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За 600 років, які ми нині святкуємо, багато чого змінилося в 
Коцюбієві-Одесі. Та незмінними є Шкодова гора, Жевахова гора, 
Вулиця Балківська,  Молдаванка, козацький Пересип з довжелезною 
вулицею Чорноморського козацтва, Лузанівський пляж, та 
Усатівське, Капітанівське, Нерубайківське кладовища, всіяні 
козацькими хрестами, лимани Хаджибеєвський і Куяльницький. але 
не тільки матеріальні пам’ятки свідчать про древність Коцюбіївської 
Одеси. Мені вдалося знайти ще й живі, що передаються із покоління 
в покоління. Мова іде про прізвища одеситів, які існують тепер і які 
існували 600-500-400 літ тому.  

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена 

в будь-якому вигляді без дозволу автора.
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ВСТуП

* З’явилось відео як одесити строять СБУшника за ... - Вголос
http://vgolos.com.ua/news/zyavylos_video_yak_odesyty_stroyat_sbushnyka_za_
koloradsku_strichku_na_avto_152049.html

автори пам’ятника 
Володимир і Василь Чепелики.

Як бачимо, Козаки не тільки мужньо боролися за свою свободу, а 
ще й допомагали сусідам звільнятися, та й залишали гарну пам’ять про 
себе. а що залишили Козаки у нас, в Україні чи, зокрема у Одещині, де 
вони тирлувалися не одне століття, блукаючи від Дніпра до Дністра чи 
Дунаю то з боями, то купуючи сіль, то супроводжуючи купців з крамом? 
а  коли почалася розбудова Одеси, скільки труду і винахідливості 
докладали козацькі родини до цієї справи!!

Рік тому вся Україна з великим задоволенням, з променистою 
радістю дивилася оте знаменне видиво* (відео), на якому одесити 20 
липня 2014 р. півгодини не давали ходу автомашині,  власник якої  
почепив на склі «колорадську» стрічку. Прості люди ганьбили його, 
викликали міліцію, вимагали арештувати цього «колораду»

Мені телефонували друзі із Києва, з Маріуполя, з Ужгорода, 
захоплено хвалили одеситів. Що ж, завдяки таким людям у нас нема 
того содому і пекла, який нині панує у східному Донбасі. Отоді то я й 
подумав, що нам пощастило з Козацькими генами. а виявами, слідами 
цих генів, матеріальними представниками їхніми у житті є прізвища 
людські! Я ж уже з десяток років ці прізвища – і саме одеські – додавав  
до свого Стислого Кореневого словника. То ж мені закортіло глибше 
дослідити це феноменальне явище, що я й зробив у цій книжечці.

У Відні, столиці австрії, 
2013 року відкрили пам’ятник 
українським козакам. 

Козаки 1683 року звільняли 
Відень від військ Османської 
імперії. Міхаель Хойпль, мер 
Відня:  - Ми пам’ятаємо свою 
історію і ніколи не забудемо 
ту допомогу, яку надали нам 
під час облоги Відня українські 
козаки. Саме в цьому місці 
вони перейшли гору і застали 
турецьку армію зненацька.
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Уся справа в тому, що я до 
свого словника додаю прізвища 
одеситів. Послуговуюсь  
Одеським телефонним 
Довідником  2005 року (далі – 
ОТД-2005), де наведено понад 
200 000 прізвищ одеситів. То 
ж можете собі уявити, скільки 
там цікавих, різноманітних, 
рідкісних прізвищ!! Маю на увазі 
козацькі, які тут побутують 
ще з часів, коли Коцюбієво-
Хаджибей, якому далеко за 600 

років, ставав Одесою, якій всього 200, розбудовувався під звуки 
козацького гопака (слова одного з де Рибасів).  

О. Музичко пише: «автором проекту розбудови Одеси був 
вихідець із козацької старшини, статс-секретар Катерини ІІ 
андріан Грибовський.  Що ж, у одеському телефонному довіднику 
2005 року нараховуємо  Грибовських 5!

І ще він зауважує отаке:

1797 року в царському наказі зазначалося, що українські козаки 
не лише оселилися на території колишньої фортеці Хаджибей 
(зокрема, Пересипу), а й «завели собі господарство та збудували 
власні будинки». За неповними даними одеських істориків І. та         
Г. Сапожникових, упродовж 1794 — 1820 років у Хаджибеї та Одесі 
мешкало 635 чорноморських козаків та їхніх родичів, що було аж 
ніяк не маленькою цифрою для на той час лише кількатисячного 
міста. До речи 1897-го року в Одесі - евреїв - 240, греків - 224, 
болгарів - 60.

Читаю «завели господарства» і думаю – які? Що саме вони 
робили? Чим займалися? Чи можуть прізвища – при всій своїй 
ефемерності – дати на це відповідь? Зазираю до ОТД-2005 і чітко 
бачу отаку картину (розташовую по зменшенню другої цифри): 
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Ковалів – 36 / 1562, швеців – 35 / 1341, бондарів – 25 /987, 
мельників – 22 / 693 (досі є Ближні Млини і Дальні Млини), (ще 
ж і мірошників  –  6 / 165), лісівників – 79 / 620, гончарів – 8  / 
562, олійників – 13 / 397, кінників, конюхів – 54 / 313, кожухарів 
- 43 / 252,  рибалок – 34 / 240, косарів – 60 / 220, куховарів – 55/ 
211, каменярів – 29 / 208, різників – 23 / 192, золотарів – 34 / 169, 
дігтярів – 20 / 164, пічників, пекарів – 55 / 131, візників 26 / 131, 
залізняків – 20 / 126, чоботарів – 14 / 115, пастухів – 27 / 110, 
пасічників-бджолярів  – 33 / 107, столярів – 19 /109, садівників 
– до 100, бортників – 18 /69, теслярів – 13 /69,  шинкарів – 10 / 
59 (щось багатенько!), городників – 8 / 49 (це, мабуть, нинішні 
дачники!), моряків – 26 /47, замітайлів – 14 / 42, прях – 10 / 37, 
воскобійників – 8 /32, стельмахів – 6 / 28,    клепачів – 8 / 20, лікарів 
– 7 / 15, корчмарів – 7 / 12, суддів – 6 / 9 (щось дуже мало?? Чи не 
так?), орачів – 5 / 6, вапнярів – 4 / 5*…

Що ж, бачимо, що одесити дуже працьовиті  і трудящі люди!!  Хоч 
ці цифри і не дають точної кількості представників  кожного фаху, 
кожної  професії, але читач може вловити загальну картину. Не 
треба дивуватися, місто молоде, розбудовувалося, а всі козаки навіть 
проживаючи на Січі, любили і мусіли! займатися городівництвом у 
численних зимівниках, забезпечуючи козаків харчами. Думаю, що 
зимівники тоді були тим самим, що у нас зараз дача. Так що дорогі 
дачники наші, не забувайте,  ви займаєтесь козацькою роботою.  Та 
ще ж ковалювали, обшивали, взували козаків…

Хочу сказати про козакородних архітекторів, які розбудовували 
Одесу. Про них є розлога, детальна і чудова  стаття Олександра 
Музички. Скористаюсь нею, не деталізуючи,  а – про  прізвища… 
Саме козацьке середовище  дало Одесі її перших будівничих. 
Передусім ідеться про розгалужену династію Шостаків. Один із 
її представників антін працював наприкінці ХVIII століття та в 
1810-х роках військовим інженером на півдні України. Разом із Ф. 
Деволаном у 1793 р. він обстежив місцеві гавані та обрав місце для 

* Нагадую, що перша цифра означає кількість форм, яких набирає у прізвищах 
даний корінь, а друга цифра – загальна кількість  прізвищ.
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майбутнього міста. Шостак(ів) у ОТД-2005 маємо  – 29.

У другій половині ХІХ ст. Пантелеймон Йодко працював на 
посадах архітектора Рішельєвського ліцею та Новоросійського 
університету. На сьогодні у ОТД-2005 є  таки Йодко – 1.  Серед 
нащадків козаків був звичайний каменяр у приодеських хуторах та 
робітник мармурових майстерень Одеси Єлисей Слабченко, батько 
видатного українського історика Михайла Слабченка. Михайло 
згадував, що з дитинства допомагав батькові в його нелегкій праці. 
Нині є Слабченко – 1, Слабенко – 3  (а всього прізвищ  з коренем 
Слаб є 19. 

з ТИх чаСіВ і ДоСі  у НаС ПобуТуюТь  оТаКі 

чуДоВі, оРИГіНальНі КозацьКі ПРізВИЩа

Незовибатько (1 - далі я у дужках, або через тире, вказуватиму 
кількість прізвищ у ОТД-2005), Безклубий* – 1,  Безкоровайний – 9,  
Долгожив – 2, Жабоедова - 2,  Живолупенко – 2, Желтоноженко – 
2,  Жовтобрух – 2, Замриборщ – 3, Замниборщ – 4,  Замрикоза – 1, 
Зарвигоров -1, Красноноженкю – 5, Красночубенко – 3,   Кривовяз 
– 7, Кривозуб – 1,  Кривогуз – 1,   Кривоніс – 13, Кукурика - 1,  
Кукуричкин - 1, Мотуз – 1, Мотузенко – 3, Мотузко – 6, Мотузяник 
– 1, Недолуженко – 6, Недолужко – 2, Нездійминога – 6,  Непийвода 

**Леонід Безклубий народився 2 січня 1947 р. в Харкові в родині офіцера-
артилериста. Мама, Марія Трохимівна, 1922 р. н., працювала у госпіталі 
фельдшером. Батько Леоніда, Петро Степанович, 1920 р. н., майор запасу, інвалід 
війни, та мати після служби оселилися в Одесі. “Я виховувався у стариків у м. 
Одесі по вулиці Чорноморського козацтва, 17, де після служби мешкали батьки, – 
розповідав Леонід Безклубий. – 1965 року закінчив одеську школу №113.  До речі, 
Леонід Безклубий за життя був знаменитим аж поза межами Одеси отаманом 
звичаєвого козацтва, навчав молодих козаків бойовим мистецтвам – спасу і 
гопаку. Завдяки “енергії дії” Звичаєвої громади козаків Одеси та безпосередньо 
Леоніда Безклубого пам’ятник української історії дуб “Чорна ніч”, якого в 1792 
році на знак розставання посадили козаки-чорноморці, було врятовано…  26 
січня 2008 р. Леонід Петрович Безклубий пішов у кращі світи. Земля йому пухом-
пашницею та яблучком! – писали побратими у некролозі.
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– 2, Захватихата – 2, Кривохатська – 1, Нетудихата – 1, Нетудихатка 
– 2, Нетудихатко – 4, Низькодубов – 1, Низькошапка – 1, Отченаш 
– 1, Отченашенко – 1, Півкозак – 1, Півень – 25, Полубояринов 
– 1,  Подшивайло – 2, Пробачай –  1, Джур –  1, Варибрус – 1, 
Варивода – 5, Зачешигрива - 1,  Паливода – 4,  Дуридівка (аж 3!), 
Легкошерстний - 1, Пахнекниш – 1, Перебейнос – 7, Пересунько – 5,  
Попандопуло – 5, Причипойда – 1, Пустомельник – 11, Роздайбіда 
– 4, Розізнаний – 2,   Рябоконь – 38, Рябокоровка – 1, Рябокучма 
– 2, Тягнирядно – 2, Тягнибіда – 2, Свічколап – 1, Сироватка – 1, 
Сироватко – 2, Скачедуб – 1,  Скоробогач – 5, Сторчеус – 1, Семиус 
– 2, Кривоус – 5, Продеус – 3, Красночубенко - 4, Ломоносов – 4, 
Крутиголова - 1, Лихошапко - 1, Скоропупов – 3, Скоробреха – 1 
Скорохватов – 1,  Сорокопуд – 5, Цвірінкалов – 4, Цвірінькало -  1, 
Цвірінько – 6, Вареник – 14, Кіш – 1, Кошик – 3.

