
Цими вихідними під Берестечком 
відбулося масове дійство, на 

яке з’їхалися справжні козаки з усієї 
України. Поринути в атмосферу ле-
гендарного козацтва мали нагоду і 
«Відомості».

Фестиваль козацької пісні, кон-
курс краси «Міс козацького краю», 
а головне — відтворення побуту ко-
зацької доби були присвячені 361-й 
річниці битви під Берестечком. 

Козаки розгорнули наметове 
містечко навколо Січі, озброїлися 
гарматами і луками, хоча гостей ві-
тали привітними усмішками та за-
любки фотографувалися з усіма 
охочими. До послуг вишуканих па-
нянок козаки привезли навіть біло-
сніжну карету, на якій можна було 
об’їхати усю Січ. 

Атмосфера була войовничою, бо 
іноді де-не-де гучно вибухали гарма-
ти, але водночас і святковою: лунали 
українські пісні, відвідувачі козаць-
кого табору смакували кулішем і 

розважалися.
Детальніше про козацьке табо-

рування у нинішніх умовах ми роз-
питали у козака Сергія Климчука, 
який є членом Козацького стрілець-
кого братства.

— Таборування нинішні козаки 
започаткували у 90-ті, з’їжджаються 
на цей захід практично з усієї Укра-
їни, аби вшанувати полеглих побра-
тимів, які далекого 1651 року від-
дали життя за країну. Традиційно 
склалося так, що Козацьке стрілець-
ке братство громадської організації 
«Велике козацьке коло» щороку та-
бориться під Берестечком. Вистав-
ляємо частокіл, гармати, прапори, 
дзвін, списи, вежу, розбиваємо на-
мети, тобто намагаємося наблизи-
тися до життя козаків, — розповів 
козак Климчук.

Щоправда, постріляти з гармати 
можна було лише під суворим нагля-
дом січових стрільців.  

Сергій Климчук повідав також, 

що землю, де відбулася битва під Бе-
рестечком, нинішнє козацтво нази-
ває святою, тому ступити на неї вва-
жається обов’язком кожного козака. 

— Як стати козаком сьогодні? — 
цікавимося.

— Щоб стати козаком, варто 
просто захотіти. Головне — в душі 
бути козаком. Ніхто з нас не думає 
про те, чи престижно ним бути. Об-
межень немає жодних. Єдине, що у 
стрілецькому братстві трохи жор-
сткіші правила відбору — приймає-
мо охочого до себе в лави лише через 
рік, тобто після випробувального 
терміну. Хоча в принципі, згідно з 
козацькими звичаями, ніхто не за-
важає бути козаком-одинаком. Для 
цього достатньо просто сказати, що 
ти козак, і почуватися таким, — на-
голосив козак Климчук.

Ірина КОСТЮК

У ніч із 16 на 17 червня у Луцьку 
відбулось арт-шоу «Ніч у Луцькому 
замку». Понад дві тисячі лучан і 
гостей міста у вечірню пору заві-
тали на Замкову площу, щоб укотре 
насолодитися театралізованими 
виступами відомих артистів, по-
пулярних музичних гуртів і відчути 
атмосферу середньовіччя. Гості 
свята пригощалися медовухою, 
квасом, українськими стравами, 
серед яких уже улюбленим стало 
смажене порося.

Організатором «Ночі» виступи-
ла Луцька міська рада, а генераль-
ним спонсором — народний депутат 
України, лучанин Ігор Палиця. 

Розпочалося шоу з аудієнції у 
князя Любарта. У театралізованій 
формі королівська знать на чолі з 
Князем один за одним зустрічала 
гостей і проводжала у центр дійства. 

На високий портал замкового 
будинку легендарний будівничий 

фортеці князь Любарт, роль якого 
виконав народний артист України 
Олександр Якимчук, запросив на-
родного депутата України Ігоря 
Палицю та міського голову Миколу 
Романюка. Вони привітали присут-
ніх у замку та побажали їм гарного 
відпочинку.

У своєму короткому виступі 
народний депутат нагадав, що ще 
в князівські часи у стінах нашої 
фортеці відбулася зустріч європей-
ських монархів і зародилася ідея 
об’єднання Європи. 

— Хочу подякувати всім, хто 
прийшов сюди, — наголосив Ігор 
Палиця. — Сьогодні благодійний ве-
чір: усі кошти, виручені від продажу 
квитків, будуть передані потерпілим 
мешканцям під’їзду будинку з вули-
ці Рівненської, 109, який зазнав об-
валу.

Церемоніал відкриття продо-
вжився. Любарт вручив народному 
депутату і міському голові смолос-

кипи. 
— У них частинка вогню ваших 

сердець, — образно мовив він. — Ве-
діть же людей за цим світлом і тво-
ріть добро.

