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Рівненське міське об’єднання товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка

                       ШАНОВНІ ПОБРАТИМИ 
             ТА ПОСЕСТРИ ПРОСВІТЯНИ!

              У світлі прийдешнього Новоріччя та Різдва 
  Христового прийміть найщиріші вітання  
  із знаковим та особливо важливим

   для кожного українця-патріота святом –  
 150-річчям Всеукраїнського товариства 

                             «Просвіта» імені Тараса Шевченка!
Кажуть, у житті не буває випадковостей: напевне, не 

випадково Господь благословив нас саме в цей непростий час 
утвердження Української держави, час війни та протисто-
яння відзначати 150-літній ювілей однієї з найактивніших 
та найвагоміших громадських організацій України. Історично 
склалося так, що у часи надскладних для українства випробу-
вань просвітяни завжди були у вирі надважливих подій, стояли 
у витоків державності, відродження національної пам’яті, 
звичаїв і традицій рідної землі. Вони були і є  її пам’яттю, голо-
сом, її совістю…

Сьогодні  Просвітянська місія набуває особливого відтінку й 
значення: не просто допомогти кожному українцю усвідомити 
свою ідентичність із нацією, народом, утвердити національні 
та духовні цінності, а й консолідувати сили на створен-
ня й утвердження єдиної помісної Православної Церкви; 
мобілізувати силу духу українського воїнства та мирян на 
боротьбу з запеклим агресором.

У цей непростий час на плечі «Просвіти» лягає 
відповідальність за формування молодого по-новому мислячого 
покоління українців, а отже відповідальність за те, яким буде 
майбутнє нашої Держави.

Бажаю усім нам мудрості та рішучості в прийнятті доле-
носних для України рішень, єдності та послідовності в добрих 
справах, Господнього благословення на усіх просвітянських 
дорогах! Хай у Ваших родинних колах панує любов та 
взаєморозуміння, утверджуються сімейні та духовні цінності, 
панує сила Рідного Слова та глибокого Патріотизму! Проек-
туймо усе це на родинне коло рідної України, щоб під мирним 
небом з пам’яттю про минуле, з надією на майбутнє, з вірою в 
Бога творити її Долю!

 Слава Україні! Героям слава!

Катерина СИЧИК,
голова громадської організації 
«Рівненське міське об’єднання

 товариства «Просвіта» ім. Т.Шевченка»                                                             

У день свята третьої 
Пречисти рада Рівнен-
ського міського товари-
ства «Просвіта» ім. Т. 
Шевченка презентувала 
літературну спадщину 
гетьмана Івана Мазепи 
«Писання». 

До книги ввійшли оригіналь-
ні твори Івана Мазепи «Дума 
іли пісня», «Пісня про чайку-
небогу», «Псальма» та «Письма 
до Мотрі». 

Слід зазначити, що готуючи 
цей збірник до друку, укладачі 
Михайло Борейко та Тетяна 
Сергіюк, отримали дозвіл та 
опублікували портрет гетьмана 
Івана Мазепи, що був відтворе-
ний під час роботи над про-
ектом Акіма Галімова «Украї-
на. Повернення своєї історії» 
телеканалу «1+1». Історично 
склалося, що його постать на 
сьогодні недостатньо дослі-
джена. Є багато домислів, мі-
фів, неточностей. Дослідники 
кожного року відкривають нові 
факти з життя українського ді-
яча. Проте одне залишається 
незаперечним, незмінним — це 
справжній патріот і борець за 
незалежність України. 

Про Івана Мазепу, як істо-
ричну постать, українського 
гетьмана з 22 –річним стажем 
правління розповів присутнім 
Петро Куделя, історик, член 
правління  Рівненської облас-
ної «Просвіти», директор НВК 
«Колегіум».

- Іван Мазепа належав до 
родини відомої правобережної 
української шляхти. Початкову 
освіту здобув у школі Київсько-
го братства, згодом закінчив 
Києво-Могилянський колегіум 
і Єзуїтську колегію у Варшаві. 
Протягом трьох років навчав-
ся у Німеччині, Італії, Франції 
та Голландії, де здобув блиску-
чу європейську освіту, досвід 
європейського політичного 
та культурного життя. Знав 
кілька іноземних мов. Мазепа 
був першим українським геть-
маном, який незмінно тримав 
гетьманську булаву  майже 22 
роки. Цей період характеризу-
вався економічним розвитком 
України-Гетьманщини, стабі-
лізацією соціальної ситуації, 
піднесенням церковно-релігій-
ного життя та культури. 

