
країнський
ВісникУ

- Що таке Україна?-
Я спитав в журавля.
- Працьовита країна,
там багата земля!
Я спитав у лелеки:
- Де найкращі поля?
- Облітав я далеко,
краще наших нема!
Я спитав у синиці:
- Де смачніше вода?
В Українських криницях
- відповіла вона.
- Хто найкраще співає?-
Я спитав солов'я.
-Та хіба ж ти не знаєш?
    Україна моя!!!

№ 17 September, 22 2017
Phone (267) 288-5111 

  (267) 684-6474
Fax (267) 684-6338

newspaperbusinessandmarket@gmail.com

УКРАЇНА МОЯ!
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 24/7 підтримка
 PrePass
 Solo and Team
 Occupational Insurance
 Fuel Cards
 EZ Pass
 Sign up Bonus
 Висока платня
 Відмінні Умови Праці
 Нові Траки

 Швидкі рейси без простоїв
 Диспетчери з багаторічним

досвідом роботи
 Траки обладнані

для комфортної роботи
 Всі машини інспектуються

нашими досвідченими
механіками
після кожного рейсу

Phone: 
(856) 359-5205
(609) 949-1691
Fax: (215) 437-7370

Термінал охороняється

і повністю обладнаний 16,000 sq.

feet Repair Shop

в Philadelphia.

Знижки на ремонти

для Owner Operators.

Працюючи з нами, Ви відчуєте професіоналізм
і налагоджену роботу. Ми докладаємо всіх зусиль

для процвітання компанії і наших працівників

КОМПАНІЯ TRANS EXCEL
запрошує на роботу водіїв CDL class A і Owner Operators

Потрібні диспетчери і механіки
(Рефи, Траки) з досвідом роботи

Dedicated грузы
(Warehouse to Warehouse)

Drop & Hook

АВІАКВИТКИ

ПОСИЛКИ

UNIVERSAL
Travel Services

20 років відмінного сервісу

ВІДПРАВЛЕННЯ ПОСИЛОК ПО ВІВТОРКАХ ТА ЧЕТВЕРГАХ

Пн.-пт. 9am - 7pm / Сб. 9am - 3pm

215-725-0377
Anna YAWORSKY

8300 Bustleton Ave, 
Philadelphia, PA 19152

Україна
Молдова
Грузія ($2,79 p)

 ДОВІРЕНІСТЬ, АПОСТИЛЬ
 ПРИВІТАННЯ ГОСТЕЙ
 ПЕРЕКЛАД ТА ЗАПОВНЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Росія ($1,89 p)
Білорусь
Литва

Латвія
Естонія
Польща

Словаччина
Чеська Республіка
Узбекистан ($2,79 p)

Вірменія
Азербайджан
Киргизстан

Електронна підтримка • Ми беремо посилки з дому • Всі посилки застраховані

Найнижчі ціни

НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

КОНСУЛЬСЬКІ ПОСЛУГИ PHOTO ТЕЛЕФОННІ
КАРТКИ• ПАСПОРТИ • ВІЗИ •

1916 Welsh Rd. Unit 3
Philadelphia, PA 19115

215-969-4985 / 215-728-6040

 Посилки в Україну і країни СНД - морем і авіа
11-а посилка безкоштовно

 Безкоштовно забираємо посилки з дому
 Грошові перекази в усі країни СНД - від $ 4.50
 Пересилання автомобілів і комерційних вантажів
 Телефонні картки, електронні словники, сувеніри
 Авіа посилки в Україну до 7 днів
 Великий вибір CD
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Classified 3
Новини 4
Особистості 5 
Літературна Сторінка 6

Зміст ( Index )

Classified
                                                                   
ПОТРІБНІ НА РОБОТУ                 

В БУДІВЕЛЬНУ КОМПАНІЮ на 
постійну роботу ПОТРІБНА БРИ-
ГАДА НА SIDING & WINDOWS 
INSTALLATION. Необхідно мати 
досвід роботи і Insurance. Теле-
фон: 267-237-7210; 609-374-1757



У зайнятий салон "Beauty Galaxy" 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБEН МАЙ-
СТЕР МАНІКЮРУ ТА ПЕ-
ДІКЮРУ на хороших умовах. 
Дружній колектив. Ми знаходимо-
ся біля магазину NetCost Market 
на Leo Mall Shopping Center. Те-
лефон: 267-255-2650



Потребуємо комунікабельного 
працівника в офіс (Front Desck) 
на Part Time. Знання комп'ютера 
та англійської мови вітаються. 
Гарні умови. Гнучкий графік. Те-
лефон: 267-288-5111



У компанію з перевезення ванта-
жів ПОТРІБНІ ВОДІЇ CDL КЛА-
СУ A З ДОСВІДОМ РОБОТИ І 
БЕЗ. При необхідності навчаємо. 
Далекі дистанції. Оплата відразу 
після поїздки (.50 миль в годину). 
Телефон: 267-699-3094 / 215-
820-7183



У ТРАКОВУ КОМПАНІЮ В 
НЬЮ-ДЖЕРСІ ПОТРІБНІ ВОДІЇ 
КЛАСУ CDL на локальні і далекі 
поїздки. Оплата на локальні поїзд-
ки - $ 20 за годину; на далекі поїзд-
ки - $ 52.55 за милю. Телефон: 312-
934-6055. Іван


                                                                  
РЕНТ                                                         


Здається 2 bedroom апартмент 
після капітального ремонту в ра-
йоні Bell's Market. Ціна: $ 950 + 
utilities. Телефон: 267-767-5788


Здається в рент ОДНОКІМНАТ-
НА КВАРТИРА після ремонту на 
Byberry Rd. (Вода, опалення, газ, 
включені в рент) Приймається 
8-а програма. На території є ба-
сейн. Телефон: 267-312-9716




Здаються професійні ПРИМІ-
ЩЕННЯ ПІД ОФІС в Huntingdon 
Valley. Близько до Northeast з 
паркуванням і площею різних 
розмірів. Телефон: 267-393-5600


                                                         
ПРОДАЖ                                               



У центрі Норд-Іста ПРОДАЄТЬ-
СЯ НАЛАГОДЖЕНИЙ БІЗНЕС 
- ПЕРУКАРНЯ. Господар йде на 
пенсію. Телефон: 215-208-6625



ЗРОБІТЬ ПОДАРУНОК СВО-
ЇМ БЛИЗЬКИМ, ДРУЗЯМ, КО-
ХАНИМ: картини маслом - на 
будь-який смак і розмір, в рам-
цях (квіти, природа, море, Ве-
неція, Франція, натюрморт). 
Ціна для швидкої продажі. Те-
лефон: 215-651-0096. В будь-
який час.



ПРОДАЮТЬСЯ косарки (бен-
зин- і електро 6,5 p / h, Косар-
ка Honda з приводом, WEED 
Whackers, HedGE TRIMERS, 
GPS, GPS для трака. Човни на-
дувні з електромотором і без 
двох-, трьох-, чотиримісні). 
Спінінги з котушками (для 
Fresh and Solt Water), вудки те-
лескопічні (4-5 метрів, інстру-
мент та багато іншого. Товар 
для Flea-Market оптом. Теле-
фон: 215-651-0096. Звоніть у  
будь-який час.


