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КОЗАЦТВО

Звернення старійшин
до козаків та отаманів
Шановні співвітчизники!
Наш народ скористався у 1991 році з
історичної можливості і відновив влас
ну державність. Ця історична подія від
булась мирним шляхом, а тому всі ан
тиукраїнські імперські служби залиши
лись в Україні. Вже в 1992 році за зов
нішньої підтримки вони перейшли у
наступ і розпочали демонтаж україн
ської держави. Мусимо визнати, що до
сягли вони багато:
• звели до зубожіння народ, зали
шили без засобів існування мільйони
працездатних українців і змусили їх в
пошуках роботи виїхати з України. Тих,
хто залишився, змусили за кілограм
гречаних круп голосувати за вказаного
кандидата;
• зруйнували промисловість і сіль
ське господарство;
• обманули народ, забравши у ньо
го промислові підприємства взамін на
папірці;
• створили злочинну систему вла
ди, за якої народ перебуває на межі ви
живання, а обрані родини отримують з
року в рік мільярди доларів;
• зруйнували
Збройні
Сили
України;
• позбавили українців інформацій
ного простору;
• посилили наступ на українську
мову, культуру й історію;
• штучно розкололи українське
суспільство на географічній, мовній і
релігійній основі.
Сьогодні антиукраїнські сили при
ступають до завершального етапу ви
тіснення українців з України шляхом
продажу нашої землі. Верховна Рада
України збирається прийняти закон
про відміну мораторію на продаж зем
лі, а суспільству вже відомі країни, які
збираються
скупити
українські
чорноземи.
Те що свідомо готується злочин
проти українського народу, видно з то
го, що один раз нам дають голослівні
обіцянки – «на землю прийде ефек
тивний вітчизняний господар, гроші
прийдуть до землі, тощо», другий раз
нам подають звичайну демагогію –
«тільки продаж землі є єдино правиль
ний шлях до небувалого розквіту сіль
ського господарства України». Коли ж
і такі «аргументи» вичерпуються, при
хильники продажу мовчки ігнорують
Закони України. Так, мовчанкою обхо

дять порушення статей 13 і 14 Консти
туції України, відповідно до яких зем
ля є загальнонародною власністю. Як
же вона може бути продана без згоди
всього народу?
Влада обіцяє, що продавати землю
будуть лише громадянам України. Най
швидше, станеться так, що влада в чер
говий раз нас обдурить, а якщо і дотри
має на цей раз обіцяного, то для пере
січного українця то буде невелика різ
ниця, хто стрілятиме в нього, коли він
забреде на землю нового власника – ук
раїнський олігарх, чи іноземний.
Основне завдання влади на сьогод
нішній день – це приспати народ обі
цянками і почати розпродаж землі. Цю
землю великими масивами скуплять
багаті родини, що мають українське
громадянство, але не для праці на ній,
а для перепродажу. Для цих багатих ро
дин вже створені сьогодні найсприят
ливіші умов для купівлі землі. Сіль
ськогосподарське виробництво дове
дене до краху, села спустошені. Ті, що
доживають свого віку в селі і мають зе
мельні паї, захочуть продати свою зем
лю, щоб мати чим заплатити за ліки та
опалення своїх хат. Спадкоємці помер
лих власників паїв проживають пере
важно в містах і також прагнуть за
будьяку ціну продати землю, бо їм
вкрай потрібні гроші і зовсім не пот
рібні зернові відходи, якими розрахо
вується сьогоднішній орендатор за їх
паї. Після такого пропозиції на продаж
землі будуть дуже великі, і землю про
даватимуть за мінімальною ціною. Де
кілька українських мафіозних родин
землю скуплять і через якийсь час поч
нуть перепродувати її іноземцям (через
підставних осіб або ж приймуть відпо
відну поправку до закону), але вже за
світовими цінами, які будуть в 510
разів вищі.
Проте і тієї суми грошей, що буде
віддана власникам паїв за землю, буде
достатньо, щоб ціни на товари повсяк
денного вжитку зросли в десятки разів і
гроші знецінились. Через дуже корот
кий час колишні власники землі зали
шаться і без землі, і без грошей.
Коли наша земля буде розпродана,
всі усвідомлять, що їм, власне, і вийти
вже нікуди, щоб не порушити право чу
жої власності і не бути застреленими,
як це було не так давно вчинено народ
ним депутатом Лозинським.

ЛЯ
НЕ Д
АЖУ
ПРОД
Це буде національна катастрофа для
нашого народу, яка за наслідками буде
страшнішою за татаромонгольську на
валу і російську окупацію (колективіза
ція, голодомор 19321933 рр., репресії
19371938 рр.). І нас тоді не врятує на
віть всенародна революція, бо проти
нас підніметься весь світ, оскільки ми
продали свою землю відповідно до за
конів, прийнятих нашими народними
депутатами.
Поки що ми можемо відвернути ка
тастрофу – не допустити продажу землі.
В інтересах українського народу
змусити Верховну Раду України прий
няти закон про заборону продажу землі.
Небезпечним буде і розрекламова
ний закон про заставу землі при отри
манні банківського кредиту. Щоб ви
платити відсотки і повернути кредит,
український селянин повинен отрима
ти значний прибуток. Але при сьогод
нішній владі він може не тільки не мати
прибутку, а й бути доведеним до бан
крутства. І тоді землю забирає банк, а
банки в Україні переважно належать
іноземцям.
Втративши землю, Україна не змо
же бути суб’єктом у вирішенні найваж
ливішої світової проблеми – нестачі
продуктів харчування. Із ростом насе
лення планети ця проблема з кожним
роком загострюється. Той, хто зможе
виробляти і постачати продукти, буде
вирішальним чинником світової полі
тики. Але позбувшись землі, Україна
вже не зможе бути цим вирішальним
чинником.
Земля – це місце нашого проживан
ня. Разом із повітрям, водою і соняч
ним світлом вона утворює нам життє
вий простір. Всі мають природне право
на життєвий простір, і це право не може
бути привласнене окремою особою чи
групою осіб.
Позбавити українців будьякої
складової життєвого простору – це по
збавити права на життя, що суперечить
як Конституції України, так і всім між
народним правовим актам, таким як
Загальна Декларація Прав людини та
Пакт про права людини, проголоше
них ООН.
Наша земля є засобом для отриман
ня життєвих благ, необхідних для існу
вання. Найкраща на планеті українська
земля не тому найкраща, що українцям
пощастило при розподілі. Українські
Дім і сім’я № 5/2011
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Народний одяг
— традиції й сучасність
З погляду духовності
Невичерпна скарбниця народної
творчості та національних традицій
завжди надихала дизайнерів, художни
ків та модельєрів на створення повсяк
денного і святкового одягу за народни
ми мотивами. Особливо актуальна
фольклорна тема в індустрії одягу сьо
годні: вітчизняні та зарубіжні журнали
мод нашій увазі пропонують пальта,
куртки, костюми, сукні, блузи, брюки,
у крої та оздобленні яких використані
елементи народного одягу. Існують і
назви цих стилів, якто: «фолк», «рус
тік», «кантрі». Вивчаючи народний дос
від, художникимодельєри розширю
ють асортимент сучасного одягу, вно
сять у нього неповторність та своєрід
ність народного мистецтва. Щороку в
Києві та інших містах України, а також
у світових столицях демонструються
колекції одягу, де не останнє місце посі
дають моделі, створені за народними
мотивами. І це, звичайно, радує.
Але з другого боку, дивує те, що су
часна мода нехтує древніми знаннями
про основне функціональне призна
чення одягу – бути оберегом людського
тіла від впливів та агресивних проявів
довкілля не тільки на фізичному, а й на
енергетичному та духовному рівнях.
Отже, з огляду на це одяг мав бути зруч
ним, гарним, милувати око, підкреслю
вати всі достоїнства та принади його
чорноземи – це результат титанічної
праці наших предків упродовж тисячо
літь і продукт (результат) їх високої
культури землеробства. Це надбання
українського народу, це наша найдо
рожча спадщина, і вона не може бути
розпродана.
У всі часи, коли приходилось укра
їнцям йти на війну, вони говорили: «во
ювати за свою землю», «боронити свою
землю». Сьогодні її у нас збираються ві
дібрати шляхом продажу.
Історія людства вчить, що велике
лихо очікує той народ, який ігнорує за
повіти (застереження) своїх пророків.
Наш національний Пророк Т.Шевчен
ко вважав великим злочином продава
ти землю:
Ви, розбойники неситі,
Голодні ворони,
По якому правдивому,
Святому закону
І землею всім даною,
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господаря, приховувати вади статури, а
не виставляти їх на показ. Адже відомо,
що людське тіло оточене з усіх боків
ефірним тілом (тілом життя), яке висту
пає за межі фізичного на 25 см і в яко
му знаходяться життєво необхідні енер
гетичні потоки, що, власне, і живлять
фізичне тіло, утримуючи його від руй
нування. Тож вільний подовжений одяг
слугує захисною оболонкою, своєрід
ним коконом, що зберігає, тримає вку
І сердешним людом
Торгуєте? Стережіться ж,
Бо лихо вам буде,
Тяжке лихо!..

Руйнування сільського господарс
тва і зведення селянина до жебрацького
стану, коли він змушений продавати
свою землю, є нічим іншим, як механіз
мом витіснення українців з їх землі. Це
захоплення нашого життєвого просто
ру, це агресія.
Ми повинні примусити владу:
1. Заборонити продаж землі.
2. Назавжди оголосити землю все
народною власністю. Конституційно
закріпити, що власник землі може від
дати землю лише державі Україна, от
римавши відповідну грошову компен
сацію. Держава не продає землі, а надає
в оренду і не більше 13 тис. га одній
юридичній чи фізичній особі.
3. Заборонити будьякі механізми
відчуження землі, які дозволяють вихід

пі ефірну енергетику, захищаючи люди
ну від зовнішнього негативного впливу.
Якщо ж одяг облягав тіло, поверх нього
надягалися просторі й вільні, цупкі й
теплі оксамитові чи шовкові об’ємні
накидки.
Тепер стає зрозумілим, чому одяг
колись шився таким вільним і довгим і
чому дотепер в українських селах, де ще
збереглися народні традиції, такий одяг
не вийшов з ужитку.
її із всенародної власності (дарування
землі, застава за банківський кредит то
що).
Сьогодні влада відверто зазіхає на
нашу загальнонаціональну власність, і
ми розцінюємо це як останній злочин
ний крок у витіснення корінних жите
лів з їх споконвічних земель.
Ми сприймаємо це як замах на жит
тя і залишаємо за собою право на захист
власного життя в будьякій формі і
будьякими засобами.
Прадавній український звичай не
дозволяє продавати землю. Заповіт на
ших предків із Влесової книги гласить:
«Якщо чужинець зазіхав на твою зем
лю, набий йому її повну пащеку». В ін
шому місці записано: «Землі чужої не
брати, своєї не віддавати».
Рада Старійшин
Українського козацтва
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Сорочка
– захисний кокон людини
Найпершою захисною оболонкою
людського тіла є спідня білизна. Раніше
це була біла полотняна сорочка. Саме
сорочка – один з найдавніших елемен
тів народного вбрання слов’янських
народів, його основна складова частина
– найдовше затрималася в народному
побуті, дійшовши у первозданному виг
ляді до наших днів. Вона була не тільки
першою одежиною, а й захисним коко
ном людини. На жаль, оскільки полот
но не може зберігатися тривалий час, у
музеях збереглися оригінали україн
ських сорочок починаючи з ХVІІІ ст.
Якими були давніші сорочки, про їх
крій та оздоблення можемо судити ли
ше з малюнків та розписів, що залиши
лися нам з часів Київської Русі.
Сорочки з домотканого полотна на
ші пращури носили протягом усього
року, бо воно зберігає сталий темпера
турний режим. У таких сорочках влітку
не жарко, а зимою не холодно. Крім то
го, домоткане полотно приємне на до
тик, робить добрий масаж, гарно вби
рає вологу, пропускає повітря (дихає).
Цілюще для старих людей, а також ле
жачих хворих: у них не утворюються
пролежні.
Яка ж таємниця криється у такому
простому продукті людської діяльності,
як домоткане полотно?
На думку одного з дослідників ста
ровинної української народної вишив
ки, заступника директора музею народ
ної культури України ім. Івана Гончара
Юрія Мельничука, домоткане полотно
навіть без вишиття має декілька рівнів
святості: «Перший рівень – це прядін
ня ниток з конопель чи льону, скручу
вання їх у спіраль. Ниточка, закручую
чись, по всій довжині має контакт з
енергетикою трьох пальців, якими лю
дина кладе хресне знамення. Скручена
спіраллю, завита у клубоксферу, нитка
сама по собі вже є самодостатньою.
(Спіралевидну форму мають молекули
ДНК, життя розвивається і рухається
по спіралі. Мотиви спіралі часто зустрі
чаються у різьблених дерев’яних, кова
них та литих металевих, глиняних ви
робах і прикрасах, у розписах стін цер
ков, палаців та будинків заможних лю
дей. Спіралевидну форму має також
жезл Кадуцея). У казкових сюжетах
часто зустрічаємося з ситуацією, коли
добрий чарівник дає позитивному ге
рою клубок, який, котячись по дорозі,
веде його до мети. Отже виходить, що
нитка символізує вірний напрям на
шляху Долі (нитка Аріадни – прим.

О. Ш.). Богиніпрялі тримають нитку
життя кожного зі смертних.
Після того, як напрядено ниток, до
роботи береться ткач. Ця професія
здавна асоціюється з Творцем, котрий
тче канву Життя (символом Творця є
також павук, який сам із себе снує по
спіралі павутину, засновуючи свій влас
ний світ – прим. О. Ш.). При цьому по
лотно справді уособлює собою живу
тканину долі, де ниточка з човника, пе
ребігаючи поміж основою у безперер
вному коливальному русі то вліво, то
вправо, створює дорогу. Сама прямо
кутна форма витканого полотна або
прямокутні деталі крою сорочки ста
новлять другий рівень святості, бо пря
мокутник, так само як і квадрат, ромб,
трикутник, коло — належить до сак
ральних фігур.
Третій рівень святості складає хре
щате переплетіння ниток у полотні. Са
ме через цю особливість полотно так
шанували, а також використовували в
ритуалах як крижмо та саван.
Четвертий рівень святості — то фор
ма сувою, у який скручують готове ви
ткане полотно.
До п’ятого рівня святості можна від
нести білий колір полотна. Вибілюван
ня на відкритому просторі є магічним
процесом. Білили на Сонці й на Місяці,
на ранковій росі, поливали Водою, ви
сушували на Вітрі. Духи всіх стихій
природи брали участь у вибілюванні,
допомагаючи Людині. Білий колір — це
колір Світу, колір БогаОтця, священ
ний колір наших предків – аріїв, які
завжди обожнювали і поклонялися
Сонцю, Вогню. Саме через це вони бі
лили свої хати ззовні і всередині, люби
ли одягатися у біле».
У давні часи чоловічі й жіночі со
рочки завжди шили з нефарбованого
вибіленого льняного чи конопляного
полотна однаково вільними та об’єм
ними за кроєм, вони сягали довжиною
майже до кісточок. Залежно від призна
чення, а також від заможності сім’ї со
рочки шилися з полотна різної якості. З
найтоншого й найбілішого полотна
шили святкові сорочки та рукави соро
чок «до підточки». А грубіше, сірувате
полотно йшло на сорочки повсякденні,
або ж ті частини сорочки, які закрива
лися іншим одягом (підточки).
Шити сорочки та іншу полотняну
білизну для всіх членів родини було
обов’язком матері та старших дочок. Їм
також належало пошити кілька соро
чок, зокрема, й вишити весільну – для
брата, який одружувався, якщо цього
не встигла зробити його наречена.