Незважаючи на заборону 
міжнародних дипломатич-
них відносин, зафіксовану у 
«Коломацьких статтях» (угода 

між Україною та Московською 
державою, підписана під час 
обрання Мазепи гетьманом), 
він мав численні зв’язки з мо-
нархічними дворами Європи, 
зокрема, Веттинів у Польщі, 
Гіреїв в Криму та ін. З метою 
оборони південних кордонів 
побудував фортеці на півдні 
України, зокрема, Новобогоро-
дицьку та Ново-Сергіївську на 
річці Самара.

На початку XVIII ст., в умо-
вах Північної війни Іван Ма-
зепа в союзі з польським коро-
лем Станіславом Лещинським, 
а також шведським королем 
Карлом XII зробив спробу ре-
алізувати свій військово-по-
літичний проект. Головною 
метою якого був вихід з-під 
протекторату Московської 
держави і утворення на укра-
їнських землях незалежної дер-
жави. 

Іван Мазепа був сином свого 
часу, живою людиною і держав-
ним діячем зі своїми чеснотами 
й недоліками, прорахунками 
та гріхами, — і політичними, і 
амурними. Але у вирішальний 
момент, коли треба було оби-
рати між вірністю чужому мо-
нархові чи своїй Вітчизні, між 
особистим комфортом і ризи-
ком заради майбутнього кра-
їни, його вибір був на користь 
України.

– Іван Мазепа був хариз-
матичним інтелектуалом, 
освіченим, аристократичним 
управлінцем, який знався на 
світовій політичній думці, – 
продовжила розповідь Ірина 
Сергіюк, технічний редактор 
просвітницьких видань, викла-
дач кафедри архітектури  та се-
редовищного дизайну НУВГП.

З використанням слайдів 
вона демонструвала фотознім-
ки українських святинь, що 
були збудовані, реставровані 
за кошти самого Івана Ма-
зепи.  Найвідомішими з них 
були будівлі в таких монасти-
рях, як Києво-Печерська Лав-
ра, Пустинно-Миколаївський, 
Братський Богоявленський, 
Кирилівський, Золотоверхо-
Михайлівський, Чернігівський 
Троїцько-Іллінський, Лу-
бенський, Мгарський, Гус-
тинський, Батуринський, 
Крупницький, Глухівський, 
Петропавлівський, Домниць-
кий, Макошинський, Бахмаць-
кий, Каменський, Любецький, 
кафедральні собори в Києві 
– Святої Софії, Переяславі та 
Чернігові, церкви в Батурині 
та інші. Також гетьман Мазепа  
переймався станом православ-
ної церкви за межами України. 
Серед подарунків, зроблених 
Мазепою іноземному Москов-
ському Патріархату, найбільш 
відома срібна плащаниця, що 
зберігається у вівтарі грецького 
православного собору Воскре-
сіння при Гробі Господньому в 
Єрусалимі і використовується 
тільки в особливо урочистих 
випадках. Іншим відомим по-
дарунком було Євангеліє 1708, 
переписане і прикрашене гра-

вюрами та засоби для богослу-
жіння  православних сирійців 
м. Алеппо. Крім цих подарун-
ків, гетьман виділяв певні ко-
шти на милостині і допомогу 
православним християнам за 
кордоном. Всього, за підрахун-
ками козацької старшини, зро-
бленими одразу після смерті 
Мазепи, за 20 років свого прав-
ління гетьман на меценатські 
цілі витратив не менше 1110900 
дукатів, 9243000 злотих і 186 
000 імперіалів.

Перед присутніми виступи-
ла Наталя Хомеча, літературоз-
навець, науковий керівник до-
слідницьких робіт Рівненської 
МАН учнівської молоді: 

– Іван Мазепа постійно опі-
кувався безліччю навчальних 
закладів, за свій кошт будував 
корпуси Києво-Могилянської 
академії та Чернігівського ко-
легіуму, які пізніше мали свої 
бібліотеки з рідкісними руко-
писами. 

Представлені у «Писанні 
твори можна вважати важ-
ливою частиною політичних 
поглядів і державницьких по-
зицій українського керманича. 
Відхід від Москви – важливий 
етап позиції гетьмана, яскра-
вим свідченням того є славетна 
«Дума» пана гетьмана Мазепи. 
Вона містить у собі всю програ-
му внутрішньої та зовнішньої 
політики,  осуджує чужинні 
орієнтації – на Росію, Туреч-
чину та Польщу і протистав-
ляє їм ідеал з’єднаної, сильної, 
самостійної України, якій у 
глибині душі Мазепа залишив-
ся вірним усе життя. Варто за-
уважити, що саме Іван Мазепа 
розпочав формування в Укра-
їні, дворянства як соціального 
прошарку. Він поставив у цен-
трі політичну людину, наділену 
розумом, волею, інтересами, а у 
поетичних творах порушував 
суспільно-політичну пробле-
матику, - каже п. Наталя.