Наукова бібліотека ім. Горького 1998 р.
Презентація книги Ігоря Сапожнікова. В центрі ліворуч від О. Різнікова 

сидить гетьман Українського казацтва В. Мулява.
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Не всім читачам, гадаю,  зрозуміло, чому і яким чином я додаю до 
свого кореневого словника прізвища. Пояснюю.

Уже років сорок (з 1973 року, концтабір № 36, Пермщина) я 
укладаю свого нового стислого кореневого словника. І вісім років 
набираю його на компі. Кожну спільнокореневу сім’ю чи родину я 
називаю словогроном, оскільки  всі слова у ньому, як виноградинки 
у гроні, тримаються за спільний корінець. Я збираю до словогрона 
усі-усі слова, які суть записані у книгах, у словниках, в тому числі 
рідкісні і діалектні, бо всі вони є витвором українського духу, 
мудрості і природи.  Новий він буде тому, що  я усі слова подаю за 
спеціальною схемою (ідейним взірцем була Таблиця Менделєєва), а 
також  додаю до кожного словогрона ще й  оніми, себто назви міст 
і сіл, назви річок і людські прізвища, які належать до означеного 
словогрона (зауважу, такого ще не було в історії словникарства).

Наприклад, до словогрона ВаРИТИ  додаю населені пункти 
в Україні: Вариводки Хм, Варівськ Кв, Варівці Хм, Підварівка 
Пл, Сировари Тр, Уварівка Крм тощо (поруч вказую скорочено 
назву області, бо певен, що читач зрозуміє, яка вона)  та гідроніми: 
Варенка, Вареникова, Варешка, Варибрусів, Вариводка тощо.  
При наявності я додаю назви і гір,  і озер, і часто кутків міст чи сіл. 

Щодо прізвищ – я мусив обмежитися лише Одесою, бо довідників 
інших міст нема під рукою. Наведу кілька  із  209 прізвищ цього 
словогрона, які мають 53 різних форми:  (надалі 53/209) Варещенко 
- 5,  Варибрус - 1, Варивода – 5,  Поваров – 3, Подварко -  1,  
Подварчан - 2, Суховаров  -  3, Уваров  - 28, тощо. 

Ну ще візьмімо словогроно ЛИПА. Тут прізвищ 160  (52 форми) 
(нпр. Липа – 2, Липенко -2, Липинський - 13, Липовський – 10, 
Липов – 3 тощо); населених  пунктів 80  (49 форм), нпр. Великий 
Липовець – 1, Зелена Липа – 1 Золота Липа -1, Липа – 3; гідронімів 
- 52  (30 форм). Ну ось приміром: Золота Липа, Липівка (5), Липова 
(26), Липовий (15) тощо.

Отже, читачеві тепер зрозуміло, що мій словник охоплює майже  
всю ноосферу кожного кореня, усі суфіксально-префіксальні 
утворення з усіх теренів України-Русі і з усіх проминулих віків або й 
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тисячоліть.
Часто чую зауваги, що це занудлива і 

нуднісінька робота. але я можу похвалитися, 
що дуже часто маю цілим віхтем втіхи і радісні 
збурення. Особливо, коли зустрічаю нове слово, 
мені незнане, чи напівзабуте. 

Навесні цього, 2015 року, вийшла моя книга 
«Словогрона духу. Новий кореневий словник», 
де можна буде познайомитися детальніше з цим 
словником.Обкладинка

моєї книжки

 Та ПоВЕРНіМоСь До
оДЕСьКИх ПРізВИЩ

У зрілі мої роки, коли українці домоглися  у правлячої тоді банди 
нарешті права  читати твори розстріляного (нею  ж, у 1937 році) 
Миколи Куліша, я із захопленням знайомився із його геніальною 
п’єсою «Мина Мазайло». Пригадуєте? – Мині Мазайлу закортіло 
поміняти своє неоковирне – на його думку – прізвище на ніби-то 
благородноє, вєлікоруськоє – Мазєнін.

Беру   ОТД - 2005, пробую знайти це прізвище – теж нема! Натомість 
є Мазаев, Мазайшвили, Мазалов, Мазалюк та інші подібні. Навіть 
суть Мазеин (1), таке близьке до омріяного Миною, Мазенко (3), 
Мазепа (аж 6!)… Мазайла нема. Хоч Куліш і жив у Одесі довгенько, 
але не тут знайшов це прізвище, певне, десь у Києві. До речі, в Одесі 
прізвищ Кулеш - 8, Кулеша - 5,  Куліш - 27,  Кулешов – 33!!  

За польських часів багато хто додавав до свого козацького 
прізвища кінцівку -ський, або -цький, -ачний, щоб подібніше 
до польського. це видно і з нашого Довідника: – не Табак (3), не 
Табачник (7), а Табачковський (3),   не Буряк (36), не Буряченко 
(11), а Бурячковський (1), чи ще «польськіше» Бурякевський (1); 
не Цап (5), Цапенко (27), Цапко (11), Цапок (12), а – тримай вище!! 
- Цаповський (1)!!.  Голобородько (21) тоді ж, мабуть, ставав, 
Голобородським (2)!



10

За московських часів почали додавати -ов, -єв: були Тютюнник  
(15), Тютюник  (3), а ставали Тютюнков – (2), Тютюнников (3), були 
Табак (30) чи Табачник (7), ставали  Табачников  (11),  Табачков  (2).

Тому тепер поруч стоять: 
цвірінько (6),  цвірко (5),  цвіркун (5) і -  цвірінкалов (1)!!   
Синило (1) і - Синилов (3),  
Синько (6)  і - Синьков (9),   
Шкуро (8) і - Шкуров (1);  
Поруч із Шкуренко (17) є уже Шкуренков (1). 
Так що крім Бабенко (119), зустрічаємо Бабенков (5)!  
Волошенко – 8, Волошенков – 1.
І крім Пономаренко (173), маємо Пономарев (96)!

Отже, картина зрозуміла – повзуча русифікація в дії.

Заувага:
Оскільки я у цій статті досліджую лише козацькі сліди у Одесі, я 

оминаю прізвища, утворені від людських імен. а що їх дуже багато, 
видно із оцих кількох прикладів: Андрій – 90 / 662, Антон – 35 /407, 
Богдан – 8 / 112 (це ім’я ви зустрінете в тексті!), Гаврило – 24 / 300, 
Гнат – 23 / 323,  Григорій – 116 / 1082, Данило – 26 /240, Дмитро – 28 
/445, Іван -128 /1511, Михайло – 88 /880, Олекса – 42 / 507, Петро – 
100 /921, Пилип/Филип – 37 / 415, Роман – 62 / 662, Семен – 33 / 544, 
Сергій – 25 /302 тощо.
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оТуТ, ДЕ СТоЇМо…

Ми уявляємо чомусь 
Прадавню нашу давнину
Немов одсунуту од нас
В якусь космічну далину.

але чому?? Та ж саме тут,
Де стоїмо, де сидимо,
Над скіфським вогнищем до 
                                             хмар
Здіймався голубий димок.

Віки минули – саме тут
Могутній ант поїв коня.
Іще століття – вже русин
підкову зронену підняв.
Мільйони ніг ступали тут,
мільйони мрій згоріли тут.

В добрі і злі пройшли вони , 
про нас плекаючи мету.

Зі стін будівель, із дерев,
із грудок чорних борозен
Уважно дивляться на нас
Всіх предків очі день у день.

Бажають знати: якщо ми 
Розтанем в мареві століть,
Чи їхню силу збережем – 
Нащадків пізніх наділить??
Бо не кінець ми й не вінець,
Бо вічний з джерела струмок:
Нащадки йдуть,
Крізь нас грядуть –
Де живемо, де стоїмо!

 але пропоную почати з першого тисячоліття, з тих князів, чиї 
імена зберегли літописи та історики наші і зарубіжні.
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ГЕЙ, олЕЖЕ, ПРИВіТ!
СВЯТоСлаВЕ, ПРИВіТ!

Іноді мені здається, а багато 
хто переконаний у цьому, що 
людські імена і прізвища, як оті 
гени, теж впливають на людину, 
лише не з нутра, а ззовні, - 
людина тягнеться, рівняється 
до свого, уже знаменитого імені 
чи прізвища, хоче бути гідною 
його. Маю двох друзів, корінних 
одеситів з князівськими іменами 
– Олег і Святослав.

Олег прибиває щит свій до воріт 
царгорода.  

Гравюра Ф. а. Бруни, 1839.

Князь Святослав

Корінний одесит Олег Олійників виростав 
під знаком свого княжого імені. Тож не дивно, 
що він став гідним його – член НСПУ, автор 
багатьох краєзнавчих праць, бурхливий 
колядник, рухівець і просвітянин, та ще й 
до всього активний учасник відродження 
козацтва в Україні.  

У корінного одесита, професора з Одеської 
політехніки Йосипа Караванського, 

народився 1920 року син Святослав. Весь 
інститут знав і дивувався, що  пан Йосип 
викладав свій предмет українською мовою, 
значить, се була патріотична родина. 
Синові Святославу розповідали про князя 
Святослава, що був зразком патріота, взірцем 
козацького завзяття і звичаю. це наклало свій 
відбиток на характер хлопчини, він став сам 
взірцем патріотизму, любові до свого краю, за 
яку і був покараний комуністичною бандою  у 
1945 р. до 25 років ув’язнення. 
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Святославе! Чверть століття 
ти прожив – і стільки ж літ 
трибунал тобі намітив 
у страшний колимський лід!

25 — аж серце терпне... 
25 — цей строк тягти. 
(Як далеко ще до Серпня 
переможного іти...)
25 тобі відміряв 
той безбожний псевдосуд 
Ти ж терпів, боровся, вірив 
в українську Правду й Суть.

О, які ти зніс тортури, 
о, які знущання зніс — 
а здолав камінні мури, 
крізь звірячі  їх натури, 
зло і ненависть їх крізь —

зріс героєм України, 
зі звичайної людини 
ти як велетень проріс!

СЛОВО взяв замість багнета, 
а воно сильніше, ніж 
куля, бомба чи ракета, 
чи кривий московський ніж.

Сміло, мужньо і пророчо, 
не схиливши голови, 
ти казав їм просто в очі: 
«Ви — бандити! Йду на ви!»

Святославе, славний муже! 
Княжі гени у тобі. 
Ти імперію подужав 
У запеклій боротьбі.

24 грудня 2014 р. йому минув 94 рік, він живе у СШа (був 
видворений із СССР 1979 року з дружиною Ніною Строкатою, моєю 
посправницею у одеському судилищі 1972 р., коли їй присудили 
4 роки, мені 5 з половиною), випускає чудові книги, трактати з 
української мови, друкує в Україні мудрі, виважені статті. Така ось 
енергетика імені княжого, святого. Навіть знаю одного чоловіка, 
який своє ім’я Станіслав офіційно поміняв на Святослава. 

а ми щоразу, чуючи Олега чи читаючи Святослава, переносимося 
на 1000 літ назад, згадуючи обох князів! це як миттєвий простріл 
через тисячу років! Та частенько ми забуваємо, що се тільки в часі 

Ось уривок з моєї поеми «Промінь з 
Одеси», написаної  мною після смерті Ніни 
Строкатої-Караванської, яка відійшла у 
кращі світи 2.08.1998р:

КНЯЖі ГЕНИ 
СВЯТоСлаВа

7 лютого 1945 р.
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далеко, а Святослав і Олег ходили по цій самій землі, яку і ми зараз 
топчемо! До речі, є в Одесі  отаке прізвище – Святославський (1). 