                                                                 
ПОСЛУГИ                                                        



NOVAHATA (МИ ВАМ ДОПОМО-
ЖЕМО) ЗОВНІШНІ РОБОТИ. ДАХ, 
САЙДІНГ, ВІКНА, ДВЕРІ, ФРЕЙМІНГ, 
ВСТАНОВЛЮЄМО ВОДОСТОКИ, 
ДЕКИ, А ТАКОЖ ЦЕМЕНТНІ РОБО-
ТИ, ВСТАНОВЛЮЄМО ПАРКАНИ. 
ВНУТРІШНІ РОБОТИ ВАННИ, КУХНІ, 
СТІНИ, САНТЕХНІКА, ЕЛЕКТРИКА, 
ПОФАРБУВАННЯ, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, 
УСІ ВИДИ НАСТЕЛЕННЯ ПІДЛО-
ГИ, ОБЛАДНАННЯ БЕЙСМЕНТУ. 
ДЗВОНІТЬ ЗА БЕЗКОШТОВНОЮ 
КОНСУЛЬТА ЦІЄЮ І ВИ ОТРИМАЄТЕ 
ВІДМІННИЙ СЕРВІС: 215-519-9241



НА РОБОТУ В КОМПАНІЮ ПО РЕМОНТУ ВІКОН 
потрібен молодий енергійний хлопець до 30 років. 

Вимоги: размовна англійська мова, Driver License, 
бажання працювати. 

Дзвонити: 773-747-2384 (Андрій)




Дорогі земляки!
Ми будемо раді 
рекламувати ваш бізнес,
 публікувати статті, 
вірші чи прозу у нашій газеті.

Ласкаво просимо!

EURO KITCHEN AND BATH STUDIO
ПЛАНУВАННЯ І ДІЗАЙН

БУДИНКІВ, КУХОНЬ, ОФІСІВ.
Великий вибір і прямі поставки від виробників

зі складів в Нью-Джерсі
ПРОФЕСІЙНИЙ МОНТАЖ І УСТАНОВКА.

Наша якість і ціни поза конкуренцією.
Телефон: 609-456-8722
www.solonenko.us

EVERY KITCHEN 50% OFF

ПОТРІБНІ ВОДІЇ CDL 
КЛАСУ A

З ДОСВІДОМ РОБОТИ 
І БЕЗ ПРИ НЕОБХІДНОСТІ 

НАВЧАЄМО

ДАЛЕКІ ДИСТАНЦІЇ

ОПЛАТА ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПОЇЗДКИ 

267-699-3094 / 215-820-7183

У компанію з перевезення вантажів
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Кабінет Міністрів звільнив 
першого заступника міністра 
закордонних справ Вадима 
Пристайка у зв'язку з перехо-
дом на іншу роботу.

Про це Українським 
Новинам повідомив ві-
це-прем'єр-міністр Павло Ро-
зенко

"Пристайка звільнили. У 
зв'язку з переходом на іншу 
роботу", - сказав він.

На початку вересня При-
стайко став до обов'язків посла Украї-
ни при Організації Північноатлантично-
го договору (НАТО).

Як повідомляли Українські Новини, 
ВСП звільнив голову Вищого адмінсуду 
Нечитайла.

Мер Києва, голова Київської міської 
державної адміністрації Віталій Кличко 
звільнив керівника апарату Київської 
Адміністрації Володимира Бондаренка 
через підроблений диплом про вищу 
освіту.

В Україні з'явилася нова со-
ціальна мережа, яка має назву 
Woolik. Про це повідомили роз-
робники проекту.

"Місія Woolik - створити в Укра-
їні сучасну, естетично приємну, 
швидку і зручну соцмережу для 
ефективної комунікації між людь-
ми", - йдеться у повідомленні со-
цмережі.

Над створенням мережі працю-
вали розробники з різних країн. 
Розробка соціальної мережі за-
йняла більше півроку.

Базова мова проекту - україн-
ська. Також доступні англійська і 
російська мови. На стадії тесту-

вання - польська мова, а незаба-
ром з'явиться і німецька.

Наприкінці травня стало відомо, 
що команда програмістів з Кана-
ди StartupSoft почала створен-
ня української соціальної мережі 
Ukrainians. 

В українській соцмережі 
Ukrainians упродовж 5 днів після 
відкриття зареєструвалося 100 
тис. користувачів.

В Ukrainians заявляли, що зби-
раються залучити п’ять мільйонів 
користувачів до кінця року. 

5 вересня розробники соціаль-
ної мереж Ukrainians заявили, що 
припиняють роботу над проектом.

У середу, 20 вересня, 
Президент України Петро 
Порошенко виступить на 
Саміті Ради Безпеки ООН 
з питань миротворчості. 
Про це на своїй сторін-
ці у Facebook повідомив 
прес-секретар Президента 
Святослав Цеголко.

"Саміт триватиме з 10:00 
до 11:30 за місцевим часом 
(з 17:00 до 18:30 за київ-
ським часом), - написав Це-
голко.

При цьому він зазначив, 
що Порошенко виступатиме 
дев'ятим.

Раніше Порошенко повідомив, що 
питання звільнення українських за-
ручників і політв'язнів буде одним із 
ключових під час його участі в 72-й 
сесії Генасамблеї ООН.

Як повідомляли Українські Нови-

ни, глава МЗС РФ Сергій Лавров і 
держсекретар США Рекс Тіллерсон 
під час зустрічі в постпредстве РФ 
при ООН в Нью-Йорку обговорили 
процес реалізації мінських домов-
леностей щодо врегулювання ситу-
ації в Україні.

Державний міністр Великобританії 
з питань Європи та Америки Алан 
Дункан пообіцяв порушити в Лондо-
ні питання про пом’якшення візового 
режиму для громадян України. Про 
це він заявив в інтерв’ю "Європей-
ській правді".

"Погоджуся, що візовий режим, 
який зараз діє, незадовільний. Чу-
дово розумію, що декого в Україні 
нинішній стан дуже засмучує... Я 
почув про конкретні випадки, коли 
люди платили за швидку візу, але 
не отримували її у швидкі терміни. 
Я чув, наскільки люди незадоволені 
візовими зборами. І я розумію, що 
особливо гострим це відчуття стало 
зараз, коли Україна отримала візову 
лібералізацію з країнами Шенгену, і 
Британія на цьому тлі має не дуже 
добрий вигляд", - заявив він.

Міністр зазначив, що розуміє, що в 
Україні чимало людей мають підста-
ви вважати британську візову систе-
му "надлишковою, надто дорогою, 
надто повільною". Однак він запев-
нив, що питання пом’якшення візо-
вої політики буде обговорюватися в 
уряді.

"Можу запевнити: я почув цей дуже 
чіткий і голосний сигнал. І також можу 
запевнити, що я обговорюватиму це 
на найвищому рівні, щойно поверну-
ся з України", - наголосив Дункан.

Він не став прогнозувати термі-
ни та суть імовірного пом’якшення, 
посилаючись на те, що дане питан-
ня перебуває в компетенції британ-
ського МВС (Home office).

Водночас Дункан повідомив, що 
Великобританія не планує відкри-
вати візовий офіс в Україні, оскіль-
ки створення такої структури часто 
пов’язане з IT-питаннями та персо-
налом.

"На даний момент у нас немає пла-
нів створювати такий центр в Україні 
для українців", - заявив він.