Українська сорочка мала особливе
обрядоворитуальне значення в житті
простого народу. У давнину в багатьох
областях України весільну сорочку жін
ки й чоловіки одягали перший раз – на
весілля, а другий – «на смерть». З пли
ном часу цей обряд дещо пом’якшився
і таку сорочку можна було вдягати на
врочисті родинні свята, а також до хра
му – на великі релігійні. Ці сорочки
завжди шилися з суцільного шматка
полотна (додільні) і багато та щедро оз
доблювалися вишивкою.
Літні жінки, у яких не збереглася ве
сільна сорочка або вже не підходила за
розміром (полотно, що довго лежить
без ужитку, збігається і зсихається), ви
шивали собі сорочки «на смерть». Вза
галі «смертельне вбрання» готувалося
зарано (за нашим розумінням) до при
родної фізичної смерті по старості.
Скільки себе пам’ятаю, у моєї бабусі
зберігався такий вузлик у скрині, де бу
ло все, що потрібно для вбрання небіж
чиці та проведення похоронного обря
ду. Щороку влітку, коли було досить
спекотно і повівав легенький вітерець,
весь вміст вузлика просушувався на
сонці та добре провітрювався. Це був
цілий обряд, який виконувався бабусею
з особливим благоговінням та розпові
дями, що, коли і як треба робити, що і
як одягати, коли вона помре. Взагалі
смерть літньої людини сприймалася ти
ми поколіннями не як трагедія, а як пе
рехід із одного стану буття в інший, кра
щий. Це була невідома далека дорога, з
якої нікому ніколи назад немає вороття,
і, відповідно, ритуал проводів в остан
ню путь з цього світу обставлявся необ
хідною атрибутикою. Бабуся часто каза
ла: «Тра вже збиратися додому, бо щось
довго я загостилася на цьому світі…».
Для виготовлення одягу, особливо
ритуального, використовувалися мате
ріали, виготовлені у власній сім’ї свої
ми руками, щоб застерегтися від впливу
чужої енергії. Подолом своєї сорочки
мати витирала личко немовляти, щоб
уберегти його від «уроків», а батькови
ми штанами накривалася колиска, щоб
дитина добре спала. Без крайньої пот
реби (за винятком екстремальних ситу
ацій) власні сорочки ніколи не позича
лися і не давалися для носіння іншим
людям. У деяких місцевостях України
існує повір’я, що навіть дочка не по
винна вдягати сорочку матері, щоб не
повторювати її долю. У чужому одязі
завжди почуваєшся незручно, бо зава
жає чужа енергетика, вступаючи у про
тидію з нашою. Відомі випадки, коли
актрисам, які вдягали для участі в кон
Дім і сім’я № 5/2011
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церті чужі або колекційні сорочки, до
водилося перевдягатися саме через нез
розумілий дискомфорт, хоч вбрання
ідеально підходило за розміром.
Певною мірою це стосується не
тільки речей, позичених «на вечір» у
подруги чи придбаних на «секонд хен
ді». А й, приміром, весільного вбрання,
яке нині мають звичку наречені брати
на прокат у шлюбному салоні, не віда
ючи, що їхнім бабусям легше було
вмерти, ніж піти до шлюбу в позиченій
сорочці! Колись кожна дівчина сама го
тувала собі весільне вбрання, вишивала
рушники та сорочки з самого дитинс
тва. А після весілля одяг ховали у скри
ню і зберігали разом з весільним руш
ником як сімейну реліквію, нікому ні
коли не показували і тим паче – не
позичали.
І ще одне. Оскільки буденна сороч
ка всетаки є спіднім одягом, то, вихо
дячи за ворота, жінки Східної України
завжди поверх неї одягали свиту або
керсетку, а Західної – кептар чи кожу
шок. Не гоже було виходити на люди й
без фартуха, у самій плахті чи спідниці
поверх сорочки. Це правило стосувало
ся й дівчат. У тепліших, південних і за
хідних районах України – керсетка не
була обов’язковим елементом одягу, але
у цьому випадку на сорочках спереду, а
іноді й ззаду вишивались погрудки.

Магічність народної вишивки
Захисні функції одягу значною мі
рою підсилювало його оздоблення, зок
рема, вишивка. У наш час майже не но
сять вишитих сорочок, іноді прикраша
ють декоративною вишивкою верхній
одяг та плаття. Узори та орнаменти для
такої вишивки підбираються лише за
одним критерієм – декоративності та
власного уподобання, і до уваги зовсім
не береться його символічносемантич
на наповненість. Таким чином, суто
рушникові орнаменти частково або
повністю перекочували на вишиті со
рочки, і, навпаки, орнаменти зі старо
винних сорочок бездумно переселили
ся на рушники. При цьому композиція
орнаментів іноді просто перевертаєть
ся, або ставиться боком, і це береться
зразком для вишивки рушника чи со
рочки. Саме так вчинили на Західній
Україні, де вишитих рушників у народ
ній традиції раніше не існувало, і тільки
згодом їх стали вишивати в данину моді
чи на свідчення про приналежність Ук
раїні, використовуючи для цього со
рочкові орнаменти.
Справа у тому, що для речей суто де
коративного призначення композиція
6
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орнаментів не має особливо важливого
значення і чіткого ритуальнообрядо
вого навантаження. Якщо ж це річ ри
туальна або елемент одягу, який людина
носить на собі тривалий час, то така
креативність є свідченням не тільки
безграмотності і невибагливого смаку, а
може бути й досить небезпечною, бо її
енергетичний вплив на дану людину чи
сім’ю непередбачуваний.
Тож перш ніж братися за серйозну
вишивку, необхідно бодай у загальних
рисах ознайомитися з теорією, з тими
залишками сокровенних народних
знань, які дійшли до сьогодення, щоб
не завдати собі шкоди на догоду зов
нішній красивості.
Узагалі усяке шитво є процесом ма
гічним. У даному випадку слово «магія»
перекладається як «дія». Шитво — це
дія нанесення на тканину певних обра
зів та орнаментів за допомогою голки та
нитки. Зараз це в основному геомет
ричні та квіткові орнаменти, про сим
воліку, значення та енергетику яких ма
ло хто має уявлення, тоді як раніше це
була збірка чітких знаків і символів, які
укладалися за певною схемою у чіткому
порядку за заданою програмою впливу
та дії. Зараз неможливо точно встано
вити, хто і коли першим придумав ту
дію і саме ті знаки, які передались нам
разом з нашими предковічними тради
ціями. Первинні витоки сакральних
знань виходять з тих незапам’ятних ча
сів, коли люди мали пряме спілкування
з Божественним, з силами та стихіями
природи, коли ще були відкриті духовні
органи, через які вищі знання перено
силися в матеріальний світ, трансфор
муючись і розвиваючись у ньому.
У сучасному мистецтвознавстві вва
жається, що жінки вишивали лише для
того, щоб прикрашати свою хату, одяг,
побутові та ужиткові речі, тим самим
створюючи свій неповторний стиль і
колорит. Про це написано величезну
кількість яскраво ілюстрованих книг,
окремих статей, наукових робіт. На
справді під час вишивання через паль
ці, що тримають голку, прочищаються і
наповнюються вищими енергіями
енергетичні канали жінки, таким чи
ном вона сама очищається і відновлю
ється, а всі виготовлені нею речі у пер
шу чергу несуть на собі її енергетику.
При нанесенні спеціальних знаків та
дотриманні відповідних ритуалів під
час вишивки виготовлена таким чином
річ накопичує та утримує в собі потен
ціальну енергетику обрядовосакраль
ної функції, яку віддає у певному місці,
в певний час, за певних обставин. Па

ралельно з цим річ може бути й дуже де
коративною, що є вторинною чи тре
тинною її функцією. У цьому немає су
перечностей, бо все духовне і сакральне
– прекрасне, але краса у цьому разі є
якістю вторинною, вона підпорядкова
на первинній сакральній функції, яку
несе дана вишивка.
Давня вишивка завжди несла в собі
священні знаки Всесвіту, тому її узори
чіткі, геометричні, вони повторюються
і гармонійно укладаються у певній по
слідовності, у певному порядку – на ру
кавах, на маніжках та інших деталях
крою. Тому так важливо творити дійс
тво вишивання у піднесеному настрої, у
рівновазі та душевному спокої, з пози
тивним настроєм і добрими думками.
Через голку передається на вишиту річ
усе, що мала на серці і на думці на той
час вишивальниця. Отож неважко уя
вити «справжню вартість і користь»
куплених на базарі витворів невідомих
майстринь.
Звернувшись знову до досліджень
Юрія Мельничука, познайомимося із
силами, задіяними під час вишивання, і
як вони передаються на вишиване
полотно.
Як правило, для вишивання дуже
ретельно підбиралися матеріали та інс
трумент, зокрема нитки та голки. Як і
всі металеві предмети, голки здатні
притягувати та проводити енергії на
вколишнього простору. Вушко голки
породжує вихрові потоки біоенергії, і
сукупно вони створюють навколо гол
ки сильне біополе. Голка є дуже чутли
вим приймачем біоенергії і здатна про
водити потоки енергій, які у сотні разів
перевищують кількість енергій, що
проходять через сталевий дріт аналогіч
ного розміру та якості (відрізок дроту
без вістря та вушка). Ці біоенергетичні
потоки спрямовуються до вістря голки,
яка таким чином дуже намагнічується.
До яких би предметів не доторкалась
голка, вона всюди залишає енергетич
ний слід. Ці властивості відомі людству
здавна і покладені в основу голкотерапії
(акупунктури) та різноманітних магіч
них процедур. Можна собі уявити енер
гетичну картину вишитого виробу, коли
голка торкалася тканини тисячі разів!
Усе, про що думала людина в цей час,
співала чи молилась, просила чи закли
нала — усе те залишила голка на полот
ні у вишитому узорі навічно. Тому, не
зважаючи на орнамент, який одночасно
може виконувати кілька людей, вишит
тя має різний характер, який уловлю
ється більшістю людей на підсвідомому
рівні — езотеричному, духовному.
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Вишивальні голки надзвичайно ці
нували та ретельно зберігали, і вважа
лося недобрим знаком, коли вони ла
малися або губилися, особливо під час
вишивання. Як правило, зручно було
мати стільки голок, скільки кольорів є в
узорі. У кожну голку заправлялася нит
ка певного кольору, яка не мінялася до
закінчення роботи. Тими голками, що
починали вишивати, роботу й закінчу
вали. Вишивальних голок нікому та ні в
кого не позичали і не використовували
їх з іншою метою. Поламану, стару або
зіпсовану голку втикали під порогом у
непомітному та недоступному місці,
щоб ніхто не зміг поранитися, і водно
час захищаючи від злих сил та небажа
них гостей вхід до оселі.
Нитки для вишивання також ре
тельно добирали. Серед старих жінок у
селах Південного Поділля, на Одещині
збереглася така інформація: найкращі
нитки для вишивання — шовкові. Така
нитка складається з кількох павутинок
шовкопряда, завдовжки близько 2 км,
це означає, що вона є цілісною, ніде не
переривається, і в ній добре зберігаєть
ся інформація. Наступними за цінністю
є нитки вовняні, вони, як і шовк, тва
ринного походження і мають білкову
природу. За вовняними йдуть нитки
лляні і конопляні, що складаються з
луб’яних волокон. Подільські жінки
вважають, що найгірші нитки – з вати
(бавовняні), бо це — пух. Із сучасних
наукових позицій це пояснюється тим,
що тваринні волокна складаються з біл
ка кератину, який має значний «резерв
пам’яті» – накопичення електромагніт
них коливань. Чим довші волокна, тим
краща провідність. Ці якості вовни ви
користовують у килимах (сильних об
рядових речах), веретах, вовняному
верхньому вбранні і особливо у поясно
му – плахтах, обгортках, запасках,
крайках та поясах.

У часи, коли життя було підпоряд
коване календарю і пов’язаному з ним
циклу землеробства, вишивка мала ба
гато зображень символів родючості,
землеробських культів. У гармонійному
зв’язку зображувались усі стихії: сонце,
місяць, зорі, вогонь, повітря, земля і во
да. Люди, працюючи із землею, водно
час працювали і спілкувалися з духами
природи, з духами землі, вогню, повітря
і води, пропускаючи їх енергії через свої
духовні центри, і залежно від їхнього
настрою і складу коригували свої дії. До
сьогодні у кожній церковній службі є
молитва «О благорастворенні возду
хов», тобто про врівноваження, гармо
нізацію та корисну для нас взаємодію
елементарних стихій. Коли швидкими
темпами, змітаючи на своєму шляху ус
талене, тисячоліттями узаконене жит
тя, почала розвиватися і набирати обер
тів індустріалізація, потреба людини
відчувати кожен подих землі зникла,
вона майже остаточно втратила сак
ральний зв’язок із землею та стихіями.
Відпала потреба одягати чоловікові на
косовицю чи сівбу ритуальну сорочку зі
спеціальними знаками, які носили ще
дідипрадіди, бо всі основні роботи в
галузі землеробства виконувала техніка.
Форма та декор народних сорочок в ос
новному залишилися, але орнамент по
чав відігравати лише суто декоративну
роль. Через це досить швидко втратився
символічний зміст вишивки, і вона пе
ретворилася просто на пишний декор.
Не другорядну роль відіграла в цьо
му руйнівному процесі і так звана,
«брокарівщина».
У середині ХІХ ст. підприємець Ген
ріх Брокар заснував у Франції велику
парфумерну компанію, яка стала відо
мою по всій Європі, і її продукція до
сить швидко поширилася на ринку.
Вироби фірми загорталися в папір, на
зворотному боці якого були зображені