Урочиста процесія рушила до 
фортечної стіни. Там Ігор Палиця і 
Микола Романюк у величезній коро-
ні, виготовленій майстрами-коваля-
ми, запалили вогонь Луцького зам-
ку, який дав старт оригінальному і 
цікавому мистецькому дійству.

Розважали гостей мелодіями се-
редньовіччя творчі гурти з України, 
Польщі, Чехії, Литви та Білорусі. 
Сучасне музичне мистецтво пред-
ставив відомий ансамбль із Грузії 
Mgzavrebi. Кульмінацією дійства 
став виступ переможниці «Євроба-
чення» — Руслани.

Святковий настрій, позитивні 
емоції учасників дійства передава-
лися гостям свята, а музика і танці 
полонили серця. 

Михайло ГАРЩАЛЬ 
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На древньому городищі у Шацьку 
поставили охоронний знак

Прапор воїна підрозділу Кван-
тунської армії передано на-

роду Японії. Це сталося під час 
зустрічі голови Волинської об-
лдержадміністрації Бориса Клім-
чука з Надзвичайним і Повноваж-
ним Послом Японії в Україні Тоічі 
Саката.

Борис Клімчук розповів висо-

коповажному гостю історію цьо-
го бойового стяга та передав його 
японському народу. «Тепер моя 
місія — передати цей стяг уряду 
Японії, щоб за збереженими ієро-
гліфами відшукати нащадків заги-
блого воїна», — сказав посол.

Прапор часів Квантунської 
армії голові облдержадміністрації 
два місяці тому передав директор 
Торчинського районного народ-
ного музею Григорій Гуртовий. 
Науковець розповів, що отримав 
його у 1967 році від вояка радян-
ської військової піхотної частини 
Михайла Римарчука, який родом 
із села Ратнів Луцького району. Він 
воював проти військ Квантунської 
армії. Григорій Гуртовий розповів, 
що волинянин підібрав цей пра-
пор біля убитого японського сол-
дата, зберіг, а після війни привіз 
його додому.

На давньоруському городищі 
Рай і багатошаровому посе-

ленні ранньозалізного віку, рим-
ського, давньоруського, литов-
сько-польського часів у селищі 
Шацьк розпочала роботу рятівна 
археологічна експедиція ДП «Во-
линські старожитності». Це чет-
вертий сезон рятівних досліджень 
на пам’ятці. Він розпочався з від-
криття на городищі охоронного 
знака. Пам’ятка у Шацьку включе-
на до Реєстру пам’яток України.

На думку волинських археоло-
гів, городище згадується у літописі 
як «Рай». Між 1088-1093 рр. у місті 
перебував князь Святополк Ізяс-

лавович, який на той час був туро-
во-пінським князем і печатка яко-
го знайдена на городищі. У 1157 р. 
Рай згадується як власність Юрія 
Ярославовича, внука Святополка. 
В 1242 р. територією нинішнього 
Шацького району йшла татаро-
монгольська орда, яка спалила міс-
то. Вже у 1288 р. Рай відбудовуєть-
ся і згадується як місто. В цей час 
тут перебуває князь Володимир 
Василькович зі своєю княгинею 
Ольгою. Саме тут, у містечку Рай, 
Володимир складає і оголошує за-
повіт, згідно з яким він передає всі 
городи зі стольним градом Воло-
димиром своєму брату Мстиславу.

У Луцьку змагалися 
сумоїсти з 15 країн
У Луцьку відбувся чемпіонат Європи з сумо, 
учасниками якого стало близько 600 спортс-
менів із 15 країн світу, зокрема України, Росії, 
Польщі, Литви, Естонії, Азербайджану, Грузії, 
Греції, Угорщини й інших. З цієї нагоди Луцьк від-
відав Надзвичайний і Повноважний посол Японії 
в Україні Саката Тоічі з дружиною. Він висловив 
вдячність усім учасникам змагань за те, що вони 
зберігають традиції старовинного японського 
бойового мистецтва та примножують їх. 

Контрабандист, утікаючи, 
зачепився за «кактус»
На ділянці відділу «Самари» прикордонники 
Луцького загону помітили чорний джип без но-
мерних знаків, що рухався на великій швидко-
сті. Вимогу зупинитись водій проігнорував, але 
за 100 метрів від держрубежу був зупинений 
засобом примусової зупинки — «кактусом». 
Автомобілем «Сузукі» 20-річний українець хотів 
переправити в Білорусь 121 пару жіночого 
взуття, більше 300 комплектів жіночого одягу і 
нижньої білизни та два тюки вживаного одягу.

Ігор Палиця і Микола Романюк запалюють вогонь Луцького замку.

Волиняни передали прапор воїна 
Квантунської армії народу Японії

Ніч у Луцькому замку відгуляли з вогником

Під Берестечком стріляли гармати і варили козацький куліш
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