Тисячолітній зв’язок  поколінь нами не часто відчувається. Хоча 
минуло всього тридцять колін.  Не дуже й багато, як на вік нашої 
Планети… 

Колись я, здивований цим відкриттям, написав отакого  вірша:
Сотні літ 
диво-соняшник неба 
за землею обличчя своє  поверта… 
Виявляється, можна і треба 
заглянути в себе, 
як в підручник раніш заглядав.
Я – живу. 
Кров, що в предках буяла – 
гартувалась, 
міцніла із віку у вік! 
Чую, грає по жилах, 
як ніколи не грала.
Гей, Олеже, привіт! 
Святославе, привіт!

В землю, ту,
що мене народила й плекала, 
ваші ноги вгрузали, 
краплі крові стікали, 
у степах і дібровах 

загубилась луна 
сміху вашого й слова.
Я – живу. 
Дишу тим же повітрям, 
розкошую землею, свідомий того, 
як багато зробить і продовжить, 
                            і витримать 
маю я, щоб цвіло все кругом.
Спадкоємець усіх, що жили, 
прадід тих, що народяться   
                                     жить– 
я від них набираюся сили, 
і між нами нема межі.
І в підручник тепер заглядати не 
                                    треба, 
виявляється, можна 
у себе самого спитать…
а гарячий, пекучий 
соняшник неба 
за землею обличчя своє поверта… 

1963

 Так, вони ходили тими самими полями, лісами, ярами,  берегами 
тих самих річок, що й ми, сідали на ті ж скелі… Дихали тим же 
повітрям… І тисячу років тому, і 2, і 3 тисячі… На жаль, ми можемо 
звірятися тільки з тими людьми, які записані у літописах. Тож 
чому не спробувати почати з князівських часів чудової нашої Русі-
України??

Давайте перевіримо! Хоча б коротенько.
Про князів Олега і Святослава ми вже згадали. Імена ці дуже 

поширені по Україні.
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Князь Ярослав Мудрий має 
однофамільників таких: Мудрий (10), 
Мудров (8), Мудряк (6), Мудряков 
(6), Мудренко (8), Мудрак (4), навіть є 
Немудрий (1). Всього 80 у 17 формах. До 
речі, є і від його імені прізвища: Ярославець 
(1), Ярославський (18),  Ярославцев (11).

Один з князів мав прізвисько Осмомисл 
(мислив за восьмох!?) Маємо в Одесі трохи відмінні: Восьмак (1), 
Восьмушкін (2). Та ще Мисливчук (4), Мисливий (2), Мислицький 
(5). З коренем мислити всього 44 прізвища.

Деякі з князів мали прізвисько Великий. На диво, маємо в Одесі 
серед 170 прізвищ 17 різних форм, серед яких є: Великий (23), 
Великих (1), Величко (83), Великодній (6), Величенко (7) тощо.  

Був князь Мстислав ІІ Ізяславич – є в Одесі прізвище 
Мстиславський (1).

Були в Русі-Україні два брати, князі, святі Борис і Гліб (у хрещенні  
Давид і Роман). Імена ці і зараз широко вживані, але є і прізвища: 
Борис (6), Борисенко (71),  Борисов (157); Глебов (23), Глеба 
(3)…; Давид (3), Давиденко (55), інших форм – 34.   Роман – (1), 
Романенко (175), Романенков (5),  Романець (8), інші форми – до 
500.

Князь Данило був. Є Данилко (10), Данилов (103), Данилик (1), 
Даниленко (60), а всього 240 прізвищ у 26 формах.

У «Слові про похід Ігоря» згадується князь Рильський. Таких 
прізвищ у довіднику – 5.

Князь Ягайло. Такого серед одеситів нема, але є дуже подібні:   
Ягелло (2), Ягельницька (1),  Ягельська (1).

Ну, якщо уже мова була про князів, гляньмо до ОТД=2005, як 
там з князівськими прізвищами.  Словогроно КНЯЗЬ нараховує 
прізвищ 11 / 72, ось деякі: Князь – 4, Князьков – 10, Князев – 46,  
Княжевич – 2, Княгинин – 1 тощо.  
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Одесити! Вище носа!! Є у нас князівські гени!! 

Хоча дехто скаже – а цареві, царські?? Подивімось... Є! Ось 
так: словогроно ЦАР має прізвищ 28 / 120, серед них – Цар – 1, 
Царевич – 1, Царенко – 23, Царев – 23, Царук – 4, Царюк – 20, 
Царгородський – 1, Царегородцев – 4 тощо. Етимологія твердить 
що слово походить від римського Цезаря. Мало того, панове! Ще 
маємо отаке: Цезар – 2, Цисар – 4, Цисаренко – 1, Цисарь – 1, 
Цысарь – 4 і навіть Кайзер – 1 !!

Тоді треба додати і королівські прізвища, бо ж ми мали короля 
Данила. Та й знаменитий Сергій Корольов, навчався у Одесі. Отже 
– словогроно Король  24 / 266, серед них  Король – 76, Корольов 
– 101, Королевич – 2, Королевський 6, Короленко – 30, Круль – 1 
тощо.

Імператорів у Одесі, на щастя, не знайдено.

500 РоКіВ ТоМу з ГаКоМ 
ВИКРИСТалізуВалоСЯ 
В уКРаЇНі КозацТВо

Багато хто вважає, що Козаки були ще й тисячу років тому, що і 
князь Святослав зі своїм оселедцем і берладники уже були Козаками. 
Та яскравіше цей унікальний, неповторний український  феномен 
проявився півтисячі років тому.

Погляньмо на Одесу очима колишніх або, краще, нинішніх 
козаків. Маємо ж бо в Одесі і Чорноморське козацтво, і Гайдамаків, 
і звичаєве… але ще ніхто не  ревізував так одеські прізвища, як 
збираюся я.    

Маємо три старі назви народу нашого українського – руси, 
козаки і черкаси.  

За князів країна наша звалася Русь, а ми були руси, русини.  
«Енциклопедія українознавства» так пише про цю назву: «Назва 
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Русь на означення України вживається не тільки в литовсько-
руських літописах  XIV—XVI ст., але й за козацьких часів, коли назва 
Україна вже широко прийнялася. Б. Хмельницький хотів визволити 
ввесь «руський народ  по Вислу», в гадяцькому договорі гетьмана 
І. Виговського 1658 р.  Україну названо «Великим Князівством 
Руським». В інструкції гетьмана П. Дорошенка (1670) згадується 
теж «руський православний український народ». І чужинці, як, 
напр., Павло з алеппо (1654), називають Україну Руссю, а українців 
русинами або русами, відрізняючи їх усюди від москвинів, яких аж 
до початків XVIII ст. знали тільки під назвою москвичів, москвинів 
або москалів, а їхній край під назвою Московія.  Лише Петро І 
задумав перейменувати Москву на Росію і себе на імператора. Великі 
гроші, дарунки і хабарі  платила Москва європейським урядовцям і 
журналістам, поки вони стали називати її Росією: Франція визнала 
цю назву 1757 року, Іспанія -1759 р., Польща 1764.

МИ – РуСь, КРаЇНа уКРаЇНа
Хай ворога хопить судома –
ся істина знана кругом:
Ми – Русь, що лишилася вдома
над Богом, Дністром і Дніпром.
 
Ми – Русь від аскольда і Діра,
Волинська і Київська Русь.
ми – Русь королівська Данила,
що з Левом  уклала союз.
 
Від русів – і стреси, і струси
в хозарських, болгарських світах.
Не роси, не пруси – а  руси
В царграді прибили щита.

То руські князівни навчали
своїх європейських мужів
не хрестики – підписи ставить
і книги читати чужі!
 
Ми – Русь, ми Країна, спрадавен
відома у світі усім.
Наш рід благороден і славен.
Се  честь – буть належним Русі!
 
Недарма ж мордвини і фіни
під руську пішли опанчу,
пишались тоді, та ще й нині –
«Ми – руські є!!» - гордо речуть.

  3.05.-23.05.2014
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 В офіційних документах Московії 
в 2-й пол. XVI — 1-й пол. XVII століть 
українські козаки іменувалися 
черкасами .  Як народна назва 
українців у російській мові ще черкаси  
існували до XVIII століття.

Тож розглянемо усі три старі  назви. 

У словогроні РУС, РУСИН маємо 
аж  201 прізвище, як от: Рус – 2, Русин 
– 16, Русина – 12, Русенко – 4,  Русов 
– 31 і т.д. і т.п.

а от козацьких прізвищ ОТД-2005 
р.  подає нам набагато більше – аж   365  
у 25 формах. Найчисленніші отакі: 
Козак – 86, Казаков – 70,  Козаченко 

З картини на дверях 
Яворницького.

– 68,  Козаков – 48, Козачук – 15,  Козачинський – 14, Козачек – 10 
і т.д. і т.п.    

а не забувайте – пройшло 500 років з гаком з того часу, коли 
створилося козацтво! Зразу ж на пам’ять приходять слова Василя 
Симоненка: «Народ мій є! В його гарячих жилах Козацька кров 
пульсує і гуде!»

Третій корінь розгалужений трохи менше: всього 135 черкаських  
прізвищ, як от: Черкасов – 60, Черкашин – 19, Черкас – 8, 
Черкаський – 7, Черкасець - 3 і т.д. і т.п.

Четвертий, новіший, то й розгалужений менше. У словогроні 
Україна/країна маємо 73 прізвища у 16 формах. Тут бачимо такі 
прізвища: Українець – 16,  Український – 11,  Українцев – 6,  
Українчук – 1,  навіть є спогад про древню (!!??) назву племені – 
Укран – 1.    
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  Одеські прізвища – це скарбниця, це дивовижне зібрання усіх 
атрибутів козацтва, невід’ємна, органічна приналежність Одеси!  
Іноді здається  що ОТД-2005 є просто унікальним, віртуальним  
музеєм козацького духу і козацької історії.

У цьому читач переконається незабаром сам. Тож почнімо 
перегляд усього ього, що зберігає наш музей.

Музей історії Козацтва на вул. Чорноморського Козацтва, 9
У центрі погруддя гетьмана Івана Мазепи
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Без чого не можна собі 
уявити козака? Без коня. 
Ось як співали козаки:

«Ой коню мій коню, 
            не стій наді мною…» 
В мене кінь вороний, 
            я — козак молодий, 
То дасть Бог, не загину!...
Ой, коню мій 
           вороненький, 
Товаришу мій 
                 вірненький,
Не плач, коню, наді мною,  
Не бий землі під собою...
Козака несуть, 
             І коня ведуть, 
Кінь голівоньку клонить,
а за ним, а за ним його 
                    дівчина 
білі руки ломить..

Що ж, у довіднику маємо широкий розсип прізвищ, споріднених 
з конем: Конев – 12, Коник – 7, Конкин – 10, Коноваленко – 40, 
Коновалов – 102, Конюхов – 16, Сивоконь – 7, Староконь – 2 і 
т.д. і т.д. Не забудьмо і кобилу: Кобиленко – 2, Кобилинський – 6, 
Кобилко – 5,  Кобилков – 2, Кобилянський – 20 тощо, всього – 54 
/ 313.

Важливим атрибутом було сідло. Маємо у довіднику отаке: 
Седлецький – 15, Седлицкая – 1, Сідлецький – 5, Сидлярчук – 2. 

У ряді випадків застосовується  козаками, для управління конем 
канчук, батіг, нагайка - сплетені разом мотузки або ремені на 
руків’ї.   За певних обставин, може бути і зброєю. В Одесі є прізвище 
Канчуковський – 1. Прізвищ з Батогом нема, бо Батагов (1) і Батигін 
(1) дуже несхожі, зате є Нагаев – 4, Нагаевський – 2, Нагаєнко – 1, 

Отаман Чорноморського 
Гайдамацького з’єднання Сергій 

Гуцалюк.
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Нагаец – 5, Нагайник – 1, Нагайцев – 7, Нагайчук – 2. Всього, як 
бачимо – 22. 

Ознакою влади у козаків була булава і бунчук   (у одній з дум 
співається: «Оттоді то козаки добре дбали, бунчук, булаву положили, 
Єврася Хмельниченка на гетьманство настановили»).