зразки вишивки «хрестиком», і розси
лалися у такому вигляді в різні країни.
На той час зв’язки з європейськими
країнами були досить розвиненими, і
через Київ, Львів, Одесу та інші торгі
вельні центри вона заполонила всю Ук
раїну. Насамперед, на паперових об
гортках були надруковані модні на той
час у Європі барочні мотиви – натура
лістичні квіти, букети, гірлянди, тро
янди, вази, чаші, фантастичні птахи,
пави, папуги, пір’я, китиці або їх еле
менти, корони, вигадливі літери і т.п.
Ці мотиви віднесені за музейною кла
сифікацією до так званих «брокарів
ських» вишивок. Прикладом швидкого
поширення «брокарівської» вишивки
можуть бути старі фотографії, де зняті,
наприклад, мати, дочка і бабуся у на
родному одязі. Можна побачити, що
старше покоління у традиційних со
рочках, а молоде одягнуте по новій мо
ді. Згубний вплив на розвиток народної
вишивки справили і тогочасні теат
ральні колективи, які виготовляли для
сцени костюми, стилізовані під народ
ний одяг. Для їхнього оформлення ви
користовували «брокарівську» вишив
ку, яку добре видно зі сцени. Навіть ви
датні актори та актриси вдягали на сце
ні таке вбрання, а, як відомо, саме ак
тори часто стають законодавцями мод,
і всі, особливо молодь, переймають не
тільки їх стиль в одязі, а й спосіб життя.
Тому вишивки з подібними мотивами
не належать до нашого старовинного
народного мистецтва і не мають нічого
спільного з нашою традиційною на
родною культурою.
Досить скоро «брокарівщина» та
техніка вишивки «хрестиком» почали
поширюватися і в селянському середо
вищі. Найбільшого розповсюдження ці
вишивки зазнали у кінці ХІХ – поч. ХХ
ст. У цей час в Україні відбувається кар
динальна зміна художньообразного
вирішення народної вишивки, зокрема
рушників. Пояснюється це поширен
ням вишивальної техніки «хрестиком»,
яка стала популярною у Європі з ХVІІІ
століття, а в Росії та Україні – з початку
ХІХ століття.
Далі буде.
Оксана Шевчук,
методист, завідувачка музеєм
етнографії Одеського обласного
гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання,
науковий керівник Всеукраїнського
руху «Зрима пісня» з питань символіки
та семантики в українській культурі
Дім і сім’я № 5/2011

7

2011-5.qxd

28.09.2011

12:24

Page 8

ОСНОВИ

Український
літопис вбрання
ема дослідження процесів та
умов формування українського
національного вбрання, як
найвиразнішої складової етнокультур
ного явища, має пріоритетне значення
у вивчені української культури.
Впродовж останніх 50ти років ук
раїнські науковці розглядали окремі
аспекти історії вбрання, акцентуючи, в
основному, на вивченні сільського
костюма. Така тематична звуженість
досліджень фактично загальмувала на
довгий час розвиток однієї з найваж
ливіших галузей вітчизняного культу
рознавства – історії формування укра
їнського національного вбрання, яке
нарівні з мовою є визначальним по
казником етнічної самодостатності.
Адже костюм як субстанція матеріаль
нодуховної сфери діяльності людини
на всіх історичних етапах його форму
вання завжди був виразним докумен
том епохи, її естетичних ідеалів, ката
лізатором суспільних процесів.
Вбрання населення різних регіонів
Землі за праісторичних часів є предме
том досліджень палеокостюмології,
джерельну базу якої складають архео
логічні знахідки: конкретні залишки
головних уборів, одягу, взуття, особис
ті прикраси, пам’ятки образотворчого
мистецтва та інші декоративні вироби,
кераміка, а також писемні документи
– одно слово, усі речі, що дозволяють
виявити особливості художнього мис
лення, естетичний ідеал, покладений в
основу образного вирішення вбрання,
уявити його силует та способи виго
товлення компонентів.
За останні роки значно зросла кіль
кість археологічних знахідок, інтер
претація яких стала основою для від
творення костюмів давнього населен
ня на землях сучасної України. Це від
бивають численні публікації (статті,
монографії), у яких подано графічні
реконструкції форм різних компонен
тів убрання, способів їх виготовлення,
оздоблення, знакових функцій. Аналіз
археологічних залишків одягу, взуття,
декору дає можливість розкрити і сим
воліку окремих елементів, і загальний
характер костюма за простими опози
ціями: повсякденний – парадний; чо
ловічий – жіночий; бідний – багатий,
а також виявити більш глибинні явища
буття етносу, втілені в костюмах.

Т
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Археологи звернулися до вивчення
костюма тому, що цій категорії культу
ри притаманні такі риси, як історич
ність та значний інформаційний по
тенціал. Адже і окремі елементи вбран
ня, і цілісні ансамблі вміщують відо
мості про матеріальну та духовну сфе
ру буття суспільства і окремої людини.
Аксіомою для спеціалістів є тверджен
ня, що костюми тієї чи іншої спільно
ти відбивають технічні та технологічні
досягнення, зв’язки, соціальні відно
сини, вірування, звичаї, моральні нор
ми, художні традиції.
В процесі опрацювання матеріалів,
за якими можна скласти уявлення про
вбрання, спеціалісти виробили ряд ме
тодів дослідження. Насамперед, це
комплексний та компаративний аналіз
археологічних та писемних пам’яток.
Зазначені способи вивчення джерел
дозволяють накреслити пунктирні лі
нії, за якими можна відтворити, тобто
реконструювати костюмний комплекс
або його складові. Слід наголосити, що
реконструкція – не тільки результат,
але також і метод вивчення костюма,
адже в деяких аспектах вона відповідає
такому поняттю, як моделювання (ма
кетування): перенесення характерис
тик одного об’єкта на інший з метою
визначення його особливостей та пе
ревірки достовірності гіпотез. Важливе
значення у відтворенні костюмів пра
історичних народів мають і досягнен
ня етнології: палеокостюмологи пос
луговуються понятійним апаратом,
спираються на деякі теоретичні заса
ди, залучають спостереження етногра
фів та етнографічні колекції.
Ця невеличка розвідка має на меті
показати, що на сьогодні створено
значну джерельну базу для реконс
трукції вбрання населення на території
сучасної України всіх історичних пері
одів. Бібліографія праць з проблем па
леокостюмознавства складає не один
десяток назв. Художнім узагальненням
наукових досліджень є монографія
З.О. Васіної «Український літопис
вбрання». В роботі подано реконс
трукції костюмів, створені на підставі
глибоких знань праць з палеокостю
мології, вивчення археологічних знахі
док. Творче переосмислення матеріа
лів, залучення нових джерел дозволи
ли автору запропонувати власні версії

вбрання різних епох. Реконструкції
всіх фахівців мають гіпотетичні припу
щення, але, коли відтворення костю
мів не виходять за межі наукової ко
ректності, ретельно обґрунтовані, то
вони є вартісним надбанням у сфері
культурології.
Скарбниця народної творчості по
повнювалась упродовж тисячоліть,
розвиваючись в тісному контакті з ін
шими культурами. Ці взаємовпливи
особливо яскраво відбилися саме у
вбранні, яке за концентрацією життє
во важливих показників є одним з най
потужніших каналів трансмісії етно
культурної спадщини.
Специфічні особливості вбрання
як історичного джерела спонукали до
його вивчення науковців, які дослід
жують археологічні «сліди» навіть над
то віддалених епох: палеоліту, мезоліту,
неоліту. Знахідки, що характеризують
вбрання цього часу, не чисельні. Вони
належать до різних категорій пам’яток:
скульптурні зображення, кам’яні та
кістяні прикраси. Їх аналіз, а також за
лучення широкого кола етнографічних
аналогій дозволяють знайти певні
«точки опори» для реконструкції
вбрання. Автори, які пропонують свої
версії відтворення костюмів, спира
ються також на загальні положення
костюмології. Як відомо, поява і окре
мого елемента, і цілісного ансамблю
вбрання обумовлена необхідністю їх

Рис 1. Реконструкції костюмів
населення за доби палеоліту
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практичного використання, а існуван
ня (в часі та просторі) – уявленнями
про красу. Гармонійне поєднання між
практичним та красивим („корисніс
тю та красою») у костюмі чи якомусь
компоненті спричиняло до їх викорис
тання впродовж навіть кількох століть.
Форми повсякденного одягу були
пристосовані до кліматичних умов і
відповідали вимогам господарської ді
яльності, тому зберігали впродовж
довгого часу риси локальної своєрід
ності. За висновками етнографів: «крій
одягу та інші його риси здебільшого
формуються не в рамках народу, а в ме
жах регіону» (1). Парадне вбрання ви
різняється переважанням знакових
функцій над утилітарними.
Важливе значення для відтворен
ня костюмів мають відомості про ма
теріали, з яких вони були виготовлені.
На землях сучасної України (як і у
всьому світі) ткацтво з’явилося за до
би неоліту: у VII тис. до н.е. Але до по
яви витканого полотна для виготов
лення одягу мешканці різних регіонів
за часів палеоліту, а пізніше і неоліту,
використовували шкіру, а також во
локнисті рослини, з яких плели речі,
пристосовуючи їх до різних потреб
(килимки, драпірувальний одяг). Такі
висновки дослідники зробили, про
аналізувавши етнографічні свідчення.
Що стосується формотворення, то,
надійним «документом епохи» – доби
пізнього палеоліту та мезоліту – є ант
ропоморфні скульптурки, а також ін
ші пам’ятки образотворчого мистец
тва, на яких відмічено деталі вбрання
(2). Зіставлення археологічних та ет
нографічних матеріалів дозволяє при
пустити, що 15 – 12 тисяч років тому,
люди носили припасовані до постаті

Рис. 2. Костюми населення за доби
неоліту (за матеріалами розкопок
Маріупольського могильника).

куртки (тобто рукавний одяг), штани,
а також таке вбрання, в якому плечо
ва та поясна одежа були з’єднані, тоб
то – комбінезони. Оздоблення та
знімні прикраси відбивали соціаль
ний статус власника, суспільну роль,
вік тощо. Як було зазначено вище, ця
закономірність властива для вбрання
всіх давніх народів (рис. 1).
Наступний хронологічний промі
жок історії людства – доба неоліту –
відзначається удосконаленням спосо
бів обробки каменю, використанням
керамічного посуду, винайденням пря
діння і ткацтва. Способи одержання
ниток та тканин, їх фарбування та оз
доблення спеціалісти вивчають також
за археологічними залишками. Їх ін
формаційний потенціал збільшився
завдяки застосуванню нових методів:
електронної та світлової мікроскопії,
рентгенфлуоресцентного (РФА) та хі
мічного аналізу – розширюють дже
рельну базу, тому що об’єктами спос
тереження стають навіть ті фрагменти,
котрі не підлягають реставрації.
Отже, археологічні дослідження
засвідчили застосування рослинних
волокон (кропиви) та тваринних (вов
ни). Крім того відкрито різні категорії
матеріалів неолітичного часу, за якими
можна відтворити вбрання мешканців
сучасної території України. Найбільш
інформативними є знахідки, що у по
хованнях зберегли розміщення in situ.
Так, особливу увагу фахівців привер
тає Маріупольський могильник в За
порізькій обл. (друга пол. V – початок
IV тис. до н.е.). При небіжчиках зафік
совано декоративні вироби, розташу
вання яких позначає форму головних
уборів, силует вбрання, його складові
(плечовий та поясний одяг) (3). До
слідження могильника здійснено ще в
1930 р., але тільки нещодавно архео
логи та костюмознавці реконструюва
ли чоловічі та жіночі костюми (Ту
больцев, Васіна). За припущеннями
науковців низки кістяних та перла
мутрових намистин, зуби оленя, вов
ка, лисиці, пластини з іклів кабана ви
користовували для художнього офор
млення вбрання, пошитого з тканини
та шкіри. Автори розглянули декора
тивні засоби з різних позицій: О. В.
Тубольцев як залишки поховального
одягу, а З. О. Васіна – святкового (4).
Саме ця специфіка інтерпретації оз
доблення призвела до появи двох варі
антів відтворених костюмів. На мій
погляд позиція З.О. Васіної відповідає
загальному положенню костюмоз
навства: спеціальний поховальний

Рис. 3. Вбрання населення
трипільської культури

одяг (саван) не був притаманним
культурі давнини, а коли увійшов у об
рядову практику, то його не поєднува
ли з прикрасами. Це твердження вип
ливає з універсальних світоглядних
уявлень давніх людей: для них ритуа
ли, пов’язані з похороном чи шлюбом,
мали однаковий зміст – вони належа
ли до свят. Ця категорія міфопоетич
ної та релігійної традиції мала особли
вий зв’язок зі сферою сакрального, що
відбивалося, насамперед, в наборах
оздоб (5).
Можливо, уже за доби неоліту
з’явився рукавний та поясний одяг,
пошитий з тканини. До цього часу, ма
буть, слід віднести і пошуки способів
пристосування витканих полотнищ
до тіла. Певного досвіду люди набули
ще раніше, використовуючи шкіру,
повсть, плетені матеріали. Відомі кос
тюмознавці значну увагу приділили
плечовому одягу (Б.А. Куфтін, Н.І. Га
генТорн, В.Л. Сичев, Н.П. Лобачева).
За їхніми дослідженнями ще за сивої
давнини з’явилися форми, яким влас
тиві ознаки сорочок тунікоподібного
крою – тобто без швів на плечах. Їх
прототипом була безрукавна туніка,
пошита з двох полотнищ, складених
удвоє уздовж і закріплених з боків та
по центру, окрім незшитих ділянок
для голови та рук. Другий варіант –
так званий нарамник – з одного
шматка, в якому робили отвір для го
лови (6). Пізніше до стану почали
пришивати рукава. Якщо застосовува
ти крій з центральним полотнищем,
то під рукавами пришивали додаткові
«боковини» (7). Відзначимо, що істо
рики костюма залишили поза увагою
ще один тип сорочки, описаний свого
Дім і сім’я № 5/2011
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Рис. 4. Костюми племен на землях
сучасної України за доби бронзи