Зазначимо, що зараз усі паспорти 
українців, що подаються на британ-
ську візу, надсилаються на опрацю-
вання до Варшави.

Як повідомляли Українські Новини, 
віце-прем'єр із європейської та євро-
атлантичної інтеграції Іванна Клім-
пуш-Цинцадзе порадила не розрахо-
вувати на скасування віз у Британію 
найближчим часом.

Президент України Петро 
Порошенко, який зараз пере-
буває в Нью-Йорку з робочим 
візитом на 72-й Генасамблеї 
ООН, в четвер зустрінеться 
з лідером США Дональдом 
Трампом. Сьогодні дізнала-
ся, що обговорюватимуть 
президенти між собою, і про 
що говоритиме Порошенко з 
трибуни ООН.

"БЛАКИТНІ КАСКИ". 
Офіційно Генасамблея від-
крилася минулого вівторка, 
проте "тиждень високої по-
літики" починається сьогодні 
– до п'ятниці з трибуни повинні ви-
ступити представники всіх держав – 
членів ООН. Український президент 
візьме участь в саміті Радбезу ООН, 
присвяченому реформуванню самої 
організації і питань протидії вико-
ристанню інтернету в терористич-
них цілях.

З центральної трибуни Генасам-
блеї гарант виступить завтра. Пред-
ставник України в ООН Володимир 
Єльченко зазначав, що обов'язково 
буде порушено питання миротвор-
ців: "Це буде ще одна можливість 
сказати про наше бачення ролі ООН 
на Донбасі".

Нагадаємо, однією з головних 
тем минулого тижня стала ініціати-
ва РФ щодо введення миротворців 
на сході України. Кремль пропонує 
створити озброєну місію ООН для 
захисту спостерігачів ОБСЄ. При 
цьому кістяк "блакитних касок", на 
думку РФ, повинні складати росія-
ни. Головний нюанс – миротворці не 
будуть допущені до неконтрольова-
них нашою країною ділянках росій-
сько-українського кордону.

Однак міністр закордонних справ 
Павло Клімкін наголосив: на Донбасі 
не місце для російського протекто-
рату, а миротворці повинні мати до-
ступ до всіх ділянок кордону. У свою 
чергу, представник президента в ВР 
Ірина Луценко вчора заявила, що 
Порошенко наполягатиме на розши-
реному мандаті миротворців ООН з 
підтримання миру, який дозволить 
"блакитним каскам" застосовувати 
зброю в разі потреби і не тільки для 
самооборони.

ДРУГЕ РАНДЕВУ. На полях Ге-
насамблеї український президент 
вдруге зустрінеться зі своїм аме-
риканським колегою. Це буде їхня 
друга зустріч – перший раз Поро-
шенко і Трамп розмовляли в червні 

цього року. "Цього разу їм важливо 
намітити конкретні плани взаємодії 
з ключових питань в сферах гло-
бальної і регіональної безпеки, 
оборони, економічної та енергетич-
ної співпраці", – зазначив у себе на 
сторінці в соцмережі посол України 
в США Валерій Чалий. Позитивно 
оцінює сам факт зустрічі і спецпред-
ставник Держдепу з питань України 
Курт Волкер: "Дуже добре, що вони 
зустрінуться. У них є багато про що 
поговорити, включаючи те, що від-
бувається на Донбасі, реформи в 
Україні, корупцію і ідею з миротвор-
чою місією ООН".

Політексперт Євген Магда зазна-
чає, що обговорення теми з миро-
творцями – правильна ініціатива. 
"Україна повинна висувати власні 
ініціативи, щоб бути не об'єктом, а 
суб'єктом. Я нагадаю, Єльченко ще 
минулого тижня зазначив, що росій-
ська резолюція не знайшла розу-
міння в РБ ООН. При цьому україн-
ський проект вже точно існує, хоча 
поки що і не зареєстрований. Тому 
тут досить тонка дипломатична гра".

Магда також звертає увагу, що 
Трамп зустрічатиметься не тільки з 
українським лідером, але і з прези-
дентами Туреччини та Афганістану: 
"Це країни, в яких Росія так чи інак-
ше загрожує стану речей. Тому це 
така реінкарнація США в ролі хрес-
тоносця демократії, що само по собі 
теж дуже цікаво".

Ну а на думку політолога Воло-
димира Фесенка, у другій зустрічі 
лідерів буде більш робочий харак-
тер, і потрібна вона, щоб звірити 
годинник і проконтролювати вико-
нання попередніх домовленостей. 
"Можуть бути якісь прориви, я цьо-
го не виключаю, але новий етап 
переговорів необхідний більше для 
координації подальших дій", – під-
сумував він.

Кабмін звільнив першого заступника 
міністра закордонних справ Пристайка

В Україні з'явилася нова соціальна мережа

Британія обіцяє пом'якшити 
візовий режим для українців

Сьогодні Порошенко виступить 
на Саміті Ради Безпеки ООН

Навіщо Порошенко прилетів до США: 
зустріч з Трампом і миротворці
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Дитинство
Андрій Данилко народився в Полтаві. Батько був 

водієм, мати — робоча. Жили досить бідно. Батько 
помер у 1980 році від раку легень. Щоб якось про-
годувати двох дітей (старша сестра Галина, 1963 р.) 
мати працювала маляром в три зміни. Навчався Ан-
дрій у полтавській школі № 27. Тут він познайомився 
з Анею Сердюк, соромливою симпатичною дівчин-
кою, відмінницею з інтелігентної родини. Вони сиді-
ли в школі за однією партою. Аня до Андрія непогано 
ставилася, але не більше того. Чим міг її зацікави-
ти син простих робітників, що живе в бараці? Йому 
навіть сорочку на випускний вечір купили в склад-
чину однокласники, настільки бідно жила тоді сім’я 
Данилко.

У школі майбутній шоумен вчився погано, а Аня 
мріяла стати вчителькою української мови. Андрій 
завжди повторював їй, що він знайде спосіб просла-
вити її прізвище, на що Аня тільки посміхалася у від-
повідь. Він був капітаном шкільної команди КВН, яка 
постійно займала в міських змаганнях призові місця. 
З 1983 року став учасником шкільного театру-студії 
«Гротеск» під керівництвом Анатолія Трегуба.

Школа закінчилася. Аня за відмінне навчання 
отримала медаль. Її мрія дитинства збулася, вона 
вступила до педінституту, вийшла заміж, народила 
дочку, працює вчителькою. Після школи Андрій на-
магався вступити в педінститут, в музичне училище, 
але не вийшло, і довелося піти у ПТУ вчитися на 
касира-продавця.

Початок творчих успіхів — 
народження Вєрки Сердючки
У 1990 році створив яскравий персонаж — провід-

ницю Вєрку Сердючку, з яким він не розлучається і 
донині. 1 квітня 1991 року в рідній Полтаві в рамках 
гуморини відбувся його дебют в образі Сердючки, 
який справив справжній фурор, після якого його че-
кав Ставропольський край з його першими гастро-
лями. Його стали запрошувати на різні гуморини та 
концерти. Артист повністю віддається творчості і 
створює багато нових цікавих персонажів. Так з’яв-
ляються образи міліціонера, солдата, балерини, 
вчительки. Створюється театр Данилка, який з успі-
хом «борознить» безкраї простори Росії та України.