Маємо у ОТД-2005: Булава – 3, Булавенко - 1, Булавин - 9, 
Булавинова - 2, Булавинцев – 5, та Бунчук – 4, Бунчужна – 1.

Є одненьке прізвище Пернацький… Чи це не відголосок пірнача: 
«холодна зброя ударно-розбивної дії. Являє собою різновид 
булави…».

Кармазином звалося старовинне дороге 
темно-червоне сукно. «Привезли кармазину, 
...ото зараз пошили нам запорозькі жупани» - 
писав Олекса Стороженко. Кармазинами звали 
тих,  хто носив одяг із цієї дорогої тканини. 

Що ж,  маємо в Одесі тих, що носили одяг 
з кармазину: Кармазин – 11, Кармаз – 4, 
Кармазиновський – 2. а оце на фото Юрій 
Кармазин, який, будучи депутатом, дуже і дуже 

ретельно, по-козацьки ставився до своїх обов’язків – контролював 
чи не кожне слово в законах.

Мисю́рка — («місюрка», «місюра», «шапка місюрська») — тип 
бойового шолому, що складається з навершя у вигляді опуклої 
верхньої пластини та кольчужної відлоги чи бармиці. Зокрема, 
мисюрку носив Богдан Хмельницький під час служби у польському 
війську. Використовували їх і українські козаки. Що ж ми маємо в 
Одесі? О, як не дивно, а Мисюра – 11! Ще й Мисюрев і Мисюрин є!

Чекайте, а що ото за шолом бойовий?  Заглядаємо до ОТД-2005 
і зустрічаємо: Шолом – 1, Шоломицький – 1  і Шоломова – 2. Не 
густо, але якби це було з того поля, що Шолом-алейхем, то було би 
набагато більше.

Була ще й шапка у козака. Що ж, гляньмо до ОТД-2005. Так і є – 
Шапкин – 8, Шапошник – 7, Шапошников – 21. але ще й отакі, з 
викрутасами:  Белошапко – 3,  Красношапка – 1, Лихошапко – 1,  
Низькошапка – 1, Рябошапка – 8, Рябошапко – 8,  Рябошапченко 
– 3. Всього аж 23 / 279 !!
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Неодмінним атрибутом запорізького 
козака, крім «шаблюки» (шаблі) і 
«ратища»  (Піки), була також «люлька» 
(трубка). Народні «парсуни» (Портрети) 
завжди зображують козаків з трубкою: 
на коні чи в поході, або сидячи з кобзою 
– а люлька завжди в зубах. У відомій 
українській народній пісні «Ой, на 
горі женці жнуть» гетьману Петру 

Сагайдачному навіть приписують такі слова: «Мені з жінкою не 
возиться, а тютюн та люлька Козаку в дорозi знадобиться.»

Не знаю, чи смалять люльку нинішні жителі Одеси, які мають 
отакі прізвища:  Люлька – 5, Люлько – 3, Люльков – 3, Люльчак – 1, 
Люльченко – 10!!!

Читаємо: «Запорожці зодягались добре, ходили браво, чепурно. 
Вони, бачте, голови брили: обриє голову та ще й милом намаже, щоб 
добре волосся росло. Зоставляли одну тільки чуприну, довгу таку, з 
аршин, мабуть. Та гарну та кучеряву!  Замота за вухо разів два та 
й повісить, так вона й висить аж до самого плеча. А інший як візьме 
та вранці як розпустить, так вона зробиться, як хвіст у вівці. То 
все на вихвалку».

Тільки після посвяти у козаки (після першого бою, першого 
морського походу та складних іспитів) дозволялося воїнові голити 
голову, залишаючи чуприну. Позбавити чуприни козака вважалося 
найбільшою ганьбою. Відомий фрацузький письменник Проспер 
Меріме був прийнятий на Січі в козацьке лицарство, мав чуба, 
гордо носив цю зачіску у Франції і називав її левержет.

Надзвичайно буяє нива чубатих прізвищ у Одесі! Ви лишень 
подивіться: Красночубенко  - 4,  Чуб – 13,  Чуба – 4,  Чубаренко – 1,  
Чубарко – 9, Чубатюк – 4, Чубенко – 22, Чубинський – 2, Чуприн 
– 7, Чуприна – 46, Чупрун - 11 і т.д. і т.д.. а їх аж 210! Причому 57 
різних форм!

а ще О. Стороженко писав: «Запорожці звали ще чуприну 
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оселедцем, бо як вона довга, то теліпається, неначе оселедець». 
Будете здивовані, але маємо отаке: Оселедець – 1, Оселедка – 1, 
Оселедченко – 1, Селедцов – 4.

а чи можна забути вуса??? Комуністичні ідеї нанесли непоправної 
шкоди вусам українських письменників. Ні Рильський, ні Тичина, ні 
Сосюра вусів не носили (може й тому лишилися живі? — Кривавий 
Сталін не терпів конкурентів?) а як з прізвищами?, О тут щось 
набувале. В Одесі вусатих прізвищ – 608!! Та ще й 61 форма: Вус 
- 1, Усенко – 42, Усов – 36, Усатенко – 27, Усачев – 28, Усатюк – 18, 
або отакі ще: Білоус – 159, Черноус – 1, Сторчеус – 1, Семиус – 2, 
Кривоус – 5, Продеус – 3, Продиус – 8,  Прудиус – 4, і багато різних 
вигадливих!!!

Гармаш часів І. Мазепи. 
Худ. Сергій Васильківський

У козаків була в пошані 
вогнепальна зброя – гармата 
(пушка), мушкет, пістоль, самопал 
(«саморобна вогнепальна зброя 
різноманітної конструкції»).

Невже знайдуться схожі 
прізвища? Так, є:  Гармата – 1, 
Гармаш – 8, Гармашов – 4,  та інші, 
всього 17 прізвищ.

Пушкар – 3, Пушкарев – 20, 
Пушкаренко – 6, Пушкарний – 2, 
Пушкарський – 5, Пушкарь – 10, 
Пушкач – 2, Пушкаш – 2, Пушкин 
– 15. Всього – 65 !!

Мушкетов – 2, Пістолюк – 2,  
Самопал – 2… 

а порох?? Без пороху гармата 
ж не зробить поруху. Геніальні 

слова  сказав Григорій Сковорода: «Не думай, що невидиме і 
безсиле – те саме. Бомба не чавуном небезпечна, але порохом, або 
затаєним у поросі огнем. Все невидиме сильніше за все видиме і 
від невидимого залежить видиме». Отже: Порох – 2, Порохненко 
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– 1, Пороховник – 1, Порошенко – 11,  Порошин – 11 і т.д., всього 
38 прізвищ.

 Вірною подругою козака була 
шабля («ой ти мені, шабелино, 
зав’язала світ»; «Дзвенять коні 
копитами, а козаки шабельками»). 
Словогроно шабля нараховує 31 
прізвище: Шаблій – 6, Шабельник 
– 2, Шаблієнко – 2, Шаблевський 
– 3 і т.д.

 Читаємо: «Козаки влучно 
стріляли з луків, прикриваючи 
стрільців під час перезаряджання 
ними вогнепальної зброї». Ну ж бо, 
що там? Ось, Живолук – 1, Луков 
– 17, Лукоперов – 2, Лучко – 4,  
Лучков – 5 та інші…

А ще ось така зброя:  келеп або чекан — різновид бойового  
кавалерійського  молота-топірця із вузьким недовгим лезом. Келеп 
насаджувався на коротке держално і зазвичай був закріплений на 
передній луці сідла або на поясі. Сокири, чекани та келепи були 
важливими елементами озброєння козаків XVII ст. 12 козацьких 
келепів знайдені на переправі на місці битви під Берестечком. 

ану ж бо, що скаже довідник? 

Ось що: Сокира – 5, Сокиржинська – 1, Сокирка – 2,  Сокирко – 
11, Сокирна – 1, Сокирник – 1,  Сокирний – 1. Всього – 26 ! 

Келип – 1; Чекан – 9, Чеканов – 10, Чеканович – 2, Чекановський 
– 5. Знаю Геннадія Чекановича, викладача сільгоспінституту, 
справного козацюру, полковника!

Були ще у козаків піки, навіть військо пікінерів. 
Використовувалась піка під час бою в якості зброї першого порядку 
(пробивний характер піки давав можливість атакувати противника 
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на більшій відстані, аніж за допомогою шаблі). У ОТД-2005 маємо 
отаке: Піка – 5, Пікалов – 12, Пікалюк – 1, Пікановський – 4, 
Пікінер – 3, Пиковський – 5.

Чи має Одеса сьогодні якусь пам’ять від славного Великого Лугу, 
якого козаки-запорожці люб’язно звали своїм Батьком, а Січ — 
рідною Матір’ю? Ого-го! Тут цілий розсип: Луговенко – 5, Луговой 
– 8, Луговский – 5, Луговцев – 5, а всього до сотні прізвищ!! Ще 
варто назвати Недолуженко – 6 і Недолужко – 2, бо народна 
етимологія твердить: ці слова означали, що ця людина не для Лугу, 
не для козацького життя.

а ось і Січ є, маємо: Січ – 1, Січева – 1,  Січевський – 5, 
Січинський – 2.

Урядом у запорожців був кіш, керував кошем кошовий отаман. 
цікаво, що досі в Одесі збереглися отакі прізвища: – Кіш – 1, 
Кишенко – 2, Кошева – 2, Кошевой – 47!

Пала́нка  — адміністративно-територіальна одиниця у період 
існування Нової Січі в 1734-75 роках. Як не дивно, а є серед одеситів 
отакі прізвища, які дуже нагадують цей термін: Паланичка – 1, 
Паланська – 1, Паланчук – 1, Паланюк – 1. 

а отаманів у ОТД-2005 ми знаходимо  теж чимало, хоча й у дещо  
зміненому вигляді: Атаман – аж 36!

Як відомо, бували отамани наказні. Що ж, і тут Одеса зберегла 
дещо: Наказенко – 1, Наказной – 2.

Багато знаходимо серед наших земляків 
прізвищ, похідних від найвищого звання – 
гетьмана. Ось так виглядає картина: Гетман – 
3, Гетьман – 8, Гетьманенко - 1, Гетманець – 7, 
Гетманчук – 9, а всього – 36 у 9 різних формах. 
Одеса ще пам’ятає чудового поета Володимира 
Гетьмана (1921 – 2003), чиє  родове коріння 
– з козацького Наддністров’я – село Маяки 
Біляївського району.
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 До козацької старшини 
відносився Генеральний 
Писар. Маємо: Писарєв – 28,  
Писаревський – 24, Писаренко – 
32, Писарівський – 2, Писарський 
– 10. 

Навіть Генеральні Обозні 
залишили свій слід  серед одеситів ось у такому вигляді: Обозенко 
– 1, Обозовський – 1.

Та й саме слово старшина збережене в Одесі: Старшинов – 3,  
Старшев – 1, Старшов – 2.

Прізвище Осаволюк (1)  нагадує нам про козацьке звання осавул.

Ну і зовсім недивним є те, що маємо однофамільників Полковник: 
Полковников – 7,  Полковський – 2 !!

Трохи більше в довіднику також Сотників: Сотник – 6,  Сотников 
– 42,  Сотниченко – 10.

Розглядаючи такий елемент козацької культури, як вишкіл молоді, 
а.Скальковський наголошував, що саме молодики (джури) були 
спільною рисою для запорозької січової громади і європейських 
духовних лицарсько-чернечих орденів (XII–XVIII ст.).