часу відомим українським етнологом
Ф. Вовком. Йдеться про одяг, специ
фіка якого в тому, що рукава та верхня
частина стану складають одне ціле.
Його шили з полотнища, складеного
навпіл впоперек (пружок до пружка),
а довжина відрізка дорівнювала від
стані між долонями розставлених
(обабіч тулуба) рук. Для голови зверху
вирізали отвір, а знизу залишали нез
шитою ділянку для тулуба. Якщо
одержували вузеньку тканину, то
скріплювали дві смуги. Мабуть, пізні
ше доповненням до такої одежі (у виг
ляді труби) стали своєрідні спіднички,
які носили на талії (8). На нашу думку
до цієї сорочки пасує безрукавна туні
ка, тобто так званий на рамник (9).
Названі способи створення сорочки
знайшли відображення у народному
одязі. Застосування впродовж тисячо
літь тунікоподібного крою можна по
яснити його простотою. Як зазначала
О. А. Сухарева: «Крій, вдало знайде
ний, пристосований до побутових
звичок і до клімату, не змінювався сто
літтями» (10).
Для дослідження теми способів
крою та інших аспектів історії костю
ма маємо більшу кількість джерел від
доби енеоліту. Насамперед, це різно
манітні знахідки, що характеризують
трипільську археологічну культуру (VI
– середина ІІІ тис. до н.е.). Антропо
морфні образи, подані в орнаменталь
них композиціях та творах дрібної
пластики, декоративні вироби (кера
мічні та металеві), особисті оздоби –
все це матеріали, підсумком вивчення
10
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яких є реконструкція костюмних ком
плексів мешканців значної території
Східної Європи. Відомі фахівці з три
пільської культури зібрали й система
тизували зображення компонентів
чоловічого та жіночого вбрання: го
ловних уборів, зачісок, деталей пле
чового та поясного одягу, взуття, а та
кож – розфарбовування тіла та облич
чя, конфігурацію комірів, оформлен
ня спідниць тощо (11). За часів існу
вання трипільської культури, із вдос
коналенням ткацького верстату, було
закладено принципові основи конс
труктивного мінімалізму крою вбран
ня з прямокутних (платових) площин
полотнища, його економне викорис
тання та способи припасування пря
мого одягу до стану за рахунок техні
ки вертикального та горизонтального
зтягування. Принцип платового крою
одягу за практичністю та універсаль
ністю комбінацій зшивання, став ос
новою конструктивного вирішення
форм одягу землеробів на довгі часи,
залишившись у схемі крою україн
ських народних сорочок, жіночого
поясного одягу: обгортках, платках, а
також у крої чоловічих штанів. Клімат
та особливості землеробської діяль
ності вплинули на урізноманітнення
видів і типів одягу в межах його прак
тичності та призначення. Так, в енео
літі з’явився плечовий та поясний
одяг, верхній і додатковий, сезонний,
повсякденний та ритуальний, що під
тверджується багатим археологічним
матеріалом (12).
Космогонічні ідеї, пов’язані з куль
том родючості та оберегу втілились у
відповідному розташуванні знаків і
символів на одязі, що склало своєрідні
естетичні канони зовнішнього вигляду
вбрання землеробів, рудименти яких
збереглися в символіці українських
вишиванок та характері декорування
народного жіночого одягу. Традиція
прикрашання середовища життєдіяль
ності залишилась в українському на
родному побуті до XX ст.
Пам’ятки доби бронзи (ІІІ – ІІ тис.
до н.е.), за якими можна реконструю
вати костюми населення сучасної те
риторії України, належать до розряду
суто археологічних. Насамперед, це
рештки текстилю та шкіри від кон
кретних елементів убрання: археоло
гічні знахідки свідчать, що у цей час
для виготовлення ниток використову
вали вовну та рослинні волокна (ма
буть, лляні), а провідною технологією
текстильного виробництва було ткац
тво. Це твердження, мабуть, стосуєть

ся загалом жителів Європи, але, безу
мовно, у кожному регіоні були власні
пріоритети у використанні сировини.
Для відтворення вбрання важливи
ми є різні категорії знахідок: знімні
прикраси, а також оздоби, які закріп
лювали на головних уборах, одязі та
взутті, зафіксовані у похованнях in si
tu. Крім того, важливою ланкою в ро
боті є вивчення кераміки – не тільки з
метою виявлення відбитків текстилю,
але й абрисів посуду та його декору, бо
вони допомагають зрозуміти художні
принципи, покладені в основу образ
ного вирішення костюма. Слід також
наголосити, що від доби бронзи до нас
дійшло значно більше, ніж від попе
редньої епохи, фрагментів одягу і на
віть цілісних ансамблів (зокрема, ма
теріали розкопок могильника Борум
Єсхей в Данії) (13). Ці матеріали, а та
кож мистецькі твори, в яких представ
лені антропоморфні образи (наприк
лад, зображення людей на пам’ятках
художньої культури Середземно
мор’я), дають підстави виділити на те
риторії Європи два регіони, де склали
ся костюмні комплекси з різними за
гальними характеристиками плечово
го та поясного одягу: 1) Північна,
Центральна та Східна Європа; 2) Се
редземномор’я. Всередині зазначених
областей костюмні комплекси мали
однорідну структуру, а головні убори,
одяг та взуття – певну подібності. На
підставі цих знань можна відтворити
вигляд усіх складових убрання за
фрагментами. Так, для першого регіо
ну були властиві: плечовий одяг –
зшитий глухий рукавний та безрукав
ний (сорочка та нарамник), драпіру
вальний – плащ; поясний – для жінок
притаманні зшиті та незшиті спідниці,
для чоловіків – штани. Обов’язкова
деталь комплексу — пояс. Риси етно
локальної своєрідності виникали зав
дяки застосуванню різних декоратив
них засобів, а також використанню
особистих прикрас. Особливо цікави
ми для дослідників є знахідки в похо
ваннях так званої середньодніпров
ської археологічної культури (кінець
ІІІ – початок ІІ тис. до н.е.), а також –
білогрудівської (середина – друга по
ловина ІІ тис. до н.е.). Костюми насе
лення реконструйовано на основі за
гальних принципів, а також – кон
кретних речових матеріалів (14).
Далі буде.
Васіна З.О.,
Клочко Л.С.
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У видавництві «Євшанзілля» вперше в Україні
підготовлено до друку дослідження Валентина Мойсеєнка,
присвячене символу сваргисвастики.
Нижче наводяться уривки з цієї книжки.

Сварга

– вкрадений символ
Хто бував у Софії Київській не міг
не звернути увагу на фриз вівтаря пря
мо під ногами Оранти, оздоблений
дев’ятнадцятьма мозаїчними хрестами
різної форми. Найбільший інтерес се
ред них викликають вісім класичних
свастик чи поцерковному – «гамадіо
нів». Допитливим гостям екскурсово
ди пояснюють, що знак «гамадіон»
складається з чотирьох грецьких літер
«г» (гамма). Як третя літера алфавіту
гамма має й відповідне числове зна
чення – три. Отже, свастика на фризі
символізує 12 святих апостолів (мал.
1). Проте центральний фриз собору
прикрашає інше мозаїчне панно з де
сятипроменевих свастик, але на цей
раз – овальних (мал. 2). На них прак
тично ніхто не звертає увагу, хоча в
обох випадках перед нами один і той
же символ. Споконвіку на Україні його
називають – сварга. В Західних регіо
нах його також знають як свастя, чи
щастя. Мабуть для того, щоб українці
не були щасливими, це «страшне» сло
во вже понад сто років вилучено з усіх
словників української мови, включно з
сучасними. Тим паче, що на давньоін
дійській мові – санскриті, сварга озна
чає «рай Індри». Тому в повоєнний час
народні вишиванки, писанки, рушни
ки з цим «нацистським» символом
просто знищувалися. Так що ж цей
символ означає насправді?
За слов’янською міфологією Сва
рог – бог вогню, прабог усіх богів, вла
дика світу. Його знамено – хрестсвар
га, тобто сонячний диск, від якого від
ходять в чотири сторони світу рівно
бічні промені. Сонечко, як ми знаємо,
завжди обертається. Тому на санскриті
«су» – означає сонячного птаха, а «ас
тика» – видимий рух Сонця навколо
Землі. В давнину вважали, що при
обертанні сонця його промені відхиля
ються вправо чи вліво. При цьому фік
суються два сонцестояння – літнє та
зимове, а також дві свастики – право

стороння, що обертається за ходом го
динникової стрілки до дня Івана Купа
ла (дня літнього сонцестояння), і лі
востороння, що після цього обертаєть
ся в протилежному напрямку до най
коротшого дня року.
Правостороння свастика символі
зує перемогу світлих сил над темними,
а лівостороння, навпаки, темних над
світлими. Саме тому фашистська свас
тика є лівосторонньою.
Крім того сваргасвастика також
буває прямокутною, чи азійською (як
нацистська) та овальною. Досить
швидко прямокутна класична сварга
свастика перетворилась у головний
символ буддизму і стала дуже популяр
ною в Індії, Китаї і Японії. Не випад
ково ряд туристичних турів в країни
ПівденноСхідної Азії так і називаєть
ся – «Svastika».
Проте в Європі, насамперед Пів
нічній, завжди була популярною
овальна сваргасвастика. Так, у ні
мецьких музеях можна побачити сотні
археологічних предметів із зображен
ням овальної сваргисвастики і лише
одиниці – з прямокутною. Вказана
різниця пояснюється кліматом. На
Півдні сонце палюче і нещадне (тому
сваргисвастики – прямокутні), а на
Півночі лагідне (тому сваргисвастики
– овальні).
Загальновідомо, що Північне При
чорномор’я (Південь сучасної Украї
ни) протягом тисячоліть було своєрід
ним “прохідним двором» між Євро

Мал. 1

пою і Азією, яким в обидва боки про
йшли тисячі племен і народів. Тому ні
де в світі немає такого різноманіття
сваргсвастик як прямокутних, так і
овальних. При цьому спостерігається
чітка тенденція. На Півдні археологи
традиційно знаходять предмети з зоб
раженням переважно прямокутних
сваргсвастик, а на Півночі – оваль
них. Саме тому в Софії Київській неві
домі майстри на побажання щастя
виклали мозаїку як з прямокутних, так
і овальних сваргсвастик.
Найбільше на нашій землі любили
цей символ трипільці. Вони протягом
двох тисяч років поспіль прикрашали
свій ритуальний посуд найрізноманіт
нішими композиціями. Окремі з них
наочно демонструють суть фізичного
явища, наприклад, смерчу, технічного
рішення – дворядного підшипника
або ж принцип зчеплення шестерень,
що обертаються в протилежні сторони.
Отже, що жага творчості і потяг до
прекрасного були властиві нашим да
леким пращурам так само, як і сучас
ним людям. Найпопулярнішими в них
були чотири, шести і восьмипроме
неві сварги. Ось як вишукано виглядає
трипільський горщик з колекції Олек
сандра Поліщука (мал. 3). Його вік –
5,5 тисяч років. Художня досконалість
і елегантність трипільської мальованої
кераміки полонили Михайла Грушев
ського, який ще більше століття тому
написав: «При тім сей спіральний ор
намент визначається дуже значним ар

Мал. 2
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рично не сприйняв іншомовного сло
ва «свастика» і надав новому символу
німецьку назву «hakenkreuz», що дос
лівно означає «хрест з гаками». Таким
чином, як більшовики, так і нацисти
обрали для своєї символіки нові, не
притаманні культурі своїх народів,
символи. Це надало змогу вкласти в
них однаково примітивну і стару як
людство ідею – тотальну експансію за
володарювання світом будьякою ці
ною. Однією з численних жертв такого
маніпулювання став український на
род. Не всі знають, що за роки між
Першою та Другою світовими війнами
в Україні загинув кожний другий чоло
вік і кожна четверта жінка. Якщо ж до
дати до цього аналогічні втрати у Дру
гій світовій, то стає моторошно.
Очевидно, що табу, накладене ра
дянськими ідеологами на найбільш
життєстверджуючий в нашій історії
символ, не є випадковим. Найгострі
ше це відчувають діти і підлітки. Тому
вони регулярно приходять до Музею
українського народного декоративно
го мистецтва в Києві та сотень інших
подібних осередків культури й освіти
по всій країні й відтворюють наші пра
давні символи, включно зі сваргою, на
писанках, вишивках, кераміці і папері.
Ці маленькі громадяни нашої країни
вже знають, що сварга – це не фа
шистська свастика і не давньоіндій
ський рай, а символ Сонця та звичай
ного щастя жити на рідній землі. Розу
міють це і дорослі, які, не зважаючи ні
на що, продовжують зберігати спокон
вічні символи рідної землі. Ось як
життєстверджуюче в серпні 2007 року
майстринями Управління зелених на
саджень Дарницького рну м. Києва на
Співочому Полі відтворена на панно із
квітів десятипроменева овальна сварга
з Софії Київської (мал. 9).

Мал. 6

тистизмом, правильністю, різнорід
ністю й смілістю комбінацій… Так що
сі вироби серед бідної обстановки нео
літу і прийнятих звичайно поглядів
про некультурність і примітивність то
дішнього чоловіка вдаряють незвичай
но – як щось неможливо високе».
З тих далеких часів символ сварги
свастики як щось дуже важливе пере
давався від однієї археологічної куль
тури до іншої, аж поки не дійшов до
нашого часу. В ХІХ столітті на Україні
ним прикрашали все: весільні короваї
(мал. 4), гуцульські скрині (мал. 5),
вишиванки (мал. 6) і, звичайно, пи
санки (мал. 78). На останніх ми бачи
мо традиційний індоєвропейський
сюжет: зміїночі ввечері ковтають
сонцедень, щоб наступного ранку
випустити його на волю.
У Німеччині принижена й розчаро
вана поразкою у Першій світовій війні
частина демобілізованих вояків шука
ла розради в екстремізмі й об’єднува
лася в напіввійськові формування.
Найвідоміше з них – бригада Ерхар
дта, яка 1919 року, вчинивши криваве
побоїще, звільнила Мюнхен від кому
ністів. Члени бригади носили сталеві
шоломи із зображенням прямокутної
класичної свастики. Ці події були
спровоковані Жовтневою революцією
1917 року в Росії і наступною активіза
цією комуністичного руху в Німеччи
ні. Адольф Гітлер заявляв про це неод
норазово і гарячково підшукував сим
воліку, яка б впливала на маси значно
ефективніше за червоні знамена та ма
сонські п’ятикутні зірки. Потрібно
визнати, що це йому вдалося. Ось як,
за словами біографа Гітлера – Конрада
Хайдена, 1921 року пройшла презента
ція нової символіки: «Новий червоний
прапор… з чорною свастикою в білому
колі було розгорнуто вперше. Ефект
був настільки вражаючим, що навіть
сам Гітлер був приємно здивований…
Загадковий знак випромінював неві
дому силу».
Ключовими тут є слова «загадко
вий знак». Майбутній фюрер катего

Мал. 7
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Пам’ять роду

Мати Слава співає про дні ті,
коли крутитися стануть
Кола Сварожі до нас,
і часи ті настануть для нас!
Велесова Книга

Міфологія священного

Народний звичай
та народна пам’ять
Де є коріння, там виросте й гілля –
так говорить народна мудрість. Нині
вже видано чимало книг про поход
ження українців. Та й досі суперечки
не вщухають, особливо серед націо
нально свідомих людей. Дехто ж, і їх
немало, залишається байдужим як до
свого власного, так і до національного
родоводу. Причин цього явища відомо
чимало.
Та я не буду вдаватися до їхнього на
укового аналізу. Спробую лише провес
ти деякі часові та історичні паралелі.
Наприклад, кожен скіф повинен був
знати свій родовід до сьомого коліна.
Це було загальне правило, яке входило
до системи освіти і виховання. Всякий,
хто не знав свого родового коріння,
стояв поза межами роду (свого етносу).
Його цуралися, не включали ні до мо
лодіжних забав, ні до серйозних спілок,
ні, тим більше, до вирішення суспіль
них проблем.
Давні слов’яни також мали добре
розвинутий культ Роду — головний
стрижень світоглядних уявлень про
життя родини, племені, всього народу.
Впродовж віків уклад життя нашої хлі
боробської нації був тісно пов’язаний з
космічними циклами природи.
Наш Предок тільки ворогу міг поба
жати: «щоб ти забув, який сьогодні
день». Цей народний вислів, що в давні
часи був близький до прокльону, нині
розуміємо майже буквально: чи понеді
лок, чи вівторок — яка різниця! Для
древніх же забути, який сьогодні день,
означало втрату зв’язку з космічним от
цем – з Богом, а через нього й з рідною

