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День захисника України — свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої
Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва.
2014 року в українському суспільстві в результаті реакції на збройну агресію підсилилися
проєвропейські тенденції відмови від радянських символів і свят, зокрема, від Дня
захисника Вітчизни. Президент України у своєму виступі під час військового параду в
Києві 24 серпня 2014 року відзначив: «Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за
військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї
Батьківщини, а не чужої!» Збройні Сили України своїми славними традиціями зобов’язані
козацтву. Багато століть лунають над нашою землею пісні, які уславлюють славу козаків.
Особливою повагою у козаків користувалось свято Покрови. Під покровом Богоматері
вони перемагали ворогів, боролись з природною стихією.., На її честь вшановувались
церкви на Січі…
У народі існує багато легенд про випробування прийому в козаче товариство.
Розповідають, що після того, як хлопець перехреститься, його пригощали пекучим від
перцю борщем. Новачок мав його з’їсти, запиваючи квартою оковитої. Опісля новачка
вели туди, де – лежала перекинута між скелями колода : хлопець мав пройти тим
«містком», не зірвавшись у воду. Подолавши ці перешкоди, майбутній козак повинен був
пропливти певну відстань проти течії. Але це ще не все. Хлопець повинен був, осідлавши
дикого лоша – чолом до хвоста, – без сідла й вуздечки, проскакати полем і повернутися
неушкодженим. Якщо хлопець ,,на дикому лошаку скакав”, то це означало – у козаки
годиться.
Чи кожен юнак проходив такі випробування, чи народ просто наділив їх богатирською
силою, – цього не відомо, достовірно одне : на Січ приймали незалежно від
національності, віку та минулого, аби був вільний та нежонатий, говорив козацькою
мовою, був православний, знав і приймав порядки та звичаї січового лицарства.
Сьогодні козак - не той, хто одягнений у вишиванку й шаровари. Козак - це передовсім
воїн за духом, і воюватиме він тільки за честь і свободу. ШЛЯХЕТНІСТЬ, МУДРІСТЬ,
ВІДВАГА – три основні прикмети козака: шляхетного не підкупиш, мудрого не обдуриш,
мужнього не залякаєш!
Як говорив Тарас Шевченко: «У своїй хаті – своя сила і правда, і воля», тож маємо
обов’язково шанувати тих, чий святий обов’язок – захищати свою хату, свою землю,
боронити свою правду – своєю силою і своєю волею. Як колись для козака почесним
обов’язком була служба в Запорозькій Січі, так і сьогодні захищати рідну землю – це
почесний обов’язок для наших юнаків.
Мільйони людей вірять, що небо нашої України - матері стане мирним, адже його
оберігають славні воїни, їм довіряють найдорожче, найсвітліше – оберігати мир! Ми
повинні розуміти, як важко нашим воїнам знаходитися далеко від своїх родин і друзів, як
важко кожного дня переживати смертельні ризики та втрати побратимів. Ми повинні
показувати нашим захисникам нашу підтримку, повагу, віру.
У глибині душі кожного українця живе козак: воїн, який нічого не боїться і за рідну землю
без роздумів віддасть своє життя.
Вітаємо всіх зі святом, і бажаємо міцного козацького здоров'я, незламної волі до
перемоги та патріотичного духу, який допоможе долати будь-які перешкоди!
Для більшого ознайомлення з історією українського козацтва серед молоді в центральній
районній бібліотеці відбувся захід до Дня українського козацтва та проходить
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презентація виставки «Рідне земле моя, ти козацькою славою щедра» на якій
представлені книги про славетних козаків, їх історичну стежину тож завітайте в
бібліотеку, працівника радо нададуть Вам потрібну інформацію.
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