Андрій розумів, що йому необхідно вчитися, від-
чувався брак освіти. І в 1995 році він вступив на 
відділення розмовного жанру в Київське естрад-
но-циркове училище. Провчився там півтора року. 
Вчителів не слухав, лаявся, сприймав в багнети, що 
йому говорили і радили. Результат усього цього — 
відрахування за безперспективність, хоча його Сер-
дючка була вже досить популярна і задіяна в різних 
рекламних проектах на ТБ. Правда трохи пізніше він 
все ж успішно закінчив Київський національний уні-
верситет культури і мистецтв.

Музична кар’єра
На початку 2000-х Данилко почав виступати з ви-

конанням поп-музики з елементами музичного сти-
лю ска в образі Вєрки. Спочатку суто на «Новорічних 
вогниках» Першого каналу. Потім він із завидною 
періодичністю випускає ряд альбомів і знімає відео-
кліпи які постійно транслювалися в ту пору по MTV. 
У текстівці пісень в зухвалій кітчевому стилі підно-
сився образ Сердючки, чим і завоював широку на-

родну популярність і домігся помітного комерційного 
успіху.

Вєрка Сердючка «Гоп-Гоп-Гоп» Багато його ком-
позицій стали справжніми народними шлягерами. 
Це наочно підтверджують народна премія «Золотий 
грамофон» за пісню «Я не зрозуміла» (2003 рік), 
«Чіта-дріта» і дует з Глюкоzой «Нареченого хотіла» 
(2004 рік), «Тук тук тук» (2005 рік), «Дольче Габба-
на» (2011 рік). Можна згадати і «Премію Муз-ТВ» 
2004 року за альбом «Ха-ра-шо». У 2007 році він був 
визнаний «ZD Awards» (газета «Московський комсо-
молець») у номінації «Персона року».

Кіно
Першим мюзиклом, де був помічений Андрій, ста-

ли «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», прем’єра 
яких відбулася в новорічну ніч 2002 року. Роль сіль-
ської самогонниці, яскраво ним зіграна, полюбила-
ся глядачам. В цей же час пройшов і інший мюзикл 
«Попелюшка». Потім під кожен Новий рік із завид-
ною постійністю з’являлися мюзикли, де вже було 
немислимо неучасть у них Андрія.

«Божевільний день, Або одруження Фігаро» і «Сні-
гова королева» — 2003 рік.

«За двома зайцями» – 2004 рік.
«Сорочинський ярмарок» і «Три мушкетери» – 

2005 рік.
«Морозко» – 2010 рік.
«Нові пригоди Аладіна» – 2011 рік.
«Червона шапочка» – 2012 рік.
Історія з «Євробаченням»
Для нього «Євробачення — 2007» знакова подія. 

Три роки Вєрка марно намагалася пробитися на цей 
телевізійний пісенний конкурс, накликаючи на себе 
істеричний гнів українців. У 2006 році під їх натиском 
навіть Андрій зняв свою кандидатуру. Що тільки не 
чув тоді в свій слід Андрій: дешевий клоун, ганьба 
України і т. д. Він дивувався, дивлячись на це «ць-
кування». Для нього образ Вєрки – це, насамперед, 
гротеск, буфонада.

Андрій Данилко 
все-таки потрапив на Євробачення
У 2007 році він все-таки пробився на Євробачен-

ня з ексцентричною пісенькою «Данзинг», що пред-
ставляє собою милий, немудрий «коктейль» з анг-
лійських, німецьких, українських та російських слів. 
Як дуже влучно зауважив один іноземний журналіст, 
мелодію цієї пісеньки без проблем можна настукати 
по столу ложкою. Вирушаючи в Гельсінкі на конкурс, 
він неодноразово підкреслював, що їде не перемага-
ти – надто солідна конкуренція серед сильних вока-
лістів. Він хотів показати, як Україна вміє веселитися 
і пустувати. Адже до цього Європа високо оцінила 
етнічну Руслану, класичну поп-співачку Тіну Кароль.

Але в душі, він природно хотів довести, що він не 
просто ряженный в грудасту тітку клоун, а артист, що 
із себе представляє. І він довів, посівши друге місце, 
поступившись лише представниці Сербії. Про Сер-
дючку вмить стали писати газети Англії, Франції, Ні-
меччини. До нього приїжджала знімальна група BBC, 
щоб відзняти матеріал, а це вже європейське ви-
знання. Чого він добився? Слави? Так! Коли відомого 
всьому світу Девіда Копперфільда запитали, з чим у 
нього асоціюється держава Україна, він не задумую-
чись, відповів: «Кучма, горілка, Вєрка Сердючка».

Особисте життя
Андрій досі не одружений. Але свою обіцянку пе-

ред дівчинкою Ганною дотримав: його Вєрка Сер-
дючка (пам’ятаєте, яке було у дівчинки Ані прізвище 
— Сердюк) із зіркою на голові запам’яталася всій 
Європі!

Вєрка Сердючка — Dancing Lasha Tumbai Але 
для багатьох своїх земляків і рідних, він так і за-
лишився тим шкільним обірванцем, що кривлявся 
на шкільній сцені. Живуть у селі під Полтавою рідні 
його не розуміють, і сприймають в штики всю його 
творчість. У них там, за їхніми словами, нормальне 
людське життя, діти, господарство, корови. А у Ан-
дрія срамота – выпирающаяся на всю Україну гру-
ди з поролону. Правда, останнім часом, коли образ 
Сердючки став приносити відчутний дохід, мати і 
сестра стали ставитися байдуже до всього цього. 
Але в рідну Полтаву на гастролі Андрій принципово 
не їздить. Він каже, що на нього навалюється від-
чутне почуття провини за те, що він забезпечений 
за життя людина, а люди живуть навколо бедствен-
но, у постійній нужді.

Когось близького поруч з ним немає. І чим стар-
ше він стає, тим менше хтось йому вже за життя по-
трібен. За його словами, ще кілька років тому йому 
хотілося мати поруч кохану людину, щоб була сім’я, 
діти. А зараз – перехотілося, йому комфортно бути 
одному. Не випадково, що для нього улюбленим 
кольором став чорний. Він байдужий до всіх тусо-
вок, він не потребує престижного одягу, крутого мо-
більного телефону. У нього на цей рахунок тверда 
позиція: краще витратити свої зароблені кошти на 
благодійність, на добрі справи, при цьому не афішу-
ючи зроблене. Він дуже ранимий і самотня людина, 
завжди жалкує, що за гроші не можна купити радість 
життя.

Андрій Данилко досі не влаштував особисте життя
Андрій просто втомився бути у двох іпостасях. З 

одного боку, спустошений і постійно сумний Данил-
ко, а з іншого боку весела метка Вєрка Сердючка. 
Тонка смислова музика, повна лірики, і дурні піс-
ні-примовки. Театр двох масок – що плаче і що смі-
ється. Вічна гонка з постійною втомою, результатом 
якої — пошматоване надвоє серце.