землею, зі своїм народом та рідною Тра
дицією. Тобто втрата власного календа
ря рівнозначна втраті власної етнічнос
ті, зраді самому собі. Чи не звідси похо
дить і звичай повідомляти далеких
«рахманів» про те, коли в Україні Ве
ликдень, пускаючи на воду шкаралупу з
крашанок?
Родинна спадковість є необхідною
умовою виживання будьякої етнічної
групи. Передача народних знань відбу
вається завдяки етнічній пам’яті, що
найсильніше виявляється в народному
звичаї.
Народний звичай – традиції, обря
ди, культи, свята, тобто – усі пов’язані
із минулим і сучасним родинні та гро
мадські явища рідного походження, які
супроводжують етнічне життя і зберіга
ють духовну культуру народу.
Народний звичай ще й нині розгля
дається теоретично не досить глибоко.
Найбільше недоречностей у теоретич
ному осмисленні цього феномена бачи
мо в тих дослідників, які намагаються
пов’язати етнічний звичай з пануючою
релігією, навіть якщо вона втратила
контури етнічності й набула інтернаці
ональних рис (стала світовою).
Ось типовий приклад. Якщо хрис
тиянство, що виникло в єврейському
етнічному середовищі і силоміць було
впроваджене в Україні, проіснувало тут
тисячу років, то це аж ніяк не означає,
що українці перейняли етнічний зви
чай євреїв, навпаки, вони надали хрис
тиянству свого власного етнозвичає
вого вигляду, пристосувавши чужу релі
гію до своїх народногосподарських
потреб. Це стало своєрідною реакцією
нашого етносу на нав’язану силоміць

чужу релігійну ідеолоґію, і мало cамоза
хисний характер. Однак і за таких обс
тавин неминучі втрати.
Християнська релігія не може
включатися в українську етнічну куль
туру, а лише має розглядатися як ідео
логічна надбудова над власне етнічни
ми культурними явищами. Сьогодні не
визнавати цього — значить займати по
зицію страуса (зарити голову в пісок)
при першійліпшій небезпеці.
Звичайно, народ не любить, коли
йому говорять правду. Тому багато вче
них, навіть реально усвідомивши для
себе «умовність» ототожнення україн
ської духовності з християнством, все ж
побоюються сказати народові правду,
щоб не вступати в суперечність з пану
ючою ідеолоґією. Чомусь «забувають»,
що сучасна християнізація (євангеліза
ція) українського суспільства супере
чить Конституції України та міжнарод
ним правовим актам, адже «жодна релі
гія не може бути визнана державою як
обов’язкова».
Отже, в моїх народознавчих дослід
женнях словами народний та етнічний
називатиму лише рідний (давньорусь
кий та український) звичай, очищений
від ідеолоґічних чи релігійнохристиян
ських нашарувань.
Поява поняття «часу» в різних наро
дів і велике розмаїття систем обліку ча
су (літочислення) свідчить про різнома
нітність етнічного світоглядного
сприйняття подій. Як слушно зазначив
російський письменник Л. Гумільов,
навіть «зміна літочислення може при
звести до змін в етнопсихології». Навіть
за останнє тисячоліття змінилася пси
хологія слов’ян, які, замість етнічного
Дім і сім’я № 5/2011

13

2011-5.qxd

28.09.2011

12:24

Page 14

ОСНОВИ
(астрономічного) календаря, сприйня
ли штучний християнськоортодок
сальний календар, а потім змінили його
на комуністичний, ще більше відірва
ний від життя народів, їхньої господар
ської діяльності і етнічних цінностей
загалом.
Різниця між астрономічним і цер
ковним календарями уже сьогодні ста
новить 16 днів і далі буде збільшуватися
(пор.: Різдво сонячне — 21 грудня, Різ
дво Ісуса в ортодоксальній церкві — 7
січня). Відбувається етнічна дезорієн
тація, народ уже не розуміє, навіщо йо
му був даний природний календар, ад
же свої свята він пов’язує вже не з при
родними циклами Всесвіту, а з біогра
фією пророка чужого етносу.
На жаль, наші вчені ще досі не нава
жуються аналізувати ці факти і дати їм
теоретичне обґрунтування. Можемо
сьогодні обмежитися хіба що лише
констатацією: український звичай, як і
звичаї інших народів, не можна ото
тожнювати із обрядовістю чи мораль
ними правилами світових релігій (буд
дизму, християнства чи магометанства).
Лише витокова природня культура
етносів, збережена в їхній народній
пам’яті, може вважатися власне етніч
ною. Тому, вказуючи на віросповідні
особливості сучасних національних
спільнот, слід неодмінно звертати увагу
на їхню власну етнічну культуру і звича
євість, її відображення в національному
характері та історичній долі народів.
Народна (етнічна) пам’ять – це
здатність етнічних спільнот відтворю
вати своє минуле в усній, писемній,
звичаєвообрядовій формі.
Свідоме повернення до власної іс
торичної спадщини завжди є позитив
ним явищем, адже народ повертається
до перевірених часом етнокультурних
зразків, які довгий час перебували не
дооціненими. Це закономірний про
цес. Сьогодні наше «нове» – це добре
забуте «старе».
На відміну від пам’яті взагалі як
властивості нервової системи людини,
що існує завдяки запам’ятовуванню,
збереженню і відтворенню, народна
пам’ять має як індивідуальний (особис
тісний), так і колективний (суспільний)
характер.
Історія людського досвіду знає бага
то форм збереження етнічної пам’яті:
релігійні міфи, народні сказання, ле
генди, літописні хроніки, народні пісні
тощо. Етнічна пам’ять пронизує емо
ційнопсихологічну сферу народу, від
творює минулий досвід на міфологіч
ному, фольклорному та історичному
14
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рівні. Традиція, що формується ще в пе
ріод молодості етносу, сприяє збере
женню народної пам’яті.
Історична пам’ять (про факти) тісно
пов’язана з фольклорною пам’яттю
(про відчуття, образи, символи). Зага
лом досі побутувало досить спрощене
розуміння й самого терміну фольклор,
як «колективна народна творчість».
Насправді ж його значення значно
глибше. Етимологія слова фольклор
стає зрозумілою з англійського folklo
re, де folk – народ, рід, люди, а lore –
знання, таємне вчення, успадковане від
Предків з давніх часів. Отже, йдеться не
просто про народні тексти пісень, при
казок, молитов, а водночас і таємничі
знання (відання) про світ, життя, Богів і
людей, їх етнічний (родовий, природ
ний) звичай (закон життя роду).
Так, наприклад, Арістотель писав
про звичай давніх племен агатирсів
(встановлено, що це мешканці Над
дніпрянщини та Південного Бугу), що
вони «закони свої укладають в пісні і їх
відспівують, щоби не забувалися. Від
співування могло відбуватися лише в
час урочистостей, при святинях під
проводом бесівжерців, котрі, здається,
самі були авторами цих законів» (за
Омеляном Партицьким).
Кожен народ має свою емоційно
образну систему, яка передається від
покоління до покоління насамперед в
усній формі і зберігається саме в фоль
клорній пам’яті. Це і ландшафт, і місце
ва флора й фауна, і мораль, і мова, ідеа
ли і навички трудової діяльності. На
приклад, назви одягу в українських піс
нях мають свою символіку: шапка – си
ла; пояс – оберіг; жупан – багатство;
свита або сіряк – бідність. Колір: білий
– святість, червоний – краса, чорний –
земля і т. д. Рушник – дорога, весілля;
калина – жіноча плідність, весілля, лю
бов; гарбуз – відмова, насмішка; дуб –
чоловік, мужність, сила; береза – дівчи
на, ніжність, чистота; барвінок – весіл
ля; сани – похорон і т. д. Кожен народ у
своїй фольклорній пам’яті зберігає
свою неповторну картину світу.
Але народна традиція може бути по
рушена, коли з’являється негативний
етнічний контакт. За нормального роз
витку народу етнічна традиція досягає
найбільшого розквіту і своєрідності, за
несприятливих умов – поступово спро
щується і зникає разом із зникненням
самого етносу. Деякі з традиційних еле
ментів зникаючого етносу можуть пере
ходити до інших, молодих етносів, які
найчастіше їх не засвоюють, а переваж
но переробляють. Напр., канони еллін

ського мистецтва після загибелі антич
ної цивілізації, перейшовши до нових
етносів, набули нового смислового, іде
олоґічного і мистецького значення.
Так змінилося і смислове значення
багатьох давньоруських слів і понять:
кощуна, кощунствовати – означало
співати героїчні думи (стало — осквер
няти святині); потвора, потворниця –
означало знахарка, чаклунка (стало –
страшна, некрасива стара жінка); пекло
– означало погребальне вогнище (стало
– місце для покарання грішників);
відьма – означало жінку, яка відає таєм
ниці лікування (стало – зла чаклунка);
позорище — означало видовище, на
родне обрядове дійство, яке всі спосте
рігали, «зріли» (стало — ганьба). Таких
слів сьогодні можна називати сотні.
Крім того, нині стало популярним
писати різні художньолітературні міфи
та легенди, часто видаючи їх за старо
винні, нібито розказані автору в «тако
муто селі». Подібні модерні твори, на
писані часто без розуміння самого духу
народу та його образної символіки, на
жаль, руйнують природну народносві
тоглядну систему. Таку міфотворчість
засуджували ще етнографи, представ
ники міфологічної школи ХІХ ст., які
ретельно вивчали залишки рідної етніч
ної релігії.
Завдяки фольклорній пам’яті фор
мується етнічна традиція, що походить
з міфологічного мислення етносу.

Міфологічне мислення
як спосіб пізнання
Логічне та образноміфологічне
мислення взаємодоповнюють одне дру
гого. Хоча не так давно офіційна наука
відкидала феномен міфологічного як
властивості «дитинства людства», а
прихильники раціоналізму створили
справжній фантом homo rationalis, яко
му вже недалеко й до безликого безду
ховного «супермена».
Сутність
міфологічнообразної
структури мислення полягає в ідеаль
ному освоєнні дійсності. Впорядкову
юча дія міфу здійснюється шляхом по
значення явищ реальної дійсності за
принципом «позитивний – негатив
ний», в основі якого лежить універсаль
не для всіх культур бачення світу через
зіставлення «космос – хаос». Аналізую
чи залишки архаїчних культур (фоль
клорні пам’ятки, ритуали, обряди то
що), можна виявити міфологічнооб
разну структуру етнічного.
Міфологія є універсальною формою
моделювання світу. Основні параметри
реальності (просторовочасові, персо
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нажні, причинні) по різному представ
лені в етнічних картинах світу, але сут
ність їх одна – пошук гармонії буття,
впорядкування хаосу.
Міфологічна форма моделювання
світу має тісний зв'язок з мовою свого
народу. В результаті відображення мо
вою етнічної картини світу, основою
якої є міфологічні образи (напр., Бать
каНеба, МатеріЗемлі), виникають ет
нічні мовні одиниці зі сталим значен
нєвим і образним навантаженням, нап
риклад українські: «дощ іде, гай шу
мить, коник вороний, дівчина – як ка
лина» тощо. Сукупність таких лексич
них одиниць або мовних «гнізд» скла
дає мовну картину етнічного світу.
Ми не повинні нехтувати вивчення
феномену міфологічного моделюван
ня світу. Бо уявлення про Добро і Зло,
Право як Вищу Справедливість, Пра
ведність, Любов, Щастя, різноманітні
моральноетичні настанови складають
етнічнодуховну картину світу. Еле
менти народної картини світу, маючи
образноміфологічну природу, зачіпа
ють глибинні смисложиттєві орієнта
ції представників етнічної спільноти.
Як же змінилася міфологічна форма
моделювання світу після примусової
християнізації народів? Базова систе
ма християнських цінностей вияви
лась радикально протилежною при
роднім цінностям етнічних релігій.
Поняття Добра і Зла перевернулися з
ніг на голову, що на перших етапах
християнізації породило безліч про
тестів, непорозумінь, навіть кривавих
розправ з прихильниками традиційних
етнічних
релігій
та
народної
звичаєвості.
Ось кілька прикладів з книги В. Іс
тархова «Удар руських Богів»: за хрис
тиянським світоглядом поняття «Бог»
має моральну оцінку «дуже хороший»,
однак викликає емоцію — «страх». По
рівняємо: за етнічним язичницьким
світоглядом, Бог вважається Предком,
Прабатьком, а отже другом і захисни
ком, що і викликає емоцію «любов,
вдячність». Те саме з поняттями сми
рення, що в християнстві вважається
«добром» і викликає емоцію «схвален
ня» (пор. в етнічному світогляді, сми
рення розглядалось як пораженство,
зрада ідеалів свободи, духовна і тілесна
слабкість і викликало емоцію осуду).
Або поняття «гординя», що християни
вважають «злом» і супроводжують
емоцією «неприязнь», у язичництві
вважалось проявом достоїнства, люд
ської гідності, бо стосувалось переваж
но воїнської касти захисників своєї

землі і викликало почуття пошани. Іс
нує навіть власне ім’я Гординя. У Веле
совій Книзі згадується боярин
Гординя.
Таким чином, глобальні явища руй
нують природній шлях розвитку етно
сів, деформують етнічний світогляд і
дезорієнтують людство, штовхаючи йо
го в прірву світового хаосу.
Володимир Хреститель, впровадив
ши християнство, в 996 році підписав
спеціальний «Устав», у якому надав
право митрополитамчужинцям (гре
кам) судити русичівукраїнців за різні
«провини», до яких належать саме рід
ні народні звичаї й обряди. Ось деякі з
цих звичаїв: «…Якщо довгий час не
хрестять же дітей своїх… Хто нехтує ве
ликий піст… не поститься у велику су
боту та лає інші великі пости, не ста
вить на церкві хреста [вказівка на те,
що язичницькі церкви були без хрестів!
– Г.Л.], і хто будує церкви без благос
ловення священика, за порушення за
кону, єретицтво, відунство, потвори,
чародійство, кобеніє [ворожіння за
пташиним польотом – Г.Л.], зілейниц
тво… Якщо моляться творінням: Сон
цю, Місяцю, Зорям, Хмарам, Вітрам,
Криницям, Рікам, Дібровам, Горам,
Камінням… Або, якщо хтось під ови
ном (стодолою) молиться, або воро
жить під гаєм, або біля води… – то всі
суди від Бога дані споконвіку священ
ним церквам». Як бачимо, до цього
«Уставу» включені саме народні звичаї
рідної релігії, яку князь Володимир за
боронив і жорстоко викорінював.
Такою була ідеологія того часу. Од
нак ідеологічних маніпуляцій нашою
свідомістю та поведінкою ми не позбу
лися і досі. Тим більше, що до розпо
рядження урядових структур долуча
ються значно ширші можливості –
всюдисущі засоби масової інформації,
які зосереджені в руках інтернаціональ
ного монстра.
Завданням провідної верстви етно
су є насамперед очищення ідеолоґії від
хибних стереотипів мислення і пове
дінки. А це справа нелегка і вимагає
тривалого часу для переосмислення
широкими масами свого минулого. То
му для цього необхідна спеціальна дер
жавна програма, залучення наукових та
інформаційних структур і установ різ
них рівнів, створення художньомис
тецьких засобів впливу на масову сві
домість (особливо кінофільмів, книг,
картин, скульптури, храмів етнічних
релігій).
Міфологічне мислення — це образ
не уявлення про навколишню дій