Молоді хлопці, які готувалися стати козаками, звалися Джу́ра, 
цюра або чура — в Україні в 16—18 століттях — зброєносець, 
помічник у козацької 
старшини. Разом 
з козаками джури 
ходили в походи, 
брали участь у боях. 
Загляньмо у ОТД-2005. 
Дуже цікаво: Джур – 1, 
Джура – 5, Джураєв – 
2, Джуринський – 12! 
Навіть ще є Цюра – 1!
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На ТулуМбаСах б’юТь ТРИВоГу      

Євромайдан. Київ. 18-22 лютого 2014 р. 
4 козацька сотня (4 козацький редут)
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- уКРаЇНа В НЕбЕзПЕці

Праворуч: отаман Калинівського РКТ Чорноморського Козацького Війська 
осавул Василь Нагірняк  

На тулумбасі б’ють тривогу, коли почався розстріл майданівців. 
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Одеса 12.10.2013
Біля пам’ятника антону Головатому генерали Козацтва Віктор Мастеренко, 

Павло агромаков і анатолій Петько
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У морські походи плавали на знаменитих човнах – чайках. 
Звичайно ж, маємо: Чайка – 50, Чайкин – 14.

а плавали по Чорному морю. То ж має бути… Є! Черноморець 
– 12, Чернорморченко – 7. а як з просто морем? Бо ж Україна-Русь 
є давньою-предавньою морською державою. О, тут цілий розсип: 
Заморський – 4, Морєв – 11, Моренко – 5, Морин – 1, Морськой – 
2, Моряк – 2, Морякова – 4, Поморов – 1, Поморцев – 6… 

Вічними супутниками козаків були кобзарі, які підіймали їхній 
бойовий дух, оспівували перемоги, ширили їхню славу по світу. 
Так ось, в ОТД-2005 маємо таку картину: Кобза – 4, Кобзар – 4, 
Кобзарев – 3, Кобзаренко – 13, Кобзарук – 2, Кобзарь – 33!  Усього 
– 79!

Народні музичні інструменти широко побутували в запорізьких 
козаків. Дмитро Яворницький зазначав: 

Микола Струнников. 
Козак з кобзою

«...грали на кобзах, 
скрипках, ваганах, лірах 
(«реллях»), басах, цимбалах, 
козах, свистіли на сопілках, 
свистунах,— на всьому 
можливому для гри, й відразу 
танцювали».

Як бачимо, другою після кобзи іде скрипка. Що нам подає Одеса? 
Ого, є!

Скрипка  - 13, Скрипкар – 1, Скрипкин – 16, Скрипко – 6, 
Скрипник – 87, Скрипников – 6,  Скрипниченко – 11, всього до 
150!
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І другий наш музичний 
інструмент, оспіваний у піснях – 
бандура, теж має досить прізвищ. 
У словогроні бандура маємо такі 
прізвища: 

Бандура – 9, Бандуренко – 1, 
Бандурина – 1, Бандуристий – 
1, Бандурка – 4, Бандуркин – 3, 
Бандурко – 10 та інші. Усього – 34.

а ось такі музичні інструменти, 
як балалайка, гармошка, акордеон 
- мають 0 прізвищ, і лише  баян 
спромігся на всього три: Баянов -2, 
Баянський -1…

Сергій Якутович: 
Козак- з  бандурою.

а ТЕПЕР ПЕРЕЙДіМо До КоНКРЕТНИх 
ПРізВИЩ НашИх КозаКіВ

1492-1505 був гетьманом Дмитро Путятич. В ОТД-2005 маємо  
Путята – 3, Путятин – 1.  

Сенько Полозович був гетьманом у 1510-1524 рр.  Маємо таку 
картину: Полоз – 12, Полозенко – 7, Полозков – 5, Полозов – 9,  
Полозовський – 7.

Один із фундаторів нашого козацького руху Остафій Дашкевич, 
будучи видатним бойовником, фаворитом польського короля, 
старостою черкаським і канівським, частенько водив козаків на 
Крим і Очаків, громив кримчаків і турок, а 1521 року разом з ханом 
Мехмет-Гіреєм дуже вдало повоював аж під Москвою!  Що ж, є у 
нашому ОТД-2005 аж 14 Дашкевичів! У кому з них тривають гени 
гетьмана, ми не можемо знати, але якщо прізвище протривало 500 
років, то все могло бути. Чи не так?
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Засновником першої запорізької фортеці був гетьман Дмитро 
Вишневецький, український князь з роду Гедиміновичів і 
Рюриковичів, про якого пишуть історики, що «він мав право 
бути королем України». це про нього співає народ як про Байду 
(В царгороді, та й на риночку ой п’є Байда мед-горілочку), якому 
султан віддавав свою дочку і кликав царювати. 

Як би там не було, а в Одесі картина така: Вишневецьких -10, 
Вишневських – 93, та ще й Байда – 12!!  Розкопати б кожному свій 
родовід, у комусь є таки князівські гени!

Князь Остафій Ружинський (загинув 1534 року) бував і біля 
Криму, і в акермані. Одеса має одного Ружинського. Що ж, хоч і 
одного, а таки має!

андрій Лях (1568 р) має таких таких однофамільників:  Лях – 17.        
Фока Покотило  (1574 р.)  Маємо: Покотило – 6, Покотилов -13.
Самійло Кошка (1574) Маємо: Кошка – 1, Кишко – 4. 

В часи унії Литви з Польщею  (1569 р.) був досить впливовий 
український князь Богдан Корецький. Так ось, в довіднику 
Корецьких є 40!! Як добре було б, коли би хтось із Корецьких 
прояснив свій родовід. Бо більшовики це не заохочували і не 
дозволяли робити.  а може все-таки варто було би?

Яків Шах (1576- 1578) – Маємо: Шах – 1, Шахов – 12!  

1577-78  роки. У Січі аж два брати Підкови,  Іван і Олександр. В 
Одесі є Подкова (1) і Подковський (1).

Лук’ян Чернінський (1578). Маємо: Чернінський – 1.

Самійло Зборовський (1581). Маємо Зборовський – 7.

Демян Скалозуб (1583-1584). Маємо: Скалозуб  - 9, Скалозубов 
– 1. 

Читаємо: «Повстання Косинського (1591—1593) — козацьке 
повстання в Україні під проводом Криштофа Косинського. Перший 
великий збройний виступ козацтва проти шляхти і української 
адміністрації Речі Посполитої». У ОТД-2005, пане читачу, 
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Косинських – 22!!

Григорій Лобода (1593-1594). Маємо:  Лобода (14), та ще Лободин 
– 4,  Лободинський - 3!!!

Як там у пісні співається?  «Попереду Дорошенко, веде своє 
військо, військо запорізьке хорошенько!»

Подивімось: ого, Дорошенко – 99 одеситів мають це прізвище!! 
Інших форм прізвища не називатиму. Здається, ясно – хорошенько 
він вів і досі веде своє військо.

Ну а що ж Сагайдачний (1611-1622), «що проміняв жінку на 
тютюн та люльку, необачний»??

О, тут справді виявляється - «необачний»: в Одесі всього один 
Сагайдачний! але ж є, панове !!!  Зате Сагайдак  не один - аж  25. ця 
форма прізвища нормально українська, а у гетьмана трохи змінена 
на польський манір, про що я писав раніше… Тож пам’ятаймо – 25!

За Сагайдачним був гетьманом Оліфер (Олифер, Олефир) 
Голуб (1622-1623).  В Одесі Голуб не один – аж 54, Голубенко – 40. 
а ось цілий розсип: Олеференко – 1, Олефир – 25, Олефиренко 
- 4, Олифер – 7, Олиференко – 1, Олиферко – 4, Олифир – 5, 
Олифиренко – 9 і т.д.

Гетьмана Самійла Сулиму знали аж у Римі. Його привселюдно 
четвертували у Варшаві 12 грудня 1635 року.… В Одесі нині є його 
однофамільники, і не один:  Сулима - 31. 

Гетьманом був Грицько Чорний (1624)… В Одесі їх з горою – 
Чорний – 12, Чёрний – 87.

Гула́к Макси́м (Булюк) — гетьманував у 1642 році. У довіднику є 
Гулак – 4,  Гулаков – 12,  ну і, звичайно ж, Булюк – 3.

Гетьманом був Павлюк (Павло Бут). Їх, Павлюків - 72. До речі, 
Бут – 4.

Серед реєстру корсунських козаків зустрічаємо сотника 
Максима Мастеренка. Зараз маємо отакий врожай: Майстренко - 
57, Майструк – 10.  І є навіть  Мастеренко – 1, але який! Він, Віктор 
Мастеренко є сам отаманом  Соборного козацтва України «Січ»! 
(див фото на стор. 32).
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Пригадую вірш Миколи 
Вінграновського:

Живу назад. Я – Наливайко. Все.
Ми починаєм битву за Вкраїну.

Мій чорний вус у чорний гнів тече,
І юний меч мій розгинає спину!

У Одесі суть прізвищ Наливайко 
цілих 17!!

У пісні «Ой Морозе, Морозенку, 
славний наш гетьмане!»  Дивімось: 
Мороз – 167!! Морозенко - 19! Оце 
врожай!

Жив десь на вулиці Балківській 
відлюдьком Розумовський, нащадок 

отого Олекси Розума, «комарика, що на мусі оженився».  Дивімось: 
Разумовський - 7, ще можна назвати Розум - 5, Розуменко – 4. 

Наказним гетьманом був черкаський полковник Іван Барабаш 
(убитий 1648 року). Хоч і не побував він у Хаджибеї-Одесі, але у 
ОТД-2005 знаходимо отаке: мешкають Барабаш – 37.

Нарешті дійшли ми до найуспішнішого і багатьма проклятого 
нашого гетьмана, який не раз громив найкраще військо Європи 
– польське. Про нього гіркі слова 
сказав Тарас Шевченко: «Ой Богдане, 
Богданочку, якби була знала – у колисці 
б задушила, під серцем приспала». 
Так, Богдан Хмельницький.  У Одесі 
Хмельницьких  - 21! І ще отакі – Богдан 
(30), Богданов (161), Богданський 
(3)… Може бути, що і  в  їхніх «гарячих 
жилах Козацька кров пульсує і гуде!». 

Та ще й 5  Хмельниченків!  Та ще й 
один на вул. Богдана Хмельницького 
– пам’ятник Богдану авторства 
Олександра Князика, архітектор – 
Володимир  Глазирін.
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Надзвичайно світлою фігурою був 
полковник Богун, який чудово описаний 
поляком Сенкевичем у романі «Огнем і 
мечем», який відмовився присягати царю 
Московії. Бо чітко розумів суть Московії, 
і сказав такі знамениті, мудрі слова: «Увесь 
народ Москви є рабом. Приєднатися до 
такого народу – це гірше, як скочити живим 
у вогонь». Його однофамільників є у Одесі – 
Богун (12) та один Богуненко.

Іван Богун 

а як же знаменитий, непереможний  Сірко??

За діяльністю Сірка уважно стежили іноземні уряди, про нього 
розповідали читачам газети Польщі, Німеччини, Швейцарії та 
інших країн, він сам листувався і був особисто знайомий з царями, 
королями, ханами, гетьманами, полководцями.  Показово, що Сірко 
не поставив свій підпис під текстом Переяславських статей 1659 
року, але ще й деякі представники козацької старшини, насамперед 
вихованець Києво-Могилянської академії, генеральний обозний 
Тиміш Носач, який був, поза сумнівом, прекрасно освіченою 
людиною. Ясно, що Сірко, як і Носач, можливо, й дехто зі старшини, 
не ставили свого підпису тому, що не хотіли присягати московському 
цареві Олексію на дотримання тяжкого договору, який ліквідовував 
незалежність України-Гетьманщини і робив її автономною частиною 
Московської імперії. (З газети Кримська світлиця №33 за 2007 рік)

Є таки у Одесі Сірко (Сирко) (1), але є ще й обернені на 
московський манір отакі прізвища: Серко (1), Серков (8). 

Макси́м Кривоніс (*бл. 1600 — † 1648) — український 
військовий діяч періоду Хмельниччини, лисянський полковник, має 
однофамільників у Одеси чимало:  Кривоносов – 10, Кривоніс – 13.  
Один з них, мій друг Євген, навіть написав, трохи хизуючись: 

а коник славний – з кращих кривоносів. 
Несеться криво він, несеться вкісь. 