Осмислюючи сьогодні цю 
легендарну постать, без сумні-
ву, можна стверджувати, що в 
нашій історії був діяч, чия воля 
й розум настільки непересічні, 
щоб належно увійти до когор-
ти найвизначніших державців 
усіх часів і народів.

 Хай про Мазепу спiв 
мiй лине,
Хоч вiн був пан, 
та серце мав.
За сувереннiсть України
Боровся, вів, i в цiм був прав.
I я спiвать про нього мушу
Так, як нiколи не спiвав.
Народ не марно в свою душу
Про чайку його пiсню взяв.
– Ці слова мають особливу 

цінність, – продовжує пре-
зентацію гостя з Києва, про-
світянка Оксана Приходько, 
кандидат педагогічних наук, 
докторант інституту педагогіч-
ної освіти і дорослих,  завідувач 
кафедри КНАУ. – Вони нале-
жать великому Сосюрі і напи-
сані в часи радянської цензури. 
Замість російської анафеми 
Іванові Мазепі сьогодні на-
лежить справжня українська 

слава! Саме тому сьогодні 
важливо відновити історичну 
правду і берегти її як вагому 
складову нашої ідентичності. 
Ми вшановуємо українських 
героїв і маємо оцінювати Ма-
зепу як координат не лише в 
нашій українській системі, а і 
в європейській. Не забуваймо: 
ще коли Петро І рубав для Росії 
вікно до Європи, Україна часів 
Мазепи ходила до Європи че-
рез двері. У світі сьогоднішніх 
подій, у зв’язку з російською 
агресією навіть скептики щодо 
величі постаті Мазепи зрозу-
міли – Іван Мазепа боровся за 
незалежність України, тобто 
він національний герой, а не 
зрадник.

Лілія Овдійчук, кандидат пе-
дагогічних наук, доцент кафе-
дри МЕГУ поділилася вражен-
нями від недавньої поїздки до 
Полтави, де відкритий перший 
пам’ятник Івану Мазепі уже за 
часів вільної, суверенної, со-
борної та незалежної України. 
Найкращим увічненням Мазе-
пи є сама незалежна Україна. 
Вона робить очевидним і доко-
наним факт: наш Мазепа таки 
переміг!

Музичним дарунком для 
присутніх від знаного рівнен-
ського бандуриста, просвітя-
нина Назара Волощука були 
«Пісня про Мазепу» та «Пісня 
про чайку» в його виконанні. 
Членкиня ради «Просвіти» 
Галина Коломис, директор ви-
давництва «Волинські обере-
ги», де видана книга, ведуча 
презентації Тетяна Сергіюк і усі 
присутні безмежно дякували 
невтомному, відданому справі 
просвітянського видавництва 
просвітянину з великої літе-
ри Михайлу Борейку за появу 
на світ нової книги. Видання 
здійснене завдяки фінансовій 
підтримці ПАТ «Оболонь» - 
голова Наглядової Ради Сергій 
Блощаневич, родини Боднару-
ків — Віри та Богдана з Чикаго, 
ТОВ «Рівень» ЛТД - директор 
Мар’ян Года, АК «Експерт-Рів-
не»- ген. директор Людмила 
Туровська, ПАТ «Поліссяхліб» 
- директор Олександр Коробка, 
Рівненського міського обєд-
нання товариства «Просвіта»- 
голова Катерина Сичик.

Лариса ТКАЧ,                                                                                             
член ради «Просвіти» 

ім. Т. Г. Шевченка

ЛІТЕРАТУРНИЙ СПАДОК ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ

   На порозі Новий рік! Привітання на такі свята – це 
завжди приємно. Але як правильно вітати з Новим роком 
і Різдвом українською? Думаємо, усім про це корисно 
дізнатись…

Ось, наприклад, таке вітання:
Любий друг!
Вітаю тебе з наступаючим Новим Роком і Різдвом Христо-

вим!
Бажаю радості, миру і всього самого найкращого!
Що тут не так?
• “любий друг” краще і більш святково вжити у Кличному 

відмінку: “любий друже“;
• “наступаючий” – це поганеньке слово: калька з 

російської + активний дієприкметник (більше про такі чи-
тайте тут). Правильно українською – “прийдешній“;

• “Новий Рік” маємо писати “Новий рік“, оскільки у всіх 
святах пишемо з великої лише перше слово:  День народ-
ження тощо;

• “Всього самого найкращого” – для ступенів порівняння 
не вживаємо слово “самий”! Правильно просто – “всього 
найкращого“. Про правила вживання ступенів порівняння 
читайте тут.

Отож…
Любий друже!

Вітаю тебе з прийдешнім Новим роком 
і Різдвом Христовим! Бажаю радості, миру 

і всього найкращого! Будь щасливим і здійснюй 
усі свої мрії!  

З повагою
твої шанувальники

 Гарно звучить?! 
Будьте оригінальними: 
вітайте зі святами правильно!