сність, яке ґрунтується на етнічному
моделюванні світу, традиціях зіставлен
ня явищ у системі «космос — хаос» та
вираження їх власними етнічними мов
ними, образними та символічними за
собами.
Чи можемо ми пізнати світ і життя
через міфологію? Нещодавно з’явилась
нова галузь науки – міфологічна фізика
(хімія), що вивчає й пояснює явища ре
ального світу з допомогою відомих мі
фологічних систем. Наприклад, міфи
про Сотворення Світу Перуновою
блискавкою, яка пронизала хаос, існу
ють у багатьох народів світу. А що нам
повідомляє наш рідний міф про Перу
нагромовержця?
Життєтворчі властивості блискавки
досі маловивчені. Але ще у 1934 р. Га
рольд Урей припустив, що життя ви
никло внаслідок дії якогось виду енергії
(можливо, блискавки) на атмосферу
первісної Землі. Через 20 років його
учень Стенлі Мілер здійснив експери
мент, щоб перевірити цю теорію. Він
узяв дві скляні кулі, одна з яких була на
повнена різними газами (первісний ха
ос), що близькі до атмосфери первісної
Землі, а друга призначалася для збору
газів, які виникнуть внаслідок експери
менту. Далі вчений створив "блискавку"
– електричний розряд в 60 тисяч вольт.
В результаті, серед речовин, які зібра
лися в другій кулі, були виявлені нукле
отиди – органічні компоненти аміно
кислот, які при з'єднанні утворюють
ДНК – основний будівельний матеріал
життя. Вперше за всю історію науки
нуклеотиди створені штучним шляхом,
а не виділені живим організмом .
В Україні галузь міфологічної фізи
кохімії чи не найкраще представлена
працями Олександра Знойка (1907
1988) – великого знавця слов'янської
міфології, у вивченні якої він застосо
вував комплексний метод порівняння
даних фізики, хімії, астрономії, лінгвіс
тики, історії, етнографії, релігієзнавс
тва та філософії. Як стверджував О.
Знойко, Перун на території нашого
Подніпров'я вже був відомий у
ІV тис. до н.ч.
Відтак, міфологія може бути доро
говказом у пізнанні законів природи і
суспільства.
Далі буде.
Галина ЛОЗКО,
З книги
«Коло свароже»
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Художниця Черкаського академічного
музичнодраматичного театру імені Та
раса Шевченка Надія Нікіфорова зізна
ється, що ось уже багато років її не від
пускає поетичне слово Кобзаря. Розпоча
лося все ще в дитинстві, коли вчителька
запитала, хто ким хоче бути. І малень
ка Надійка сказала, що буде як Шевчен
ко – поетом і художником. А потім нес
подівано отримала подарунок, закінчив
ши навчальний рік із п'ятірками. Учи
телька вручила їй книжку «Шевченко
художник». Надія Нікіфорова таки не
зрадила дитячій мрії, а Тарас завжди
присутній у її творчості.

Кобзар
як дороговказ
Поетичні пікселі нікого
не залишать байдучим
Сьогодні відвідувачів музею на Та
расовій горі вражає незвичний пор
трет поета, що складається із числен
них цеглинок. Його Надія Нікіфорова
писала аж три роки.
«Так вийшло, що Шевченко був
мені рідною душею ще змалечку, він
мені допомагав. Я порівнювала себе із
героїнями його творів, боялася згань
битися, моральний статус жінки за
Шевченком мені додавав сили. Те, що
він вивчився, сам вибився у люди – це
було для мене взірцем. Зараз уже мода
на Шевченка з'явилася, а тоді він
просто був», – пригадує Надія Яківна.
Роботу над портретом вона розпочала
після мандрівки в Чигирин. Там саме
тривали археологічні розкопки.
«Я побачила біле каміння і відчула
зв'язок між цим камінням і Шевчен
ком. Я собі думала: людина пішла, а
що від неї залишилося? Можливо, ці
камінчики пам'ятають історію, події,
які тут відбувалися. Усе минає, а ка
міння буде лежати, мовчатиме, але
пам'ятатиме. І потім захотілося зроби
ти цей портрет. Каміння уособлює та
кі собі пікселі, з яких складається ми
нуле», – розповіла художниця. За ос
нову вона взяла світлину Шевченка,
зроблену в 1861 році. Дивовижним чи
ном у одному портреті поєдналися сю
жетні лінії творів поета. Під час робо
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ти мисткиня брала Кобзар і перечиту
вала його знову і знову, робила безліч
закладок. Так Тарасові вуса стали лі
сом, підборіддя – багаттям, краватка
почала символізувати потужний гай
дамацький рух. Нікіфорова вміло ско
ристалася оптичним ефектом, і тепер,
споглядаючи портрет, можна знову і
знову знаходити там сюжети творів
поета, дивуватися з того, як вони пе
реплітаються, перегукуються і перев
тілюються просто на очах. Картина
складається із 144 частинок. І кожна
частинка, камінчик, піксель щось
символізує.
«Для мене у всіх роботах важливим
є зміст, щоб робота була змістовна і
доносила ідею. Мабуть тому, що я ху
дожник театральний – це моя перева
га. Режисери (особливо – хороші ре
жисери) завжди вимагають від теат
ральних художників, щоб вони доно
сили ідею. Я розбираю кожен твір. І я
це роблю в картині, роблю її режису
ру», – пояснює Надія Нікіфорова.
До речі, нещодавно в Канівському
заповіднику побувала французька де
легація. Надзвичайний і Повноваж
ний Посол Французької Республіки в
Україні Жан Фор особливо довго зат
римався саме біля портрету Шевченка
авторства Надії Нікіфорової і навіть
залишив для художниці свою візитів
ку. Таки справді поетичні пікселі при
вертають увагу.

Черкаська художниця
Надія Нікіфорова
написала незвичний
портрет Кобзаря
Якщо рушники,
то намальовані
Цікаво, що своєрідним обрамлен
ням для портрету Шевченка стали кар
тинирушники.
«Зробити їх підказала бідність. Бо
можливо, якби в мене було багато гро
шей, я б зробила золочену раму. Не
вистачало якоїсь поваги до цієї особис
тості. Коли кілька разів виставляла
портрет, то просила вишивані рушники
з фондів різних музеїв. А потім думаю:
чого це я завжди буду залежати від ко
гось, чого б мені не зробити ці рушни
ки? І я їх зробила так, щоб це був шлях
Тараса. Намалювала там його дитинс
тво, роки навчання у СанктПетербур
зі і заслання. Ходила в музей рушника,
цікавилася символікою вишивки,
прагнула її застосувати. Наприклад,
тризна – це коли хрест вишивають.
Вгорі жолуді – це міцність, а півень –
це бунтівник», – розповіла художниця.
Вона також зізналася, що хотіла поек
спериментувати ще більше. Знайшла в
Інтернеті, як можна зашифрувати у ма
люнках кожну літеру, і навіть почала
уже застосовувати цю технологію. А
потім відмовилася, бо подумала, що
ніхто не зрозуміє. Проте тематика руш
ників таки зацікавила.
«Хочу зробити рушники для народ
ження і для весілля. Це буде зовні тема
тичний рушник, а на ньому білим по бі
лому буде намальований якийсь шлях і
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Куточок поезії
МАРКУ ВОВЧКУ
На пам’ять 24 генваря 1859

образи. Рушники будуть як самостійні
картини. Здалеку подивишся – руш
ник, а ближче підійдеш – ага, рушни
чок із підтекстом», – посміхається ху
дожниця.

Леся Українка та
Іван Франко чекають
Твори Шевченка не дають спокою
Надії Нікіфоровій. Тому після портрету
поета вона розпочала роботу над трип
тихом «Жіноча доля», куди увійшли
картини за мотивами однойменних по
ем «Катерина», «Наймичка» і «Марія».
«Це як три сходинки: перша схо
динка жіночої долі – Катерина, друга –
наймичка, і третя – Марія. По місії ма
тері – перша народила і залишила, дру
га заради дитини відреклася від усього,
щоб бути поруч. І Марія – це вершина
материнства, вона не лише викохала
свою дитину, не лише пішла за своїм
сином, а й продовжила його справу. Це
справді величний образ матері. Я коли

працювала над цим триптихом, відкри
ла для себе «Марію». Раніше не знала
цього твору. Була здивована і вражена
тим, як була показана ця тема – пок
ритка, котра помирає під тином, бо ви
конала свою місію і відійшла», – ді
литься своїми враженнями художниця.
Працюючи над цією серією картин, во
на також використовувала свою автор
ську техніку. Наприклад, «Катерина»
хоч і не складається із маленьких час
тин, але там одна тема переходить у ін
шу: квіти проростають лісом, який іде
своїм корінням під сніг тощо.
За словами мисткині, до творів
Тараса Шевченка майже немає
ілюстрацій.
«Не знаю чому. Може, думають, що
такого художника не перемалюєш, не
зробиш краще, ніж він. Коли я про це
задумалася, то зацікавилася «Причин
ною». Захотілося відтворити цей твір за
допомогою пензля. Спочатку йде опис
природи: «реве та стогне Дніпр широ
кий»… Мабуть, усі взагалі вважають,
що це окремий твір, а не пролог. Коли я
перечитала, то побачила, що сам про
лог драматичніший. Пісня красива, а в
Шевченка це все страшніше і драма
тичніше. Картину вирішила будувати
на контрасті. Щоб було одночасно
страшно, могутньо, драматично і спо
кійно, романтично... Щоб людина од
ночасно могла відчувати і те, й інше», –
розповідає Надія Яківна. І зізнається,
що вже давно хоче написати портрети
Івана Франка та Лесі Українки, вико
риставши ту ж техніку, що й під час ро
боти над портретом Шевченка, щоб
створити такий собі триптих із образів
відомих українських письменників.

Недавно я поза Уралом
Блукав і Господа благав,
Щоб наша правда не пропала,
Щоб наше слово не вмирало;
І виблагав. Господь послав
Тебе нам, кроткого пророка
І обличителя жестоких
Людей неситих. Світе мій!
Моя ти зоренько святая!
Моя ти сило молодая!
Світи на мене, і огрій,
І оживи моє побите
Убоге серце, неукрите,
Голоднеє. І оживу,
І думу вольную на волю
Із домовини воззову.
І думу вольную... О доле!
Пророче наш! Моя ти доне!
Твоєю думу назову.
***
І широкую долину,
І високую могилу,
І вечернюю годину,
І що снилосьговорилось
Не забуду я.
Та що з того? Не побрались,
Розійшлися, мов не знались.
А тим часом дорогії
Літа тії молодії
Марне пронеслись.
Помарніли ми обоє —
Я в неволі, ти вдовою,
Не живем, а тілько ходим
Та згадуєм тії годи,
Як жили колись.

Поставлю хату і кімнату
Поставлю хату і кімнату;
Садокрайочок насаджу.
Посиджу я і походжу
В своїй маленькій благодаті
Та в одинісамотині
В садочку буду спочивати.
Присняться діточки мені,
Веселая присниться мати,
Давнеколишній та ясний
Присниться сон мені!.. і ти!..
Ні, я не буду спочивати,
Бо й ти приснишся. І в малий
Райочок мій спідтихатиха
Підкрадешся, наробиш лиха...
Запалиш рай мій самотний.

Тарас Шевченко
Вікторія КОБИЛЯЦЬКА,
фото авторки
Дім і сім’я № 5/2011
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Орлівські берегині
країнська народна пісня… Наше
національне багатство, наша
гордість… Однак вимовлюючи з
благоговінням ці святі, сакральні для
кожного українці слова, ми не беремо
до уваги, що кожну з них спочатку ство
рив якийсь автор, а народ – просто спо
добив її, попрацював над нею, пропус
тив крізь мільйонні вуста свої і зробив
безсмертною. Кожна епоха додавала до
скарбниці народної пісні – свої, часто
забуваючи автора, для якого своєю чер
гою було за щастя, коли його пісня ста
вала народною. Ще недавно народни
ми стали пісні Володимира Івасюка… А
що додасть до скарбниці народної пісні
епоха незалежності? Репертуар «співа
ючого ректора» Поплавського, який
нагадує радше омузичене меню його
ресторанів, ці примітивні «гімни» салу,
вареничкам, чи «батярські» частушки
на кшталт «А я кумасю парю»? Про ре
пертуар безголосих «поющих трусов» на
клички «МікаНіка», що мавпують за
рубіжних «зірок» естради годі й говори
ти… Справді, ситуація із сучасною ест
радною піснею в Україні майже трагіч
на. З одного боку – це зле. А з другого –
проблема відсутності гарної сучасної
пісні, виконаної талановитим співа
ком, яку б хотілося співати всім, на ди
во, збурила останнім часом інтерес до
саме української народної пісня. Особ
ливо по селах, де віддаленість від циві
лізаційних магістралей зберегла досі ба
гатющі родовища народної творчості,
золоті розсипи фольклору, українську
народну, звичаєву і обрядову пісню та
кою, якою вона була в часи не тільки
Козаччини та Гайдамаччини, а й Київ
ської Русі. Наприклад, у моєму рідному
селі Орлівка, що в Теплицькому районі
на Вінниччині, відголоски пра
слов’янської культури зосталися в са
мих назвах календарних свят та обрядів.
І ми, сільські діти, щовесни співаючи
на степку «ЛелюПолелю» чи святкую
чи серед літа Купайла, воздаємо хвалу
правічним, ще язичеським божествам
– покровителям юності, кохання та
шлюбу, а в колядках і щедрівках, при
співуючи «Ой Дай Боже!», згадуємо
пращурівського Дажбога. Законсерво
ваними зосталися в генетичній пам’яті
моїх односельців і жниварські та об
жинкові пісні тисячолітньої давності.
Не кажучи вже про весільний обряд – з
молодими князем і княгинею, боярами,
дружками, світилками… Та й народних
пісень збереглось чимало таких, яких