АНДРІЙ ДАНИЛКО —
артист, продюсер, композитор, 
автор пісень, режисер, сценарист, 
телеведучий, актор.
Вперше Данилко в образі Сердючки 
з'явився 1 квітня на «Гуморині» в 
Полтаві. Успіх був приголомшли-
вий. Яскравий образ провідниці 
Вєрки справив фурор. Андрій ство-
рив і інших персонажів: виступаю-
чи в образі міліціонера, вчитель-
ки, солдата, балерини. Популярна 
Вєрка Сердючка стала після пере-
дачі «СВ-шоу» на українському ка-
налі «1 + 1».
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ОПОВІДАННЯ НА ВИХІДНІ

Він згадував своє дитинство на Землі. Ті літні 
дні, коли в село приїздила юрба хлопців і 

дівчат з міст, що разом з батьками поспішали до-
помогти бабусям та дідусям викопати картоплю 
скоріше, ніж це зроблять їхні сусіди. Змагання на 
рівні Олімпійських ігор, в яких час від часу навіть 
були переможці. Вони доходили до останньої 
лунки, напрочуд швидко викопуючи останні рядки 
посадженої картоплі, і зрештою, з останніх сил за-
ганяли заступ у сухий сільський грунт. Після цього 
переможці ніби випадково натикалися на погляди 
змучених під спекотнім сонцем сусідніх «рабів на 
вимогу», які ще були тільки на екваторі шляху до 
фінішу і голосно кричали: 

– Бог в допомогу! А ми ось уже впорались! Те-
пер не гріх і піти до генделика квасу холодного 
випити!

– А то і пивка!, – голосно повідомляв ще хтось 
із переможців і вони починали дружньо сміятись.

В переможців сміх завжди був більш тривалим.
А одного такого дня до села завітала вона. Її ро-

дина була однією з тих, хто постійно програвав. Та-
кож Тарас згадував літні вечори у рідних Малих Ди-
кунах. Ця назва закріпилась за селом ще в кінці 17 
століття, коли на ці землі почали заритись Туреччи-
на та Кримське ханство, порушуючи спокій на півдні 
українських земель. Саме тоді люд почав називати 
висміювати ці нападки, називаючи коротконогих тур-
ків дикунами, що заблудилися на чужій землі.

Більше того, нічого не змінилося і через сто-
ліття, коли в це ж село почали навідуватись 
«завойовники» із сусідніх сіл та міст, які прагну-
ли завоювати серця всіх дівчат, які тут були. Не 
один раз серед таких липневих вечорів як зараз, 
браві мало дикунські хлопці захищали честь своїх 
подруг від захмелілих загарбників. Інколи трапля-
лося й навпаки.

Якось і за нею прийшли та хотіли поцупити її 
красу. Відбиваючи того вечора атаки загарбників, 
Тарас отримав пошкодження і мусив на певний 
час відійти від справ, вставляючи вибиті зуби 
у районній стоматологічній поліклініці. Вона ж 
сказала, що без переднього зуба він схожий на 
її дідуся. Це був один з тих компліментів, про які 
Тарас намагався на згадувати, бо не був певен, 
що правильно його розуміє.

…Зараз, саме тут, в цій прохолодній кімнаті 
за десятки тисяч кілометрів від Землі, в голові 
Тараса виринають давно забуті образи минулих 
днів. Він зіскочив з ліжка та підійшов до ілюміна-
тора, який здавався вічним та непробивним. Ще 
малим Тарас розумів, що цей ілюмінатор – це не 
тільки захисник, а і ворог. Це гарантія від невдач 
і перешкода для успіху. Ніхто з космосу сюди не 
потрапить, але ніхто і не вийде. Тому зараз ілюмі-
натор був для хлопця як давнім товаришем, так і 
запеклим ворогом.

Але це єдине, що його заспокоювало в подібні 
хвилини. Тому що лише з-за ілюмінатора можна 
було дивитися на Землю, крізь своє відображен-
ня. Земля здавалась такою маленькою на фоні 
блідого обличчя хлопця, його білявого волосся та 
гострого кінчика носа. А пара голубих очей була 
ніби двома кеглями в боулінгу по периметру зем-
лі, які залишились стояти після вибитого спліта.

Він згадував літні ночі. Коли запах липи 
переслідував кожного, хто заходив у це 
село і ніби заворожував. Люди залишалися 
тут ще «на один день» знову і знову, насо-
лоджуючись заходом сонця біля річки, на 
розстеленому покривалі. В той час коли, як 
кажуть, село програло містам, у Малих Ди-
кунах була інша, паралельна реальність. 
Одні казали, що це дух радянського союзу, 
його кращий дух, серед купи інших, про які 
краще не згадувати. Інші казали, що це – 
довгоочікуване майбутнє, те саме «покра-
щення». Треті ж скептично повідомляли, 
що це все дурні балачки і що пити потрібно 
менше.

Тарас же думав, що це все літні ночі. 
Що саме в ці ночі відбувається щось дуже 
дивне, схоже на шабаш відьом. Щось, що 
змінює реальність, викривлює її і перетво-
рює на кінцевий продукт, який подобається 
абсолютно всім. Той, хто шукав минулого – 
отримував дешеву смачну ковбасу та квас, 
а той, хто шукав майбутнє – мав у розпоря-

дженні інтернет-провайдера, якаий провів сюди 
свою оптику та надавав прогресуючій молоді до-
ступ до мережі.

Тим, хто хотів жити тут і зараз, село дарувало 
літні ночі. Одну з таких ночей воно подарувало і 
йому. Колись, після закінчення сільських танців, 
вони часто залишалися сидіти під липою біля клу-
бу, спостерігаючи за іншими парами, які весело 
сміються і йдуть додому.

– Бувайте, солоденькі!, – кричали вони.
– Тарас, якщо ти візьмеш її прізвище, то ста-

неш повним тезкою сам знаєш кого!, – кричали їм, 
натякаючи на Тараса Шевченка.

Вона завжди сміялась з подібних жартів. Але 
Тарас ніколи не вмів так жартувати. Тому він про-
сто дивився в її очі, намагаючись пояснити без 
слів все те, що він відчуває. Вона також дивилася 
на нього та проводила рукою по його білявому, як 
сніг, волоссю, роздумуючи над тим, що означає 
його сумний погляд.

Тарас піджав під себе ноги та схилився на ілю-
мінатор всією вагою, з бажанням розгледіти на 
Землі те, чого більше ніхто не міг би побачити. 
Те, що навіки залишилось там.

Двері до каюти відчинились і Тарас відвів по-
гляд від ілюмінатора.

– Я ж просив не турбувати мене без необхідно-
сті, Зеллер, – розгнівано кинув він, відганяючи з 
обличчя похмурі образи.

– Ви не відповідали по рації, пане, – винувато 
мовив стрункий хлопчина з чорним, як смола, во-
лоссям, яке де-не-де вже було покрите сивиною.

Тарас перевів погляд на стіл, де лежала його 
старенька рація, яку він категорично відмовлявся 
обмінювати на нову, більш сучасну. На ній бли-
мав зелений індикатор, який означав про як міні-
мум один пропущений виклик.

– Вибач, я не чув, напевно таки потрібно її на-
решті поміняти.

– Якщо бажаєте, можу негайно передати це 
Фінчу…

– Ні, я сам, – перебив підлеглого Тарас, одяга-
ючи голубу форму офіцера космічної розвідки. Він 
відкрив шафу, де було заховане велике дзеркало 
та поглянув на своє відображення. На мить йому 
здалося, що на нього дивиться він, але десятиріч-
ної давнини. Той, чиє відображення тепер можна 
побачити тільки в ілюмінаторі.