Він гречкосіїв геть не носить. 
Мене – за звичай – звично  криво ніс.
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а чи має спадкоємців генеральний обозний Тиміш Носач?? 
Гай-гай, аж 30 Носачів є у телефонному довіднику  Одеси! Я маю 
приятеля Носача Валентина, сусіду, родом з-під Кривого Озера. 
Досить на нього глянути – одразу подумаєш, що статура його 
двометрова мала би належати якомусь гетьману, а не простому 
генеральному обозному!

«Ой не знав козак, ой не знав Супрун, а як славоньки зажити, Гей, 
зібрав військо славне запорізьке, тай пішов він орду бити» Дивина! 
Маємо: Супрун – 33, Супруненко – 34, Супрунець – 3, Супрунов – 
12, Супрунюк – 6!

Олена Бачинська

У 1630 році згадано Івана  Бачинського. а в 
ОТД-2005 маємо Бачинський – 22. І незабутній 
Анатолій Бачинський, видатний історик 
України, народжений в Одесі. Та його донька, 
Олена Бачинська,  доктор історичних наук 
(2003 р.),професор (2005 р.), дослідниця історії 
Південної УкраїниXVIII — початку XX ст. та 
історії українського козацтва.

Хто не пам’ятає  гетьмана Виговського, який 
під Конотопом розбив удвічі більше московське 
військо? Дивімось - Виговський - 9! І ще – як 

дарунок нам усім, з літерою ы  – Выговский – 5. Отже, аж 14!
Гетьман Павло Тетеря був після Юрася Хмельницького. Їх у Одесі 

Тетеря - 2, і 16 схожих  (Тетерин, Тетерькин тощо).
Гетьман Іван Брюховецький.  Таких прізвищ є аж 7.
Гетьман Петро Дорошенко - про нього вже було вище, 99 прізвищ.
Гетьман Самойлович. В Одесі таких прізвищ 2.
Січовий отаман Ханенко. Таких в Одесі 8.
Можна ще назвати Митрополита на ім’я Діонісій з прізвищем 

Балабан. Таких прізвищ у Одесі є 35.
Скажете, Мелетій Смотрицький?? Подивімось – ого!  Аж  13.
Був у ті часи Василь Кочубей, генеральний писар, а згодом 

генеральний суддя  Війська Запорозького. Є у ОТД-2005 такі 
прізвища: Кочубеєв – 1, Кочубей – 7. 

Широко відома чудова поема Рилєєва про племінника гетьмана 
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Мазепи Войнаровського, якого московські людолови викрали у 
Європі і вислали до Сибіру. У Одесі Войнаровських – 8!

а Пилип Орлик, наступник Мазепи, автор першої у світі 
Конституції? Син його Григорій Орлик (1702 – 1759) став згодом 
національним героєм Франції, одним із найвидатніших французьких 
полководців XVІІІ століття, графом Орлі, генерал-лейтенантом армії 
Людовіка XV, його іменем названо льотовище у Парижі «Орлі». Чи 
має Одеса людей з цим прізвищем? Так! Орликів аж 29!

Ну і зовсім несподіванкою було для мене самого отаке. 1727 
року, по смерті Кривавого Петра, онук його Петро ІІ Олексійович, 
відновлює 1 вересня 1727 року гетьманство в Україні. Гетьманом 
обрано Данила Апостола. Прізвище справді – унікальне! але, як це 
не дивно, в Одесі картина така: є Апостол (4), і є Апостолов (15)!! 

Велика і трагічна постать запорожського кошового отамана 
Калниша-Калнишевського, що прожив 112 років і з них просидів 
в ув’язненні на Соловках 25 років, теж залишила свій відсвіт у 
Одесі – є дві особи на прізвище Калниш. І є бажання одеситів 
поставити йому гідний пам’ятник, величніший за пам’ятник Антону 
Головатому. Вірю, що колись таки стане!

Пригадуєте слова Шевченка: «йде Залізняк Чорним шляхом, 
за ним гайдамаки». але, де б не  ходив сам Залізняк, а його 
однофамільники є в Одесі: Залізняк (4), та ще й в іншій іпостасі 
– Железняк, аж  24! Чекайте, гайдамаки??!! Подивімось… Ого, 
Гайдамак – 3,  Гайдамака – 8,  і  Гайдамакин теж 3! Оттак от.

Яків Лизогуб, генеральний бунчужний, канцлер України, 
наказний гетьман, що 1696 року на чолі 20 000 козаків  брав азов, 
теж має однофамільників у Одесі: Лизогуб (12), Лизогубенко (1). а 
це ж, панове, понад 300 років тому.

а що за прізвище Скоропад, яких є у ОТД-2005 аж 5? Чи не здається 
вам, читачу, що це українська форма прізвища, яке мав гетьман 
України Іван Скоропадський (1640-1722)?? Він гетьманував з 1706 
до 1722 року. Та не забувайте і про гетьмана Павла Скоропадського 
у буремний рік української революції – 1918!  Ви бачите, як ці 
прізвища нівелюють, зближують час?

Звичайно, і триста-чотириста років тому були поруч із нині 
знаними чи знаменитими Чепігами, Головатими, Хмельницькими, 
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Богунами, Чайківськими їхні однофамільці-козаки, незнані і 
невідомі нам. але наявність нині цих прізвищ підтверджує, що ті 
козацькі гени – так-так! - множилися і тривають в Одесі-мамі досі.

а чого варті оті гени – є купа просто унікальних свідоцтв. Не буду 
описувати Тараса чи Довженка, чи Гоголя (до речі маємо: Гоголь - 
7, Гоголев - 5), чи графа Безбородька (до речі, в ОДТ 2005 маємо: 
Безбородько - 7, Безбородкин - 2, Безбородов - 5) тощо. Натомість 
нагадаю історію Олекси і Кирила Розума, козацьких синів, чиї 
нащадки жили теж у Одесі..

Портрет Кирила Розумовського, 
гетмана України 1750 – 1764 рр.
- твір італійського художника 

18 століття Помпео Батоні 
(1708–1787).

Розумовский (Олексій 
Григорович, граф, 1709 - 1771) - 
один з «випадкових людей» XVIII 
ст. Народився в хуторі Лемешах 
(нині Чернігівської обл., у родині 
«реєстрового» козака Григорія 
Розума ( так прозвали Григорія 
за те, что він напідпитку любив 
казати: «що то за голова, що то 
за розум»!)  Хлопчик Олексій пас 
громадську череду, але мав дар 
від Бога до навчання і співу; він 
вивчився грамоті від дячка села 
Чемер. 1731 року через с. Чемер 
проїздив один з придворних, 
полковник Вишневський, почув у 
церкві дивний  голос хлопчини і 
взяв його з собою до Петербургу. 
Обер-гофмаршал двору імп. анни 
Іоаннівни Левенвольд прийняв 

Олексія Розума до в придворного хору; там його побачила і 
почула цесарівна Єлизавета Петрівна, була полонена його вродою 
і голосом. Почалося його швидке піднесення. Втративши голос, 
він отримав посаду придворного бандуриста, потім стає камер-
юнкером цесарівни. У перевороті, що  вивів на царство Єлизавету, 
Розумовський зіграв дуже важливу роль і був пожалуваний в 
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поручники лейб-компанії, з генеральським чином. Після коронації 
цариці Розумовський отримав звання обер-егермейстера і цілу 
низку маєтків у Московії та в Україні. 

 Молодший брат Олексин,  Кирило Розум (1728 – 1803)  два роки 
повчився за кордоном, у 18 років був настановлений 1748 року  
Президентом (!!!!) імператорської Академії наук,  («в рассуждение 
усмотренной в нём особливой способности и приобретённого в 
науках искусства»),  а через два роки – Гетьманом України (1750 
до 1764 року, коли Катерина ІІ скасувала гетьманство). Обидва 
брати мали досхочу і нагород, і тисячі гектарів угідь, і тисячі селян у 
сотнях сіл... Отакі, дорогий читачу козацькі гени…

Внук гетьмана граф і камергер Петро Олексійович Розумовский 
не був державним діячем, але в Одесі є вулиця Разумовська, 1-й 
и 2-й Розумовські провулки. а все тому, что на Водяній балці 
(нинішній вулиці Балківській), між вулицями Розумовською та 
Колонтаївською,  знаходилась його садиба, де він прожив три 
десятки літ. 

Садиба Розумовського на вул. Балківській
Зараз цього будинку нема 
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У  книзі александра Дерибаса «Старая Одесса» цьому козацькому 
нащадку присвячено цілий розділ. І навіть додана світлина будинку. 
Та нині і будинок, і те місце, де він стояв, щезли. 

 Садибу Петро Кириллович озеленяв  одночасно з Иосифом 
Рішельє. П. Розумовський  помер в 1835 році.

Тож, дорогий читачу, запам’ятай – Одеса  переповнена не 
«ворами», як співається у примітивній пісні, а розумними людьми: 
Розум – 5, Розумний – 20, Разумов – 9, Разумовський – 7, Розуменко 
– 5, Разуменко – 4 і так далі, всього аж 67!! Є навіть Семирозум - 1.

Отакі гени у наших козаків. Отут і є відповідь на оте 
сакраментальне питання, поставлене на початку статті – козацькі 
гени, якими «переповнена Одеса», а не «ворами», як співає голота. 
Козаки були на передньому краї боротьби з азіатами, з ордою. 
Вони вчили своїх дітей у кращих університетах Європи, часто 
воювали у європейських арміях.  «Не в одному навіть ділі ми 
ставали в голові» - писав Павло Грабовський. А ще – тисячі і тисячі 
іноземців, які населяли Одесу, розбудовували її, плекали, любили. 
Одеса давно є наполовину європейською, і саме цим близька до 
Західної України, яка давно є майже повністю Європою! Тому 
інтелект одеситів перевищує «донецьких смотрящих». Тільки б 
не дати йому опуститися, вивітритися! Війна це робить швидко і 
брутально. Шануймося, бо ми того варті!

Та повернімося знову до тих 
наших предків, які визволяли 
Хаджибей від турок і татар. 
Тут знову нас подивує тяглість,  
тривання, незнищенність 
прізвищ і генів.

Кошовий отаман «Вірного 
війська Запорозького» на 
Васильківській Січі Сидір 
Білий легендарно повоював на 
берегах нашого Руського моря 
і загинув 1788 року, капітально 
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розгромивши турецький флот своїми козацькими чайками. Ще був 
один Білий, Сава – полковник, який 1792 року переправляв козаків 
з Одещини до Кубані. 

Чи є їхні однофамільники у Одесі? Дивімось – у словогроні Білий 
є 1560 прізвищ, серед них - Белый -  54! Билый - 1.

Писарем був полковник Іван Підлесецький. Подивімось до ОТД 
– так і є: Подлесецький  (1) і Подлисецький (8).

Відомий одеський краєзнавець Олександр Дерібас (внучатий 
племінник Іосіфа де Рібаса) у збірнику  «Стара Одеса» пишучи про 
штурм Хаджибея 1789 року, зауважує, що між запорожцями,  які 
прийшли до замку, та козаками, які проживали в районі Хаджибею, 
були приятельські стосунки. Місцеві козаки, а їх чимало мешкало 
попід Хаджибеєм, запропонували свою допомогу із штурмом 
замку, до якого не можна було підійти непомітно. Осавул Кондратій 
Табанець повів військовий загін балками та ярами і вивів коло самої 
стіни замку. До неї приставили штурмові драбини, і за мить козаки 
билися із турками. Штурмом керували генерал де Рибас та запорізькі 
старшини – військовий суддя і наказний отаман Антон Головатий, 
на цей час уже георгіївський кавалер (за взяття Березані), кошовий 
отаман Захар Чепега (Чепіга), уже в чині бригадира , та інші, серед 
яких відзначилися Височина, Прокопій Чайківський,  хорунжий 
Іван Сербин, Василь Левенець…

Перевірмо, чи є зараз у Одесі нащадки цих козаків. Ну хай не 
нащадки, хай однофамільники. Дивімось…

Ось перший - Чепега (4), Чепеженко (1),  Чепиженко (3), 
Чепіжко (4). Хм, досить переконливо… це ж треба, 230 років 
пройшло, а прізвища тривають.