У
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нема в жодному фольклорноетногра
фічному збірнику. Ці пісні співали мої
дядьки і тітки в нашій хаті, зібравшись
на врочисті свята, їх співав у сільбуді
хор, яким керував мій тато, а пізніше –
мій двоюрідний брат Василь Мосьондз.
Усе життя я мріяла записати ці пісні у
виконанні моїх найближчих людей,
але, на жаль превеликий, суєта життя
виявлялася сильнішою за душевні по
ривання. А люди відходили, і разом з
ними відходили пісні і дивовижні теат
ралізовані обрядові дійства. От вже не
ма тата, дядьків, нема Василя і моєї тіт
ки Ганни, яка вміла брати такого «го
рішкА» четвертої октави, що їй би по
заздрило не одне світове сопрано. Піш
ла рано з життя і товаришка моїх дитя
чих літ Маруся Підскальнюк, по чоло
вікові – Коциха, яку природа наділила
феноменальним музичним слухом і
пам’яттю на народну пісню…
Але, слава Богу, моя Орлівка не
просто щедра на самосійні таланти, а
на ті таланти, які вміють берегти праот
чі традиції. І те, що не встигла зробити
я, зробили мої односельці, зорганізу
вавшись у Народний фольклорний
гурт «Берегиня», якому в цьому році
виповнюється чверть століття. Кажуть
дівчата, зорганізувався він спонтанно,
з легкої руки моєї троюрідної сестри –
вчительки народознавства, на жаль,
уже світлої пам’яті, Марини Плясун
Майстренко. Адже саме Марина Воло
димирівна першою взялася за напи
сання історії свого села: розпитувала
старших людей про давні часи й події,
збирала легенди та перекази, а заодно й
занотовувала з вуст місцевих «солов’їх»

стародавні пісні: побутові, історичні,
жниварські, купальські, весільні. А зго
дом запалилася ідеєю відтворити ста
ровинне, але призабуте свято обжин
ків, щоб прилучити до скарбниці на
родної творчості своїх вихованців. Іні
ціативу молодої вчительки підтримали
тоді знамениті на все село співачки,
учасниці ще того хору, яким керував
мій тато – Тимофій Омелянович у 50ті
роки минулого століття: Галина Брату
щак, Ксенія Пасєка, Наталя Чернега,
Любов Гайдук… На жаль, ці основопо
ложниці «Берегині» уже пішли за вічні
овиди, зоставшись молодими на групо
вому фото «татового хору», яке зберег
лося в нашій родині, та доброю пам’ят
тю односельців. Адже ті перші обжин
ки за їх участю вийшли на славу, стали
початком відродження народних тра
дицій в селі і днем народження нині ві
домого на всю Україну Народного са
модіяльного фольклорного колективу
«Берегиня».
Багато зробила для становлення і
розвою колективу і завклубом, на жаль,
уже світлої пам’яті Віра Навитанюк…
Після Віри вже не один рік очолює «Бе
региню» дочка Ксенії Пасєки – Ніна
Братущак, теж завідувачка сільського
клубу.
Сьогодні в колективі майже два де
сятки учасниць: Килина Навитанюк,
Олена Дишленко, Олена Поцілуйко,
Марія Дишленко, Надія Навитанюк,
Галина Мельник, Олена Олійник, Зіна
Поліщенко, Ольга Ткачук, Наталя Ва
льовська… За головну заспівувачку –
ветеран гурту, володарка потужного
«народного» голосу – Зінаїда Горковен
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ко, яка, до речі, привела в колектив і
свою дочку Галину Братущак, а підго
лосниками – Ніна Шквиренко та Окса
на Чернега. А сценарії концертів та те
атралізованих дійств пише моя рідна
сестра Надія Решетник – сільський біб
ліотекар. Власне, на цих заклопотаних
вічною працею коло землі жінках, на
цих берегинях сільських родин і народ
них традицій і тримається культура мо
єї Орлівки. На їхні концерти збирається
усе село, без них нема жодного торжес
тва і свята. Правду кажучи, мені, уже
міській людині, важко уявити, де вони
беруть сили, щоб серед нескінченних
буднів творити свято духа – справжнє
мистецтво.
За чверть століття свого буття ко
лектив «Берегиня», крім знаменитих
обжинків, відтворив з усіма елементами
місцевої автентики свято Купайла,
«Колядки» та «Щедрівки», як у нас на
зивають Різдвяні святки, зберіг до най
менших подробиць дивовижний спек
такль сватання та триденного орлів
ського весілля. З цим репертуаром бере
активну участь у традиційному фоль
клорному фестивалі імені Євгенії Тон
дій у селі Соболівці, пісенному конкур
сі на приз Гната Танцюри, який щороку
організовують в Гайсині, обов’язково у
всіх творчих звітах Теплицького району
та Вінницької області, інших культур
номистецьких заходах.
Про популярність орлівської «Бере
гині» свідчить бодай те, що її із задово
ленням запрошують навіть на родинні
свята. От недавно дівчати їздили вітати
з ювілеєм свого колишнього голову
колгоспу, що був для Орлівки добрим
господарем, Якова Осаківського, який
нині живе в сусідній Завадівці. Керів
ник гурту Ніна Григорівна розповідає,
що зворушений іменинник аж розпла
кався, побачивши їх, довго не відпускав
з гостини та все просив дівчат заспівати
йому «нашої – орлівської»…
А цього року до «Берегині» при
йшло ще одне визнання. За неповторне
виконання давніх українських пісень в
записах Гната Танцюри та свято Купай
ла колектив зайняв друге місце на Все
українському фольклорному фестивалі
імені Гната Танцюри, який відбувався у
Вінниці. Дякуючи обласному телеба
ченню та популярній всеукраїнській те
лепередачі «Фолькмузик», знають На
родний колектив з мого села і в столиці,
і по всій Україні.
Доречно згадати, що таких фоль
клорних колективів, як «Берегиня», у
Теплицькому районі ще 15, і, що особ

ливо приємно, з
них два – дитячі.
Але, за словами
завідувача відді
лу культури Теп
лицької
РДА
Віктора Проко
пенка, орлівську
«Берегиню» з
поміж інших ви
діляє не тільки
багатющий ре
пертуар, в якому
багато маловідо
мих, або й зовсім
невідомих на
родних пісень, а
також створених в самому колективі, а
й оригінальні костюми, які носили
справіку в моєму селі молодиці і стар
ші жінки: розшиті низинкою та квіт
частими поликами сорочки, строгі
корсетки, «широкі» спідниці, червоні
пояси, чоботи і барвисті хустки,
пов’язані «цибом», щоб хмелик хустки
лягав на чоло віночком, як от у Надії
Решетник, що в центрі на світлині об
жинкового обряду.
Отже, жодних стилізацій і підробок.
Виконання пісень теж – чиста автенти
ка, розлога, як степ, висока, як небо, з
заспівами і підголосками… Себто співа
ють мої орлівчани так, як співали ще
наші батьки, дідибаби і пращури, ті,
що творили Трипільську хліборобську
цивілізацію, ті таємничі і войовничі вої
і ратаї з племені уличів, які, як пише
«Повість временних літ», «сиділи горо
дами від Дунаю до Дніпра» і захищали
століттями праотчі землі від посягань
римських та візантійських завойовни
ків, ті, що зберегли себе у веремії вели
кого переселення народів, які кочови
ми турмами толочили стежку собі крізь
наші степи зі сходу на захід, ті, без муж
ності, стійкості і потужної культури
яких навряд чи постала б на мапі серед
ньовічного світу велика держава – Ки
ївська Русь.
Хотілося мені завершити свою роз
повідь теж з пафосом: і, дай Боже, так
співатимуть їхні діти і внуки… Та от бі
да: чи співатимуть? Бо село на нашій
Україні потихенько безлюдніє, бо по
кидає його безробітна молодь, не на
вчена хліборобської праці, бо нема доб
рих і відповідальних господарів коло
землі, бо агресивні технології великих
латифундистів, що вже підступають і до
моєї рідної глибинки, занечищують
гербіцидами та отрутохімікатами золоті
чорноземи, отруюють солодку дже

релицю у криницях… Бо, врешті, серед
ній вік орлівських берегинь – 50 років, і
нема їм заміни молодої…
Правда, є ще в селі діти – школяри
ки. Із них Ніна Григорівна Братущак
вибрала голосистих і створила дитячу
фольклорну студію, аби передати юним
весь той багатющий пісенний скарб,
що зберігали століттями з покоління в
покоління їхні роди й родини. Але хто
зна, чи глобалізаційні процеси, що вже
підкрадаються і до мого родового гніз
да, не відіб’ють їм охоту співати своїх
пісень? І чи не залишаться ці нетлінні
поки що народні скарби, ці неповторні
народні мелодії і унікальні людські го
лоси тільки на магнітофонних записах,
які, слава Богу, зробила самотужки Ні
на Григорівна? А варто було б весь ре
пертуар «Берегині» і на електронні носії
записати, і передавати по всіх радіока
налах замість примітивної попси, без
дарних пісеньокодноданних у вико
нанні безголосих ректорів і «поющих
трусов» з дивоглядними кличками на
кшталт «МікаНіка», щоби наші віко
вічні національні пісенні обереги, що
витримали випробування часом, пере
жили випробування нашою глухотою
та байдужістю, нашим невіглаством і
стали надбанням майбутніх поколінь...
Тож нічого не зостається, окрім
попросити: – Ой! Дай Боже! – як при
мовляли, замовляли і вимолювали піс
нями у вищих сил невмирущу собі долю
наші пращури.
Галина Тарасюк

На фото: Обряд обжинків в селі
Орлівка, що на Вінничині. Орловські бере
гині коло своєї святкової «господи» на
святі Незалежноств райцентрі Теплик.
Фото Надії Решетник
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Історія – крізь
призму свята
Так уже склалося, що історію будь
якої країни, як правило, пов’язують в
першу чергу з діями її очільників, пол
ководців, рідше – вчених. Тобто не іс
торична правда лежить в основі офіцій
них потрактувань історичних подій, а
специфічний добір за певною ідеологі
єю окремих фактів, які до того ж
обов’язково тенденційно витлумачені.
Сьогодні мірилом істинності виступає
більша чи менша «патріотичність» осо
бистості, що також не досить стійке мі
рило. Звідси і суб’єктивність офіційної
історичної науки, і, звісно, недовіра до
неї. Бо, справді, не можна вважати нор
мальною ситуацію, коли одна і та сама
історична постать чи подія мають пря
мо протилежні оцінки у суспільстві.
Прикладів тут безліч, оскільки вся на
ша історія – суцільний нескінченний
потік кон’юнктурних висновків. До
сить вибірково візьмемо декілька при
кладів. Приміром: князь Володимир –
святий чи зрадник свого народу? Соло
вейрозбійник – захисник свого народу
чи міфічне чудисько, як свідчить ен
циклопедія? Повстання під проводом
Гонти і Залізняка – визвольна війна чи
розгул бандитизму? Події жовтня 1917
року – народна революція чи заколот
запроданців? Українська Повстанська
Армія, Степан Бандера та інші історич
ні постаті України – герої чи «банди
ти»? Війна 1939–1945 рр. – Велика Віт
чизняна чи II світова? І так далі – з си
вої давнини і до наших днів.
Тобто, повторюю, все в нашій історії
визначається відомою нам ще зі школи
позицією конкретної особистості – но
сія певної ідеології, а не дійсною суттю
справи.
20
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Тому для правдивого висвітлення
повної та дійсної історії народу потріб
не залучення, на наш погляд, інших
критеріїв, незалежних від особистісних
суб’єктивних оцінок. Ці критерії
обов’язково повинні бути непідвладні
часу, поглядам окремих осіб, кланів,
класів, чи навіть народів – тобто стати
початковими точками відліку, або ж
сталими константами, якими є, на
приклад, українські народні свята. Як
раз вони допоможуть нам розібратися в
історичному часоплині, оскільки най
повніше відображають історичні зміни
у Світогляді народу, в його ментальнос
ті та ДУХОВНОСТІ.
Добре знаємо, що випадкових слів,
тим більше у визначальних поняттях,
не буває. СВЯТА – СВЯТИНІ – СВЯ
ТИЙ… Той, хто живе за Законами Свя
тості на цій Землі. Що ж це за Закони?
На наше переконання, це одвічні Зако
ни Природи, єдині для всіх. Безпосе
редньо для людей вони зафіксовані у
Звичаї. Жити за цими Законами Свя
тості означає жити у ЗВИЧАЇ, у КОЛІ
СВЯТОСТІ. І головним призначенням
свята, системи свят і календаря в
загалом було утримувати людину у тому
Колі Святості (календарі) протягом ро
ку і протягом усього життя.
Отже Календар Свят – це узагаль
нене відображення Світогляду народу,
його ритму життя, биття його невмиру
щого серця.
Про колишнє почесне місце кален
даря свят у суспільстві свідчить те, що
у давнину царі присягали і давали
клятву на календарі. Вони також
обов’язково присягалися не міняти од
вічних свят. Ця присяга була вагомою і