– Вони вже тут, – коротко сказав Зеллер, уваж-
но спостерігаючи за реакцією Тараса. Той не ви-
давав нічого, окрім захопленням своєї форми, яку 
розглядав у дзеркалі, – якщо ви бажаєте, я скажу 
їм, що ви не готові…

Тарас різко розвернувся до молодшого лейте-
нанта та посміхнувся.

– Не турбуйся, Зелл, – по-дружньому мовив 
він, – я знаю, що я роблю.

– Але це може мати фатальні наслідки, – тихо, 
намагаючись приховати страх, сказав Зеллер, 
блиснувши очима, – вчені ще недостатньо прора-
хували можливі наслідки. Якщо бути відвертим, 
– тут він зробив крок уперед і взяв Тараса за пле-
чі, – я хвилююсь за вас. Неможливо прорахувати 
все.

Тінь посмішки знову з’явилась на блідому об-

личчі капітана. Вони було однолітками із Зелле-
ром, але Тарас мав ранг вищий. Він був прямим 
командувачем не тільки Зеллера, а й інших армій-
ців із корпусу «Лейтенантів»

– Все можливо, – спокійно мовив він, – відпусти 
мене і не будь розмазнею. Кого-кого, а тебе це 
точно не красить.

Зеллер опустив руки і ствердно кивнув. Спо-
чатку з кімнати вийшов Тарас, а за ним і молод-
ший лейтенант розвідки, окинувши наостанок 
ідеальної чистоти кімнату. Його суворий погляд 
на долю секунди зупинився на ілюмінаторі, який 
завжди здавався йому непропорційним до роз-
мірів цієї кімнати. Потім він перевів погляд на 
капітана, який впевнено крокував по коридорі до 
дверей ліфта, де на нього вже чекав ліфтер.

Зеллер ще раз подивився на ілюмінатор та по-
думки прокляв себе за те, що не зупинив Тараса. 
Закриваючи двері, він розумів, що більше їх ніхто 
і ніколи не відкриє. Тарас сюди більше не повер-
неться, а житлові кімнати, власники яких загинули 
– навічно закриваються, як пам’ять про того, чий 
дух залишається жити там.

Тарас та ліфтер зайшли до ліфта. Зеллер 
повільно йшов до них, а серце його несамовито 
стукало.

– Ви той самий чоловік, що залишається єди-
ним, хто вижив на Землі? Прошу пана…,- тихо і 
зацікавлено запитав підстаркуватий ліфтер, вити-
раючи хустинкою піт з чола.

– Так, – задумливо сказав Тарас, поглядаючи 
на те, як Зеллер заходить до ліфта, – це я.

Ліфтер поглянув на Зеллера, той ствердно кив-
нув і мовив:

– На перший.
Ліфт повільно рушив. Вони стояли втрьох та 

думали кожен про своє. Час тягнувся дуже повіль-
но, зрештою Тарас не витримав:

– Якого біса він так повільно повзе?
– Ремонтують, прошу пана, – вибачаючись 

проскиглив ліфтер, косо зиркаючи на Зеллера, 
який його явно лякав, – то невже це правда?

– Що саме?, – здивувався Тарас.
– Те, що ви збираєтесь повернутися на Землю, 

– на одному подиху протараторив ліфтер.
Зеллер холодно сказав:
– Вас це точно не стосується, шановний.
– Все гаразд, Зелл, – посміхнувся Тарас, – 

люди мають право знати.
І він повернувся обличчям до старого, який вже 

замінив чергову хустинку, стікаючи потом але все 
ще із цікавістю поглядаючи на відомого по всьому 
Магленду капітана з Землі.

– Я справді той самий Тарас, який вижив на 
Землі, після ядерної зими. Стосовно того, чи я 
єдиний – тут я точно не можу відповісти.

В ліфті почало блимати світло. Ніхто не звер-
нув на це увагу.

– Але я точно можу відповісти ось на що – че-
рез 10 хвилин я стану єдиним, хто вирушить на-
зад в минуле. До мене там бували хіба що собаки 
і коти.

– Чому не роботи? – справедливо поцікавився 
ліфтер.

– Тому що ви не бували на Землі. Я хочу повер-
нутися в 2013 рік, в Україну. В той рік там викликав 
би великий резонанс робот, який вміє балакати та 
ремонтувати крейсери. Тому ми відправляли со-
бак і котів. Всі вони живі, мушу зазначити. Наша 
команда в першу чергу дбає про безпеку і прора-
ховує всі можливі варіанти…

– Пане, чи не забагато ви довіряєте цьому лі-
фтеру інформації?, – ревниво сказав Зеллер, по-
глядаючи на годинник.

Тарас з-під лоба глянув на підлеглого але ні-
чого не відповів. Ліфтер дістав чергову хустинку і 
почав тяжко дихати, бігаючи очима по ліфту.

– … а оскільки безпека – це найголовніше в 
роботі розвідки…

Зеллер здивовано підвів брови та дістав мо-
більний телефон. Світло продовжувало блимати.

– … то перш ніж щось робити, ми десять разів 
все перевіримо…

Ліфтер потягнувся в кишеню за черговою 
хустинкою. Зеллер писав комусь смс.

– … і часто перевіряючи дані, ми маємо ризик 
недогледіти деяких речей…

– … які є на поверхні..

– Годі балачок!, – загорлав раптом ліфтер і 
впав на землю.

Світло погасло.
Ліфт зупинися.
– Ти, курво, не єдине поважне цабе із Землі!, 

– що є сили загорлав Зеллер, накидаючись на 
Тараса в темряві. Проте замість Тараса там була 
пустота.

– Зеллер, хто як не ти. І це все? Підмова лі-
фтера вивести рації з ладу, щоб самому прийти 
і прослідкувати, аби я зайшов у ліфт – це все на 
що вистачило розуму? Я думав, я був кращим 
вчителем.

– Де ти, сука?, – загорлав Зеллер, бігаючи по 
кабіні та спотикаючись об ліфтера, який лежав і 
скиглив на підлозі.

– Підніми голову, – спокійно мовив Тарас, зви-
саючи головою донизу, – а тепер все закінчиться.

…Тоді пролунало два постріли. Оскільки Зел-
лер спеціально обрав звукоізольовану кабіну лі-
фта, цього ніхто не чув. Спочатку був прицільний 
постріл в голову молодшому лейтенанту, який не 
витерпів конкуренції земляка із Землі в галактич-
ному масштабі, а потім – в голову ліфтера, який 
за гроші готовий продати не тільки маму рідну, а і 
всіх мам на світі.

Прорахувати можна все. Кожному дається те, 
в що він вірить.

Двері ліфта відчинились і звідти вийшов Тарас. 
Позаду нього знову почало блимати світло, яке на 
секунду освітлювало два скривавлені трупи, що 
лишились там.

Йдучи повз комісію вчених, Тарас відчував на 
собі погляди. На його руках була кров, а взуття 
залишало позаду криваві сліди. Проте він знав, 
що ніхто не наважиться йому щось сказати зараз.

Машина часу була в кількох кроках від нього.
Змінювати реальність просто. Потрібно лише 

з’ясувати, хто також може це зробити – і позба-
витися від нього. В цьому плані і Тарас і Зеллер 
думали однаково.

