тa гoЛoвt|е, щo Бич, внaс.пiдoк сBoгo tvt;tЛopoсiйствa,
тoчнiulе ..мaлoкyбaнсTвa'', нс змiг BизнaчиTи' xTo Bopoг .ц,Ilя
Kyбaнi, a хTo дPyг, хтo мaтip, a хTo Мaч)D(a.

Caме ol{я нацioнaпьнa недopoзвиненiсть, незpiлiсть, я б
сКaзaв, нaвiть дитиrlll iсть i змyсилa Йoгo зaпеpeчити пiд чaс
HaдзвичaйнoТ кpaЙoвoi paди пoсJry Укpаiнськoi J[еpжaви Пeт-
poвi [iopxинсЬкoмy тa ..apтiльнoмy батькy'' М. ЛевицьКotvfy,
якi нaзвaли УкpaТнy мaтip'ю Kyбaнi. Бич, хoч i вiдпoвiв iм
yкpаiнськoю' aЛе ..xoЛoднyBaтo-фpмшьнo''. УкpаТнy вiн
Bизнa(Iив нe як мaтip, a яК сестpy Kyбaнi, ..a матip'ю дJlя пpo-
мoвця бyлa Poсiя...' ' |]6. Зa це Cтепaн Мaнxyлa зa кyлiсaми
..мaтЮкoм вIIЛ'UIB Бичa'' i тaк гoлoсtro, Щo пеpеднi pяли члeнiв
Paди пoнyли |37. Шкoдa, Щo тiльки пеpшi.

Tpaдицiйний симвоп тpaгедli

l5 липня l9l8 p. пiд ст. Kopенiвськoю вiдбyвся бiй, в якo-
мy кyбaнськi гшaстyни пiд кoмaндoЮ чеPBoI{oгo кolvraндиpа
Copoкiна пittши нa бaгнети пpoти кyбaнсЬKиx гшIасrylliв пiд
КoмaндoЮ бiлoгваpliЙсЬКoгo oфiшepa Kaзaнoвичa. Ciнa бyлa
лю.гa i BпepTа. Bтpaти з oбoх бoкiв (фaктичllo з oДнoгo,
yкpаiнськol.o) бyли lкаxЛиBиМи |]8.

HеЙмoвipнa TpaгrДiя - щpашirськi кшaтpir виpфyroть дo нoГи
oдин oднotu, бopю.tись зa рсйськi irггещси пiд кoмarЦoю своiх
кlргЬ, якi кoнкрyвалIи мi;к сoбою з:r BЛary.

Чи бyлo КoЛи B iстopii тaке ДиBo, щoб ..бiлi yкpаiнцi'' кepy-
ва.;rи poсiянaми, якi Йurли в бiй пpoти poсiян, яKими КepyB:rЛи..неpвotli yкpаiнui''? I метoю oдниx poсiян, щo ЙшшIи дo бoю,
бyла rroбyloвa УкpaTнськoi сaмoдep>кaвнoТ деP)кaBи, a меToЮ
illшиx бoЙoвикiв-poсiян бyлa пoбyДoвa УкpaТнськoi демoкpa-
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тичнoТ деp>кaви? Це нaвiть нe спaIlа€ наМ дyМКy _ настiльки
вoнa фaнтасмaгopичнa. Чoмy )к y l laIlIiЙ iстоpii lvlи
пеpмaнeнтнo б'eмoся пiJt пpoвoдoм vyxинцiв зa Тxнi iнтepе-
ctt'!

Мoхe, TOмy, lцo дoсi не зpoзyмi,Iи, xтO l{аtll вopoг? He зpo-
зyМUlи' uto вopoгoм €  тOЙ, хтo lulюндpyс наtш кpaЙ, нищиТЬ I{а-
шиx бaтькiв i бpaтiв, xтo бaxaе виKopистaТи нас яK бy;tiвель-
ниЙ матеpiа.л ;lJlя BЛaсl{их пptlектiв.

Biдпoвiдь на зaпиТаlIlIя, ч()Мy ми' yкpaТнцi, пpotpа,rи, дсl
бoлю пpoстa: пpolpii.Ilи, бo бtlpo'lись Oдиt| ПpOТи oдl{Oгo y
складi piзttих apмiЙ, чaсTo зa нyжi iнтеpеси. I цe B)ке яK диB()
не спpиЙма.lloся, а.IDкe сaмolубствo в нашiЙ iстopiТ - не Ilpи-
Kpa випaдКoвiсть, а pадшIе, тpaдиI1iя. . .

Псpемory зtt4o)кеМO здoбри лиIttе тoдi' кoли бy,]емo пo
oдиIt,  щpait lськиЙ (!) '  б iк бapикaд.

Tа чи мoжливо це?
B iдпoвiдь дaI{yl.Ь нaсryt l н i пo кtl t i l tня yкpаТнс ькtll.o нapoдy.

B ХХ столiттi ми B.гpaТи,JIt-t Kyбaнь, Лемкiвщинy, Хoлмши.
ну, CтapoлyбlциIly, БсpестеЙшину... Зaзнiши ПopaзoK у Hацio-
t|zulЬнo-визвoJlЬних змaГaнн'lх, пepежl1Jlи KtЛЬКа стpаtjltlих гo-
лoдoмopiв тa aпoкaлiптинlti pепpесiТ, стzulи apснOlо IUIя дI]ox
свlToBиx Boeн.. .

..Tа кoзак yсе ма€ (lщи вссе.lIим''. Toму Й кажу' пoсмixalo-
чисЬ: в щpaiнськiЙ тpагедiТ IlOсТaТньo tliДстaв ,ll,-lя aГpесиl]lloГo
oПТимlзмy.

I спpaвдi: пoпpи цi стpаll lнi yдаpи, наllpикiнtti ХХ стoлiття
пoстaЛa УкpaТнська ДеP)Kавa, дo яКoТ пoвept|yЛисЬ, здaв;шoсь,
назаB)Кди втpaнeнi землi _ Зaкаpltaття, Га.llичинa, Bo;lинь,
Пiвнiчна Бyкoвина, Kpим.

Jlивiмoсь х<е y мaЙбщнс ПoгЛяJloM мaЙбрнiх пepемoxцiв.
Пoвipте, Bсe зaЛе)киTь вiд tloгляду.
Яким ти пpoстpoNlлкlешl iстopиннoгo вopoга.
I нaстpoю, з якиM вихoДиш на iстopинниЙ rypнip нaцiЙ.
Haпpикiнцi якoгo oбoв'язкoвo ПpoзвyчитЬ yкpaТнськиЙ

Гiмн.
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