Відкриємо словогроно ГОЛОВА.  Тут  є 92 форми і аж 539 
прізвищ.  Із тих 92 форм вибираємо потрібну нам -  Головатий. Суть 
аж 16 одеситів з таким прізвищем (до речі, насправді не 16, а вдвоє-
втроє більше, бо ж у кожного є дружина, діти, онуки).  Оскільки 
у нас синів називали із суфіксами -енко, -юк,  гляньмо, чи є такі? 
Є!  Головатенко (6), а Головатюк (28).  Думаю, можна додати сюди 
ще одного Головатого, який у центрі Одеси сидить на коні уже з 
десяток років. Чудовий пам’ятник авторства Олександра Токарева і 
архітектора Володимира Чепелєва.  (Див. фото) 
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Памятник атаману Головатому. 1999 год. 
Бронзова скульптура отамана, що заглибився у роздуми, поруч кінь пасеться. Угорі над обома – 

ангел.  Скульптор Токарев. а., архітектор Глазирин В.   Старобазарный  сквер

Серед дерев могутніх, що у парку,
Відлитий з бронзи чудо-кінь стоїть,
Зір звернувши до сонця на світанку,
З чолом похмурим отаман сидить.
Що думаєш, суворий отамане,
Чом спішений, чому не на коні?
І раптом товща літ неначе тане,
І постають картини, мов вві сні...
це було років 220 тому...
В літописах залишені рядки,
Коли після останнього розгрому
На південь прямували козаки.
Пригноблені поразкою, розбратом,
Похмуро йшли, потамувавши гнів,
Вів валку ту отаман Головатий
Й на берег моря Чорного привів.
Своїй скорившись безталанній долі,
Полишивши на Бога рідний край,
Поневіряючись, та все ж на волі,
Той південь їм повстав, неначе рай.
Безхмарне небо, сонячна погода,
І тепле море і зємля родюча

Сприймалося, як Божа нагорода
На серця поранені, болючі.
Так народилось військо Чорноморське,
І чорноморці славу понесли
Вільнолюбивих предків - запорожців
На схід, аж до Кубанської землі...
а потім, знищене зі злої волі,
В своїх нащадках дух свій зберегло;
Коли здобули українці волю,
То знищене козацтво ожило...
Історія повчальна для нащадків,
Як тяжкий спомин тих буремних літ
Нам, козакам сьогоднішнім, на згадку
цей пам’ятник серед дерев стоїть.
Сталеві коні у війні майбутній
Вершити будуть долю бойовищ,
Тож Україна має буть могутня,
Бо в нас і так вже досить кладовищ.
Тож будемо готові, українці,
Загарбникам майбутнім дать відсіч,
Щоб з зрадниками вкупі ті чужинці
Нам знов не розгромили нашу Січ.

РозДуМИ білЯ ПаМ’ЯТНИКа

Січень 2009 р. Генерал-хорунжий Зленський Валерій Павлович.
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Третій хто там? Височина. У словогроні Високий є 97 прізвищ із 
21 формою. Серед них Височина  - 11, Височин  - 5, Височанський 
- 6, Височинський  - 1.  

Олександр 
Чайківський, поет

Звіряємось далі. Чайковський – 71. 
До речі, один з них, мій друг Олександр,  
так рішуче  боровся за демократизацію, 
за Рух і Просвіту, свого часу був головою 
Одеської «Просвіти», такі гарні вірші пише, 
так замилуваний у козацтві, що точно в 
ньому є гени козацькі!!  Бо ж і прадід його 
був запорожцем. цього року прийнятий до 
Національної Спілки Письменників! Знай 
наших.

Ні, ви тільки погляньте на ці цифри! 
Сербин – 74. Левенець – 25.

У розпорядженні Головатого були три кінних козацьких полки 
полковника Кіндрата Табанця.  Інші називають його просто 
козаком чи осавулом. 

Табанця у ОТД-2005 нема, але є отакі похідні: Табан -2 , Табанаков 
- 1, Табанюк - 1, Табаньков - 1. Майже переконливо.
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Я можу здивувати читача ще одним прізвищем. Чули ви, мабуть, 
що прадід визначного українського мандрівника Миколи Миклухи-
Маклая Степан Миклуха відзначився тим, що 1788 року першим 
видерся на мури міста Очакова в складі Чорноморського козацького 
війська. За це його родові надали дворянське звання. Так ось, у Одесі 
досі є Миклуха (1), та  схоже на нього Миклашевський (4)… От вам 
і дві сотні з гаком років! 

Ми весь час дивуємося, як наші тисячолітні гени, що в латентному 
стані переходять із покоління в покоління, раптом, десь, на якомусь 
витку Землі, проявляються, бурхливо розвиваються і роблять 
людину князем Святославом, Байдою Вишневецьким,  Богданом 
Хмельницьким, Тарасом Шевченком, Володимиром Сосюрою, 
Олексою Тихим,  Василем Стусом, Миколою Вінграновським, 
Святославом Караванським, Іваном Мазепою, Симоном 
Петлюрою… Як це трапляється? Чому? Думаю, що в цьому і є 
незнищенність генів, а отже – народу.     

А не забувайте – пройшло 500 років з гаком! Зразу ж на пам’ять 
приходять слова Василя Симоненка: «Народ мій є! В його гарячих 
жилах Козацька кров пульсує і гуде!»

Душу - боГоВі
ЖИТТЯ - уКРаЇНі

чєСТь - Собі
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МИ НЕ КачЕчКИ, 
МИ – лЕбЕДі зВИчаЙНі

Треба вміти зазирнути в себе – хто ти? Якого роду? Хто твої 
діди-прадіди? Я все життя намагаюсь товкмачити своїм знайомим і 
незнайомим – отямтесь, вдумайтесь – ми  не качки-калічки з казки 
андерсена, ми лебеді звичайні чи навіть пересічні, як дехто каже,  
але Лебеді! Навіть вірша написав такого:

ГИДКі КачЕНЯТа

 Ми родом з неба синього, 
душа у нас – блакитна, 
знуртована, овіяна 
вітрами кругосвітніми.

а тіло наше сковане, 
впосліджене, зацвіркане, 
з народження роковане 
тинятись на задвірках.

Лиш вилупившись, чуємо: 
«це не качки, а виродки!»
У курниках ночуємо, 
ждем вироку на вирубку.

Як ніж на нас показує – 
не кричимо вже й «пробі».
Нам крила вже й не зв’язують – 
літать не робим спроби.

а лебедя побачимо 
у небі довгошийого – 
по-качачому крячемо: 
«Стріляй, лови, души його!»

В тім кряку клекіт лебедя 
прорізується, мабуть, 
бо кружить Лебідь Небович, 
нас кличе в небо, вабить.

І душі, розбентежені 
тим кликом, наче бурею, 
здіймають крила влежані, 
тіла увись вижбурюють!

Бо ми – блакиттю мічені, 
у кожнім є, причаєна: 
ми – не качки калічені, 
ми – Лебеді звичайні.

                                                                              8.02.1991.

 Багато людей є, яким не доходить, незрозуміло, що вони не хохли, 
не селюки, а козаки. Вони десь аж на душевному рівні зомбовані.     

Я сам у юності, кінчивши російську школу, звик до того, що не 
можу сказати «в правильном произношении»  деяких московських 
слів чи звуків. Так би я і лишився на тому промосковському рівні. 
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але зі мною трапився струс і досить великий. Ми з Володимиром 
Барсуківським були заарештовані 1 жовтня 1959 року одеським 
КДБ за листівку, поширену 7-8 листопада 1958 р. у Кіровограді 
(мною) і в Одесі (Володею). Я вже рік відслужив у Севастополі, 
був моряк-радіометрист. Три місяці слідства нас утримували у 
різних камерах… Розпач, безнадія, кінець світу. За слова «Долой 
фашистскую диктатуру партии!»  я чекав розстрілу, або 10-15 
років тюрми… 

Через два тижні газета «Правда» (нам до камери давали сю газету!) 
публікує мініатюрну замітку, що у Мюнхені 15 жовтня помер Степан 
Бандера (тоді ще світ не знав, що його убили московські державні 
терористи). Слідчий мені теж це повідомляє якось по-особливому. 
Я розумію тепер, що це був тест, проба мене на українськість. Я 
навмисне спитав його: а хто це такий? І витримав-пройшов тест з 
успіхом. Бо ж і листи додому писав московською: «Здравствуйте, 
папа и мама!... Ваш син алексей!». Та й віршів більше писав не своєю 
мовою…

Слідчі до цього питання вже не поверталися. а я досі переконаний, 
що душа Степана черкнула крилом по моїй душі, і у мені раптом 
блискавкою в голові просвітало – «Так я ж українець!! Як я міг цього 
не усвідомлювати? Який же я алєксєй, як я – Олекса!!» Отут почало 
діяти і моє ім’я – бо ж був Олекса Довбуш, знаменитий борець за 
свободу, був богатир Олекса Попович… 

Вистачило кількох годин – я переродився, я став українцем! Я 
метався по камері, рвав волосся на голові – все життя пропало! Я не 
знаю свою літературу! Я погано знаю свою мову, не так, як мій сусіда 
і друг Микола Вінграновський. Микола, коли ми ходили до літстудії,  
усі вірші свої писав нашою мовою, у нього не було коливань, він і 
мені закидав іноді – пиши своєю, українською.

Отже, усі три місяці слідства я звикався з цією новою, 
просвітлюючою,  для мене думкою, я кляв себе за таку відсталість, 
я давав собі слово поступити на український філфак університету, 
якщо мене не засудять до 10-15 років. Я почав брати з бібліотеки 
КДБ книги українською мовою, обирати для читання Лесю 
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Українку, Івана Франка, Тараса Шевченка… Я вже почав відчувати 
крила за плечима, з’явилася якась упевненість, тверда земля під 
ногами, моя, рідна земля. Виявилось, що у мене є рідний народ, а 
не якийсь абстрактний «савецкий». Я зрозумів, що я належу не до 
гидких качечок, як нам товкмачили окупанти,  а до Лебедів. І тепер 
мусив жити по новому, творити інше життя. І в останньому слові на 
трибуналі  поклявся у цьому, сказав про це образно, віршем:

Из тех же  мускулов и кожи, 
Из тех же глаз, из тех же рук 
другую жизнь собрать я должен!
И я клянусь, что соберу!

Суддя Горбачов сприйняв мої слова не в тому сенсі, що я мав 
на увазі, і присудив нам, користуючись хрущовською відлигою, 
по 18 місяців суворих таборів, хоч прокурор просив по 4 роки (і 
навіть подавав протест до Верховного Суду). Ся клятва стала мені 
дороговказом. У таборі полонені воїни УПа тільки закріпили, 
поглибили те, що я сам у собі знайшов. Самоусвідомлення своєї 
суті, зрозуміння, що народ мій у рабстві, і я мушу щось робити для 
його звільнення, бо ж я його син по генах, по крові! 