Тарас відчинив двері Машини часу і ввійшов у 
середину.

Вже скоро він знову побачить її. Побачить там, 
де колись втратив – на Майдані.

Вона знову проведе рукою по його білявому 
волоссю. Він знову відчує запах липи.

Двері зачинилися. Щось загуділо, вчені почали 
перешіптуватися між собою. Хтось щось записав 
у великому блокноті. Ще за секунду всі відчули, 
як раптом все зупинилось, Машина часу видала 
дивний звук і з неї почав йти дим. Першими побіг-
ли охоронці, які поспішили відкрити двері, проте 
ті так просто не піддавалися. Потім прийшли ще 
якісь люди, з ними був великий робот-силач, який 
відриває і піднімає все, що потрібно. Він виломив 
двері одним простим ривком і маса сірого диму 
ринула в простір. Вчені закашлялись, охоронці 
одягли протигази.

Хтось із жінок верескнув.
Всередині було розжоване скривавлене тіло. 

Там де мали бути руки, були тільки обрубки, а 
замість ніг валялась голова. Кров почала витіка-
ти звідти, шматки тіла вивалювались і падали під 
ноги тим, хто все розрахував.

Машина часу ж не постраждала з середини.
Вже потім хтось сказав, що це тіло могло і не 

належати Тарасу, бо ДНК не співпадає з його.
Потім сказали, що це вчені помилились і все 

співпадає. По вцілілим частинам тіла неможливо 
з’ясувати чи це був він, чи ні. Зрештою, проект 
було закрито. Тарас став єдиним, хто випробу-
вав цей апарат. Подальше вдосконалення було 
неможливими, в результаті страшного розголосу. 
Зеллер справді був із Землі, проте цього ніхто не 
визнав.

Ілюмінатор так і залишився у тій кімнаті, яку 
більше ніхто ніколи не відкривав. Інколи літом, осо-
бливо в липні, сусіди кажуть, що в тій кімнаті хтось 
ходить. Ще один сусід чув, як звідти лунав сміх.

А один маленький білявий хлопчик, з яким ча-
сто грав у футбол Тарас, відчуває ночами запах 
липи. Він не знає, що це за дерево, проте йому 
подобається. Час-від-часу він також сідає біля 
ілюмінатора і спостерігає за чорною кулею в кос-
мосі – там, де колись була Земля.

Автор: ВАДИМ ДІДИК
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Справжні козаки шанували жінок, а українки відповідали 
їм коханням та вірністю. Стосунки між чоловіком та жінкою 
в Україні завжди були побудовані на глибокій шані та вза-
ємній повазі.

Звичаї козаків пропагували серед січовиків безшлюб-
ність, однак виховували у парубків шанобливе ставлення 
до жінки – матері, сестри, дружини, коханої дівчини. 

Відсутність постійного спілкування з жіноцтвом на Січі 
не призводила до забуття, байдужості та зневаги, більше 
того, спричинювала обожнення жіночого начала. 

Ми жінок мусимо любити,
Так як наших сестер, матерів,
А, опріч їх, не треба нікого любити
І утікати як від злих чортів 
(Українська народна пісня) 
Українська жінка завжди була чоловікові надійним това-

ришем, вірною супутницею, вправною господинею. Вона 
була готова у будь – який час відбити ворожий напад, при 
цьому пильно піклуючись про сім’ю. Вільний норов, гор-
дість і самовпевненість української жінки сприяли її войов-
ничості. 

Нестабільне життя біля татарських кордонів зумовлюва-
ло необхідність озброєння. За таких умов жінки перейма-
лися інтересами чоловіків і братів. І хоча Запорізька Січ 
була недоступною для жінок, проте українка мимоволі була 
пов’язана військовими обов’язками. У місцевості, повній 
небезпек, їй часто доводилося ставати на захист родинного 
вогнища, домашнього майна. 

Життя на прикордонні привчало українських жінок до ви-
тривалості, самостійності, сміливості, вміння постояти за 
себе і свою родину із зброєю в руках.

Становище жінок в Україні за козацької доби було досить 
стабільним і регулювалося нормами, закріпленими світ-
ським та церковним законодавством. Жінка в Україні воло-
діла свободою більшою ніж будь – де. Московщина в той 
час вже утвердилась як сильна деспотія, і одним з перших 
актів закріпачення народу стало знищення жіночої свободи. 
Посилаючись на Біблію, де «жона да убоится мужа свого», 
російський Домострой нагадував, що за «непослушание» 
чоловік повинен бити жінку «и ребра ей сокрушать». 

А в Україні було цілком інакше. Стосунки чоловіка та жін-
ки були рівноправні, жінка мала велику свободу. Жіноцтво 
зберігало свої права, навіть розширювало їх, а суспільний 
устрій розвивався демократичним шляхом. Нарівні з чоло-
віками українські жінки були об’єктом прав і зобов’язань. 
Карні норми забезпечували цілковиту охорону жінки, інко-
ли право брало їх під спеціальний захист, наприклад, ва-
гітних жінок. 

Дружина козака мала багато прав, які сьогодні можуть 

стосунки по-козацьки: козак і жінка
здатися дивними. За Правом-Законом Січі, удовиці ко-
заків-героїв одержували довічну турботу села і право 
народжувати дітей від коханих мужів і парубків для 
збереження Слави героя й імені його. 

Тому цей Закон-Право славили у піснях. Із загибел-
лю козака Нечая від його вдови народилося 12 синів. 
І усі вони несли його славетне прізвище, збудувавши 
ціле село. Так само постало і село Сумилівка і ще не 
менше сотні сіл на Русі. 

Жінка козака, засудженого до смертної кари, мала 
непорушне право на його майно. Ні про яке пересліду-
вання дружини та дітей злочинця не йшлося. 

Більше того, в Україні існував звичай, за яким лише 
жінка могла зберегти життя засудженому на смерть ко-
закові, якщо згоджувалася взяти з ним шлюб. 

За переказами, записаними у другій половині  
XIX ст. Г.П. Надхіним на Катеринославщині дізнаємося: 
„Молодий козак за якийсь злочин був засуджений до 
смертної кари. Коли прочитали декрет і палач підвів 
засудженого до плахи, із натовпу вийшла дівчина і на-
крила хусткою його голову, даючи тим самим знак, що 
вона обирає його собі за чоловіка і тим звільняє від 
страти".

Поряд із Січчю не меншу, а нерідко й більшу роль 
у формуванні українського характеру відігравало жі-
ноцтво. Найвищі чоловічі якості - честолюбство, смі-
ливість, звитяжність тощо - завжди мали простір для 
цілковитого втілення на Запоріжжі, але ніколи не спря-
мовувались на «боротьбу за хатню владу». Жіноцтво 
ж мало доволі повну свободу самовираження вдома. 
Воювати козаку з дружиною вдома було не до лиця, 
бо «жінка за три кутки хату держить, а чоловік лише 
за один». 

Проводжаючи чоловіків на Січ, жінки-козачки брали 
на себе всі обов’язки: господарські, виховання дітей, 
забезпечення родини. А під час ворожих нападів гур-
тувалися, бралися за зброю. Героїчний подвиг Орисі 
Завістної описує в історичній повісті «Облога Буші» 
М.Старицький. Ця мужня жінка не пошкодувала життя 
задля оборони рідної землі - підірвала себе і сотню во-
рогів, підпаливши пороховий льох. 