Коли я вернувся додому, Микола був приємно здивований і 
втішений, що я перейшов на свою мову. Я йому розповідав не 
раз про своє прозріння, пробудження у камері. І Вінграновський 
Микола геніально сказав про це, як я не зміг би:

Я не слуга, я син його на чатах,                                                                                                 
Я син зорі його, що з Кобзаря росте!                                                                                        
Я син його по крові і кістках,                                                                                                      
І по могилах, і по ідеалах…

а я, побувавши згодом у батьковому селі Різниківка, на Донеччині, 
почув ще й отаку легенду про свій рід. Моя двоюрідна сестра, донька 
батькової старшої сестри Оксани, дуже здивувалася, що я не чув, не 
знав цієї історії. Коли Петро І 1696 року не міг узяти азов, то йому 
допомогли це зробити з десяток козаків, що були в полоні татар у цій 
фортеці. Вони вирізали сторожу і впустили військо царя до азова. 
Петро подякував їм за допомогу, та й питає у ватажка прізвище. Той 
каже:
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- Полуботок, ваша величносте!
Петро хмикнув, та й каже:
- Зачем нам етот Полуботок? Отнинє Рєзник будеш ти! 

І дав цим козакам землю понад річкою Бахмуткою, вони заснували 
село, яке досі зоветься Різниківкою.  І якій я присвятив такі рядки:

Різниківко моя, загубилася ти в териконах.
Я до тебе з надією руки простяг –
Ти надія моя, ти опора моя й оборона,
Острівець у розбурханім морі життя…    

Легенда красива, і мені імпонує, бо виводить моє коріння – он 
куди! Полуботок Павло! Знаменитий ворог Петра, він ледь не 
став гетьманом після Мазепи, але Петро сказав, що з нього може 
вийти «ще один Мазепа». І гетьманом призначив Скоропадського, 
який, помираючи, офіційно передав повноваження Полуботку, 
призначивши наказним гетьманом. Та цар арештував Полуботка  
з його людьми і кинув до петропавлівської в’язниці. Оце й були 
перші політв’язні тих страшних казематів... (див. картину «Петро і 
Полуботок у камері»)…

картина худ. В. Волкова

Полуботок своєї вини не 
визнав. Від катувань наказний 
гетьман захворів. Тоді Петро 
прийшов до камери, щоб 
помиритись. але Полуботок 
відповів: «Ні, царю… Скоро 
вже Петро з Павлом стануть 
на суд перед Богом. Він 
розсудить їхні діла». У казематі 
Петропавлівської фортеці 
Полуботок помер 29 грудня 
1724 року. а через місяць пішов 
із життя і той, що «розпинав 
Україну», - Петро Кривавий.

 але чимало людей пробуджуються, особливо тепер, коли йде 
війна з ординцями, тими, які із заздрості, що вони недословяни, 
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недоруси, обливають нас брудом. Я пишу оцю статтю про навалу, 
про рясність козацьких прізвищ у Одесі, бо це наочніше, ніж казати 
про гени, яких не видно і не чутно. «Значить можна і треба заглянути 
в себе»!!

Є в Одесі чарівна поетеса Надія Мовчан-Карпусь. Народилася 
вона під Одесою, на річці Журавка, вийшла заміж за анатолія з 
козацьким прізвищем Карпусь (в Одесі таких прізвищ три!). а 
козацькі гени (серед запорожців був такий собі Мовчан, і у Одесі 
Мовчан – 41  і  Молчан - 2) на давали їй спокою. Думаю, що це саме 
вони, оті гени, підказали їй  в історії нашого козацтва прізвище 
отамана, згодом гетьмана Самуся. Нуртували ті гени, не давали їй 
спати з рік, таки примусили написати велику поему «Іду на прю!». 
це не поема – це ціла козацька симфонія! Отримала Надія подяку і 
честь від Одеських і Київських козаків! 

І ніхто не здогадався зазирнути до ОТД-2005. а ми з вами 
зазирнемо і … Ого, оце врожай, дивіться: Самус – 3, Самусева – 3, 
Самусевич – 3, Самусенко – 3, навіть Самусенков – 1, Самусик – 2, 
і нарешті Самусь – аж 5!! 

Був у мене донедавна сусід і приятель, правдолюбець Євген 
Молчанов ( таких прізвищ є 70). От у кого був той козацький ген! 
1965 року, він, студент 5 курсу філфаку, не просто відмовився 
іти голосувати, а ще й почав усіх навколо переконувати, що це не 
вибори, а комедія – бо ж як це вибирати з одного!? Його виключили 
з університету і забрили на чотири роки до флоту аж на Далекий 
Схід… Згодом він домігся поновлення у ОДУ, став учителем 
української мови. Восени 2014 року ця мужня і смілива людина 

пішла у кращі світи! Залишивши, правда, 
трьох дітей, п’ятьох онуків і двох правнуків!! 
Істинно християнська душа! Козацькі гени 
тривають!

На всю Одесу є один носій дивовижного 
прізвища Павло Отченашенко,  (ще є 
Отченашко – 1). Павло Іванович є правнуком 
козаків,  і теж істинно козацька натура: в  
юності, коли душа кипить у пошуках Правди-
Істини, він насмілився виступити проти 
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правлячої банди, отримав строк, відбув його, а нині керує одеським 
обласним відділенням Всеукраїнського товариства політв’язнів і 
репресованих. 

Письменник Богдан Сушинський родом із Західної України, 
маючи таке славне козацьке ім’я,  пригадайте енергетику цього 
імені – Богдан (30), Богданов (161), Богданський (3) – живучи  в 
Одесі, так зацікавився козаками, що створив і очолив козацьку 
організацію, випустив кілька унікальних книг про козацтво наше, 
зокрема, «Лицарі приморського степу. Історія чорноморського 
козацтва XVІІІ–ХХ століть»,  де  простежено всі етапи його 
становлення, боротьби з чужоземцями. Багато книг про  зарубіжні 
вояжі козаків, про Сірка і Д’артаньяна, про  перемоги, а також  
капітальні «Всесвітня козацька енциклопедія» та «Козацькі вожді 
України» (Одеса, альфа-Омега, 1998, до 700 сторінок). Зі сторінки 

682 наведу коротенький абзац, 
аби ви відчули, з  яким 
пієтетом звертається Богдан 
до України і до козаків: «В 
аортах нашої нації – кров, дух 
і сила праукраїнських племен і 
земель, а в генах національної 
свідомості – риси і душі полян 
та дулібів, галичан, лемків, 

бойків та русинів. У ніжності наших жінок нуртує пісенне слово 
сіврів, подолян і гуцулів, а на відвазі воїнів – печать невмирущості 
козацького роду».  

Невмирущість роду – гарно сказано. Тільки усвідомте, що ми 
козаки, нащадки неповторної, унікальної раси правдоборців!! 
Пробуджуйтесь! У нас княжі і козацькі не лише прізвища, а й гени!! 

Я вже згадував прізвище Мазепа. Їх, цих прізвищ у Одесі шість. 
І те, що носії їх не поміняли ці прізвища в ті страшні часи, коли 
«мазепинцями» обзивали усіх патріотів,  – свідчить про чесність 
і сміливість цих одеситів, про їхню вірність своєму роду!! це ж 
можна сказати і про десятки чи й сотні одеситів, які мають прізвища,  
ідентичні з діячами національно-визвольних змагань 1917-1925-
1952 рр. – Донцов (31), Тютюнник (15), Махно (5), Мороз (167), 
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Єфремов (77), Грушевський (15), Винниченко (15), Михновський 
(2), Шелухин (9), Липа (2), Руденко (245), Самчук (5), Стецько (8), 
Мельник (359), Сахаров (48), Григоренко (71), Григорьев (200),  
Шептицький  (7),  і т.д. і т.п.

P.S. І, шановні друзі, – ще одна цифра: у телефонному Довіднику 
Одеси прізвищ Шевченко – 610, або, словами,  шістсот десять!! Та 
ще й один - пам’ятник геніальному  пророку нашому Тарасові  у 
парку ім. Т. Шевченка.  Хай вам це ще раз нагадує про IQ (айкью) 
одеситів! І про козацькі гени.
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ПЕРЕліК КозацьКИх оРГаНізаціЙ МіСТа оДЕСИ

Назва організації Керівник 
організації

Одеська обласна громадська організація 
«Чорноморське козацтво ім. антона Головатого»

Фоменко 
Євген Васильович

Кочубеївській Кош Українського Чорноморського 
Подунай-Гуляйполе козацтва

Герасименко 
Іван Софронович

Чорноморське Гайдамацьке з’єднання Українського 
козацтва

Гуцалюк 
Сергій Борисович

Міжобласна громадська організація 
«Чорноморське козацтво»

Дорошенко 
Ігор Миколайович

Одеська обласна громадська організація 
Українських козаків «Одеська Січ»

Коваль 
Іван Григорович

Чорноморське козацьке військо Петько 
анатолій Іванович

Осередок Всеукраїнської громадської організації 
«Козацтво Нової України» в Одеській області

Рябенко 
Степан Миколайович

асоціація козацьких товариств «Січ» Петько 
анатолій Іванович

Міжнародна асоціація «Козацтво» Селищев 
Віктор Миколайович

Одеська обласна громадська організація 
«Чорноморське козацьке з’єднання Півдня 
України»»

Кротюк 
Василь Трохимович

Громадська організація об’єднання звичаєвого 
козацтва «Чорноморська Січ»

Миронець 
Павло Тихонович

Отаман Одеського обласного козацького 
товариства «Соборне козацтво України «Січ»»

Мастеренко
Віктор Захарович

Громадське формування з охорони громадського 
порядку і державного кордону «Козацький клуб 
«Пластун-Характер»»

Матвієнко 
Микола Володимир

Одеське обласне козацьке товариство «Південний 
оперативний козацький округ»

Солодських 
Володимир Миколайович

Громадська організація «Молодіжна паланка» Чірков Олег Петрович
Січове козацьке військо буджацьке Скляренко 

Михайло Петрович
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«Земляцтво Чорноморських Козаків» Бузняков 
Олег Михайлович

Козацька громадська організація «Варун» Ворона 
Олексій Маркович

Козацька асоціація пасічників Одещини Дорогань 
Валерій Сергійович

Громадська організація «Військо вірних 
козаків чорноморських імені гетьмана Богдана 
Хмельницького»

Дрямін 
Олег Йосипович

Одеське обласне екологічне відділення 
Чорноморського козацького з’еднання

Долинський 
Кирило Славович

Громадське формування з охорони громадського 
порядку та Державного кордону Київського району 
«ПІВДЕНь»
Громадська організація «Товариство мисливців та 
рибалок Українського козацтва Одеської області»
Громадська організація «Українське вільне 
козацтво»
Громадська організація «Одеський полк 
Чорноморського козацтва»

Петько 
анатолій Іванович

Козачий центр духовності та культури козацтва 
України в Одеській області
Громадська організація Хаджибеївський курінь 
м. Одеси Всеукраїнського «Козацьке військо 
запорізьке України»
Громадська організація «Козацька діброва»
Громадська організація «Друга окрема козацька 
бригада «Котовська» Чорноморського з’єднання 
Півдня України»
Районне козацьке товариство «Сотниківський кіш»
Громадська організація «Районові козацьке 
товариство чорноморського козацького війська»
Білгород-Дністровський курінь всеукраїнської 
громадської організації «Козацьке військо 
запорізьке України»
Громадська організація «Южненське міське 
козацьке товариство»
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Білгород-Дністровський окремий козацький 
курінь чорноморського козацького війська ім. 
отамана ЧКВ Сидора Білого
Громадська організація Миколаївська паланка 
Українського чорноморського подунай-
гуляйпільського козацького товариства
Іллічівське міське громадське товариство 
«Іллічівський козацький полк» чорноморського 
козацького війська Українського козацтва
Балтське районне козацьке товариство ім. 
Сагайдачного чорноморського козацького війська
Кодимське районне товариство
Котовське районне козацьке товариство курінь ім. 
полковника І.Богуна чорноморського козацького 
війська

Шумейко 
Микола Степанович

Саратське районне козацьке товариство Іванов 
Білгород-Дністровський козацький кіш Тимофєєв 

Валерій Якович
Міжобласна громадська організація 
«Чорноморський округ Козацтво Запорозьке»

Шпак 
Сергій Васильович

ГО «Молодіжна паланка» Чирков Олег Петрович
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