І такі випадки непоодинокі - войовничих українок 
у козацьку добу було немало. Одна з них славетних 
українок - волинська княгиня Софія Ружинська. В 1609 
році вона, особисто командуючи загоном у 6000 чо-
ловік піхоти і кінноти, з прапорами й музикою взяла 
штурмом замок князів Корецьких у м.Черемошні. Мов 
Богиня-Берегиня, часто сама зі зброєю в руках захи-
щала свою родину. Представницею того завзятою 
типу жінки-козачки була остання дружина Богдана 
Хмельницького Катерина. 

Достеменно відомо, що жінки козаків брали участь 
у повстанських загонах часів Хмельниччини. Так, у  
1584 р. шляхтянка Остапкова з дочкою Софією орга-
нізували збройний напад на маєток шляхтича Стри-
жевського в с. Дідківцях на Житомирщині і завдали 
значних збитків. 

Сестра полковника Івана Доща брала безпосеред-
ню участь як кіннотник у бойових діях проти поль-
сько-шляхетських військ на Волині 1649 р. Під час од-
нієї з атак загинула. 

Як свідчать документи, 1524 року після битви під 
замком Прухник на Поділлі серед убитих захисників 
були знайдені тіла жінок, переодягнених у чоловічий 
одяг. Щоб їх не розпізнали, жінки навіть поголили собі 
голови. 

Значну владу над козаками Правобережної Украї-
ни і вплив на них мала „мати полководця", дружина 
фастівського полковника Семена Палія - Феодосія. 
Вона не тільки вміла доброчинно прийняти послів, а 
й за відсутності чоловіка керувала господарськими 
справами Фастівського козацького полку. В період за-
слання С. Палія до Сибіру не раз проводила походи 
проти московітів та польської шляхти, обороняючи 
край від їхніх зазіхань. 

Постійна небезпека, війни і повстання були тими об-
ставинами, що історично створили тип жінки-оборон-
ця своєї садиби і родини, привчили українок до витри-
валості, самостійності, сміливості, вміння постояти за 
себе зі зброєю в руках.

Панівний тип жінки-козачки – це образ дружини-го-
сподині, яка дає лад в усьому при відсутності свого 
чоловіка, зайнятого у військових походах. Будучи гра-
мотною, національно відданою, вона любила Батьків-
щину і готова була до її захисту. 

Слід зазначити, що зневага до жінки-українки жор-
стоко переслідувалася козаками. У вироках, записаних 
до „Войска Запорозкого козацкого Прилукского полка 
Справной книги", сказано, що 1707 р. за зґвалтування 
місцевої жительки Гребенички було страчено козака  
П. Микитченка. 

Згідно зі звичаєвим правом, нещадно карали не 
лише за присутність жінки на Січі, а й за перелюбство. 
За цей злочин козаки відповідали сповна. Зокрема, у 
вироках, записаних до „Справной книги", говориться, 
що парубка Грицька за такий ганебний гріх засуджено 
до спалення на вогнищі." 

За звичаями Січі, як справжні лицарі, козаки мали 
суворо дотримуватися ґречності з жіноцтвом. Наскіль-
ки великої ваги надавалося стосункам жінки і чоловіка, 
свідчить звичай, згідно з яким покарання чекало кож-
ного, хто образить жінку. 

Коли козак «зганьбить жінку не за пристойністю - пу-
блічно на базарі киями покарати». 

За свідченням джерел, козацький отаман Іван Сірко 
досить суворо дотримувався цієї традиції. Бо за крив-
ду, вчинену кимось із запорожців полоненій туркені, 
черкесці чи татарці, він засуджував винного до страти. 
Це виділяє запорозьких козаків зі всіх воїнів того часу 
як високоморальних і благородних лицарів, захисни-
ків справедливості і доброчинності. 

Запорожцям не дозволялося бути жонатими у місці 
їхнього проживання (на Січі), а жінкам одружених годи-
лося жити поблизу, в зимівках і слободах, куди козаки 
навідувалися час від часу. Однак брати участь у ко-
зацьких судах жінкам не заборонялося. 

Отже, козак до жінки ставився підкреслено з пова-
гою, великодушно та шляхетно. Вона була для нього 
зіркою Світла, до якої хоч близько, але дотягнутися 
«зась». Суворі січові звичаї і порядки, які не допуска-
ли жінку, хто б вона не була: чи люблячою дружиною, 
чи коханою дівчиною; спартанський, аскетичний спо-
сіб життя воїна-лицаря - сприяли вихованню в козака 
високої святості до прекрасної половини людського 
роду. 

За її честь і волю козак йшов, не задумуючись, і у 
вогонь, і у воду. Дітям своїм козаки давали настанову: 

«- Бережи, сину, заповідь батька свого і не відкидай 
науки матері своєї!» 

Тож і нам не варто забувати звичаї козаків, які по-
клонялися жінці-матері – Богородиці. Адже храмовим 
святом на Запоріжжі була свята Покрова Пресвятої 
Богородиці. Козаки носили на грудях її зображення, а 
значна частина церков і каплиць, зведених на землях 
запорозьких вольностей, присвячувалася Богома-
тері. Запоріжжя було духовною Вітчизною козацтва, 
символічною, ідеальною матір’ю, де «Луг–батько», а 
«Січ-Мати», де завжди панував культ волі.

А нам жінкам, не варто забувати, що ми з козацько-
го роду, і маємо шанувати чоловіків так, як робили це 
жінки за козацької доби.



Застрахуйте свой автомобиль 
в компании со знакомым именем 
в Пенсильвании и Нью-Джерси 

Воспользуйтесь скидками — за безаварийную езду, 
при страховании нескольких автомобилей  
и многими другими. А вместе — эти скидки 

могут означать очень выгодный тариф. 

Позвоните сегодня и получите предложение цены. 
К вашим услугам — русскоязычные представители.

Скидки 
до 

40%
Возможность предоставления скидки и ее размер зависят 

от порядка, действующего в том или ином штате.
Страховые полисы а также иные формы и требуемые 

уведомления высылаются на английском языке.

Марат ИОШПА
(cell)

267-767-5788 
(office)

215-305-5555 

8420 Bustleton Ave, Philadelphia, PA 19152

www.24x7insuranceagent.com

331 W Bridge St
Morrisville, PA 19067
hr@globalexpresscargollc.com
Fax: 215-618-2715
267-227-1791 ext 5

GLOBAL EXPRESS CARGO LLC

Если у вас есть свой sprinter van, box truck, 
large straight, dry van, reefer, 
step deck, flat bed – Вам к нам!

МЫ ГАРАНТИРУЕМ: 
стабильную работу, 

достойную и еженедельную оплату, 
круглосуточную поддержку. 

Оказываем помощь 
в получении страховки.

У НАС ВСЕГДА ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ НА ДОРОГЕ!

www.globalexpresscargollc.com

ЗАБУДЬТЕ О ПРОСТОЯХ И ПРЕДОСТАВЬТЕ ЭТО ПРОФЕССИОНАЛАМ!
ПРИГЛАШЕМ 

owner-операторов 
для длительной 

и продуктивной работы 
со своими машинами 
не старше 2010 года. 