святою, що свідчить про перевагу Сві
тогляду Предків перед сьогоденням,
коли свята народжуються з будьякої
причини. На нашій землі за непоруш
ністю Свят невідступно слідкували
старійшини – волхви.
Тож спробуємо проаналізувати суть
історичних змін – як окремих свят, так
і календаря в цілому. Почнемо з сього
дення, коли роль календаря практично
зведена до повсякденності, до зручнос
ті орієнтуватися в часі лише на побуто
вому рівні, а свята не несуть у собі за
гальнонародного (тим більше загально
людського) наповнення. Якщо загля
немо в Українську Радянську Енцикло
педію, то прочитаємо там таке визна
чення свята: «Свята народні – відзна
чення знаменних історичних подій та
урочистих днів у житті людей. Перші
свята у первісному суспільстві були не
релігійними. З появою релігійних віру
вань служителі культу намагалися нада
ти світським святам релігійного харак
теру (напр., на території України свято
зустрічі весни християнська церква
пов`язувала з великоднем, колядування
– з різдвом тощо… В Радянській країні
дійсно народними святами стали річ
ниця Великого Жовтня (7 листопада),
день народження В. І. Леніна (22 квіт
ня), день Конституції СРСР (5 грудня),
Перше травня, Новий рік, Міжнарод
ний жіночий день 8 березня, день Ра
дянської Армії та ВійськовоМорського
Флоту (23 лютого)…».
Велика Радянська Енциклопедія
дає ще чіткіше визначення свята:
«Праздничные дни – дни, посвящен
ные выдающимся событиям или тради
ционным датам».
Як бачимо, сучасна наука пов`язує
свята з подіями та знаменними датами.
А це означає, що за цих умов відбува
ється підміна одвічних цінностей по
точними, важливими саме для цього
моменту. Окрім того, недоліком такого
підходу є те, що свято замість загально
народного стає клановим, професій
ним тощо, тобто такі свята створюють
умови для певного поділу суспільства
(згадаймо оте підступне – «розділяй і
влaдарюй»). Бо важко уявити, що, на
приклад, з однаковим запалом річницю
«Великого Жовтня» святкували ті, хто її
запроваджував, і сім`ї тих, кого на честь
цієї річниці розстріляли на Соловках…
Якщо б стояло питання визначити
сутність, менталітет якогось народу, то,
мабуть, найпростіше було б подивитися
на ті свята, які відзначає цей народ.
Погляньмо для прикладу на нас. Нарі
каємо на те, що погано живемо, що
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втрачена духовність, втрачається куль
тура... А подивіться, що ми сьогодні
святкуємо, що для нас святе, які дні є
«червоні» в нашому українському ка
лендарі? Чи є хоч одне свято, яке може
об`єднати увесь народ? НЕМА! ЖОД
НОГО! Візьмемо для прикладу Новий
рік – найшановніше на сьогодні свято.
В той же час – найнейтральніше, ніби
аполітичне, позарелігійне свято. Але
чому за останню тисячу років дата його
святкування змінювалась сім разів? Що
за цим стоїть? Чому найлогічнішим ча
сом Новоліття (і на сьогодні це доведе
но) був той, якого дотримувались наші
предки до християнізації РусіУкраїни
– перший молодик перед Великоднем
(весняним рівноденням). Вже більше
ста років вчені світу пропонують повер
нутися до стародавнього календаря,
який, як виявилося, на сьогодні най
точніший, але проти виступають (хто б
міг подумати) – світові релігії.
Не вдаючись в аналіз та коментарі
зауважимо, що світське святкування
Нового року 1 січня введено лише у
1700 році Петром I. Християнський же
Новий рік, після багатьох змін, зараз,
як відомо, святкують у вересні. Але до
чого тут Україна з її прадавніми тради
ціями? І як пояснити, чому різноманіт
ні ЗМІ нам розказують, як і коли свят
кували і святкують Новий рік усі наро
ди світу, але про свою Землю або мов
чать, або ж перекручують так, що пізна
ти Правду практично неможливо.
Сучасний політичнопрофесійний
календар, який депутати намагаються
змінювати на кожній черговій каденції
Верховної Ради України, відображає
сьогоденний стан світогляду депутат
ського корпусу (правлячої політично
олігархічної верхівки) – і не більше.
Про що говорити, коли протягом року
ми вшановуємо людину зі зброєю біль
ше 20 разів, а хлібороба – лише раз? Та
кий перекіс свідомості свідчить про
суттєву хворобу нашого суспільства,
про його відхід від Природних Законів.
Адже відомо, що ще світовий мудрець
Заратустра говорив, що «чи не найсвя
тішою мудрістю є орати Землю і виро
щувати Хліб».
І Календар свят, і окремі Свята мо
жуть змінюватися і змінюються з різ
них причин. Але одна справа, коли
Святині і Свята змінюються природ
нім шляхом, коли накопичуються дос
від та знання, йде удосконалення та
збагачення світогляду шляхом опану
вання взаємозв’язків окремих явищ і
поглиблення знань, кращого проник
нення у сутність Законів Всесвіту. І

зовсім інша річ, коли Сві
тогляд народу змінюється
насильницьким шляхом на
догоду іншому народові,
окремим групам людей чи
навіть якійсь окремій осо
бі, як це сталося, наприк
лад, під час жовтневого за
колоту в Росії у 1917 році. І
що ж маємо?! Ще не про
йшло і 100 років з часу
жовтневого перевороту, а
де вже тепер ті «головні
свята людства»?
Подивимось тепер на християн
ський церковний календар. У зв’язку з
його особливостями та недосконалістю
була зсунута на два тижні, а іноді і на
більший термін, сама дата відзначення
будьякого свята, що призвело також до
втрати Всесвітньої магічності свят. Так,
народження ІСУСА ХРИСТОСА поєд
нали з РОДЗДВОМ СВІТЛА ДАЖБО
ЖОГО (святкуючи, відповідно, не 22
грудня, а 7 січня), ПАСХУ – з ВЕЛИ
КОДНЕМ (святкуючи не 18–19 берез
ня, а у квітні, або ж навіть у травні), ІО
АНА ПРЕДТЕЧУ – з КУПАЙЛОМ
(святкуючи замість 20–23 червня аж 7
липня) тощо.
Ось і вийшло, що для переважної
більшості населення України сьогодні
вже немає великої різниці, що, нап
риклад, святкувати – ВЕЛИКДЕНЬ
(прадавнє Свято Предків), ПАСХУ
(юдейське Свято) чи ВОСКРЕСІННЯ
(християнське Свято). І це сталося
практично на наших очах, адже ще
кілька століть тому переважна біль
шість українців розділяли ці свята, і
ніхто не насмілився б назвати Великод
ню Бабу паскою. Те саме стосується
Купала (прадавнього Свята Предків).
Святкується воно, як згадувалось, 7
липня, називаючись «святом найко
ротшої ночі», хоч на цей час ніч уже
збільшилась на цілих 12 хвилин.
Перелік таких штучних накладок
нескінченний. І хоч необізнані люди
не надають такому підходу значення і
сприймають ці гібридні свята як щось
пов’язане або й єдине та рівнозначне
ціле, вони є несумісними ні за часом
виникнення, ні за своєю філософією,
ні за обрядовістю, ні, врештірешт, за
значенням. Таке штучне, протипри
родне сполучення різних за ідеологією
наших одвічних звичаєвих українських
свят з чужинськими призвело до ви
никнення двовір’я, яке привчило нас
пристосовуватися, жити за принципом
– думати одне, говорити друге, а роби
ти третє.

Ось чому наші далекі Предки нада
вали Святу і Календарю такого велико
го значення, намагаючись всілякими
засобами закарбувати і донести до своїх
нащадків ці знання. В цьому святково
трудовому календарі були закріплені
основні світоглядні засади Наших
Предків, їх розуміння філософії життя,
визначальні Свята та їх обрядовість,
тобто все те, що служило фундаментом
Віри Наших Предків, складало Звичай
їхнього життя.
Ці свята можна не святкувати, мож
на їх не сприймати, можна про них і не
знати, як це спостерігається у більшості
людей зараз, але це нічого не міняє –
вони існують незалежно від нашого
сприйняття. Засади цього календаря за
фіксовані в найпершому в світі літописі
Кам’яної Могили, на прекрасному по
суді трипільської археологічної культу
ри (тієї ж Арати), у священних гімнах
арійської Рігведи. Отже, витоки всіх на
ших прадавніх свят сягають у глибину
тисячоліть, мають ґрунтовні світоглядні
засади, спираються не на якісь окремі
події чи погляди якоїсь, навіть видатної
постаті, а визначені Законами Приро
ди, чи, як модно зараз говорити, зако
нами розвитку Всесвіту, Всесвітнім Ро
зумом, чи – БОГОМ. Вони вічні, при
наймні існуватимуть доти, доки існува
тиме Сонячна система.
Але якщо ми хочемо зостатися на
цій землі народом і нацією, у нас єди
ний вихід – відродження Календаря
Наших Предків з одночасним повер
ненням прадавнього ЗВИЧАЮ і об
рядовості. Це вимога часу і наш з Ва
ми обов’язок перед Україною. Адже
це шлях до порозуміння і єднання
УСІХ УКРАЇНЦІВ. Шлях до справ
жньої НЕЗАЛЕЖНОСТІ, справжньої
ДЕРЖАВНОСТІ.
Едуард ДОБЖАНСЬКИЙ,
кандидат економічних наук,
голова громади «Трійця»

За «Матеріалами наукової конференції».
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Як і навіщо вчитися співати
Справді, навіщо?
Це «природне» запитання сто років
тому видалося б так само безглуздим,
як, скажімо, навіщо вчитися ходити
або розмовляти. Але сьогоднішньому
українцю співати не потрібно. Так він
думає. Тобто він не думає, за нього вже
давно подумали; він просто, не довго
думавши, погодився, та на тому й кі
нець. Коли, бува, й засмокче душу
якась незрозуміла порожнеча, то до йо
го послуг, серед інших розваг, десятки
різноманітних кнопок: тицьнув паль
цем – і гримить електронна звукова
розкіш так, що вгинаються ребра й
тремтять стіни. Ну, можна пожаліти су
сідські вуха й тяжку працю будівельни
ків та встромити собі в вуха пару дунду
ляторів – насолода неземна, і нікому до
тебе немає діла.
Сучасне цивілізоване суспільство
створило потужну індустрію музичних
забав, орієнтовану на якнайширший
ринок споживачів – безпритульних ді
тей. Більшість наших дітей справді без
притульні. Батьки покидають їх у ран
ньому віці, тобто віддають у спеціалізо
вану Систему Нагляду й Зайнятості –
дитсадки, школи, ліцеї, гімназії, секції,
студії тощо, де нікого не цікавить ні ви
ховання цих дітей, ні їх навчання, а ці
кавить школярська дисципліна й своє
часна та гарна оплата нелегкої педаго
гічної роботи. Відлучені від життя діти
активно й довго – років до тридцяти –
шукають бодай якогось порятунку від
очевидної й невблаганної тюрми. І зна
ходять ілюзію свободи в доступних їм
наркотиках: це комп’ютерні ігри, кіно,
тютюн, пиво, секс… На добрій україн
ській горілці цей шлях розвитку зазви
чай мирно закінчується, коли вже оста
точно сформується психіка вічного бу
дівника соціалізму.
Серед найдоступніших наркотиків
– музичні записи. Бо живої музики,
живого співу тепер майже не буває. Всі
потреби задовольняє музична продук
ція – виготовлені в професійних май
стернях («студіях») і доведені до абсо
лютної технічної досконалості вокаль
ноінструментальні твори, наспівані й
награні професійними музикантами.
Цікаво: що вищий професійний рівень
такої продукції, то бідніший її зміст. Це
не випадково. Професіонали краще,
ніж хто, знають потреби своєї грандіоз
ної аудиторії – неосвічених, невихова
них, нездорових, нещасних, ледачих ді
тей віком десь від 10 до 30 років. Цьому
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контингентові нічим так не догодиш,
як примітивними ритмізованими акор
дами з домішкою не менш примітивно
го тексту, який або слугує наполегли
вою мантрою, або просто додає фізіо
логічного відчуття людського голосу,
живого тіла серед інструментального
ревища.
На різноманітних майданних та па
лацових «шоу» музична продукція су
проводжується ще й відеорядом – рит
мічними кривляннями самих виконав
ців, клубами диму, блискотінням різних
предметів у неспокійних кольорових
променях світлотехніки. Відеокліпи –
найвища форма цього неоандерталь
ського мистецтва, де вже й відеоряд ви
будовано професіоналами й зафіксова
но в студії.
Якась реальна участь споживача в
таких дійствах не передбачається. Спо
живач просто споживає те, що йому да
ють, ото хіба час від часу виттям, свис
том і ритмізованими ж таки рухами по
дає знаки схвалення. Несхвалення ко
ли й буває, то мовчазне – ногами. Спо
живач узагалі не любить не те що співа
ти, а й розмовляти. Справді, навіщо?
Вказана вікова ніша – майже вик
лючно споживачі. Рідкісне явище –
юнак чи дівчина, захоплені співом або
інструментальною грою як внутріш
ньою потребою. А може, такої потреби
й немає? Навіщо вона?
Ні, така потреба є. Є природна по
треба, природний потяг людини як со
ціального біологічного виду до гурту,
до спілкування, до спільної діяльнос
ті. Саме ця потреба зумовила зарод
ження й розвиток художнього мистец
тва як засобу спілкування. І саме пісня
завжди давала українцям незрівнянне
й незабутнє переживання душевного
контакту, близькості, єдності з собі
подібними, з усім сущим. Важко пояс
нити неспівучій людині, яку то ра
дість, чистоту й силу дає гуртовий
спів. Але треба пояснювати, бо, втра
тивши свою співучість, українці втра
чають і здоров’я, і природну віру, і на
віть людську гідність. Звичайно, втра
та пісенної культури – не єдина при
чина загального занепаду цілого наро
ду; це тільки ланка в тяжкому й довго
му ланцюзі наших невдач і поразок.
Але систематичне свідоме повернення
собі цієї звичаєвої ланки теж діє за
ланцюговим принципом – за одною
ланкою тягнеться друга, вивільняєть
ся шлях до оздоровлення й очищення

всього
українського
духовного
простору.
Потреба співати не знищена, бо во
на незнищенна. Вона гніздиться в най
глибшому корінні нашої свідомості,
нашої душі. Вона лише немилосердно
пригнічена звалищем вторинних про
дуктів життєдіяльності сучасної пара
зитичної цивілізації. Ми не маємо
можливості ні задовольнити, ні навіть
усвідомити цю потребу, поки сидимо
на «кнопці насолоди» в технологічно
му раю. Так само тішився той сумноз
вісний пацюк, якому біологи вживили
електроди в мозок, у самісінький
центр насолоди – і несила було пацю
кові відійти від кнопки, якою він нав
чився вмикати собі блаженство, і здох
він від банального голоду, але в стані
інтенсивного задоволення. Отже наві
що морочитися з тими співами? Якщо
людство вже витворило споживацьку
цивілізацію, то давайте споживати, по
ки це приємно!
Тих, хто вибрав шлях наркотичного
задоволення своїх природних потреб,
марна справа переконувати. Але біль
шість людей взагалі нічого не вибира
ють. Це раби. За них роблять вибір їхні
хазяї. Оце до них, рабів, я й звертаюсь:
шановні раби, не думайте, що ми з ва
ми вільні; не сподівайтеся, що юшка в
кориті буде завжди. Ми насправді ні
кому не потрібні, навіть як робоча си
ла, бо тепер більшу частину всякої ро
боти виконують машини. Просто хазя
їн ще не придумав, що з нами робити.
Поки хазяїн думатиме та будуватиме
газові печі, у нас залишається невели
кий, але шанс – стати вільними. Для
цього не треба нікого вбивати, нічого
руйнувати, не треба навіть ходити на
мітинги. Бути вільним – бути собою –
це суто внутрішній стан. Це відчуття й
розуміння своєї власної душі, своїх
потреб, своєї сили. Вільне внутрішнє
саморозуміння відкриває нам можли
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вість розуміти інших. А це вже перший
і найважливіший крок до відновлення
своєї людської (повторюю: соціаль
ної!) природи – до вільного спілкуван
ня, вільного вибору, вільної гуртової
діяльності.
До чого тут спів? А я ж сказав щой
но: це тільки ланка в великому ланцюзі.
Сам собою спів – це така ніби гра.
Зверніть увагу, як охоче, як радісно
приймають цю гру малі діти. Але ж кож
на гра – це не пусте: це крок до чогось
важливого, це своєрідна школа, яку
Природа розробляла мільйони й міль
йони років і дала всім людям і тваринам
як необхідний етап розвитку.
Спів – дуже важлива гра для дітей і
дорослих. Ця гра зближує їх, навчає
приглядатись і прислухатись не тільки
до себе, а й один до одного, разом тво
рити красу. Досвід спільного творення
краси (пісні) обов’язково поширюється
й на інші сфери діяльності, і всюди він
сіє прості й прекрасні принципи взаєм
ності – уваги, оцінки, розуміння, пова
ги; найвищу цінність становить гармо
нія – чудо колективного творення
складних речей, для окремого індивіда
непосильних. Задовольняючи цей соці
альний інстинкт і отримуючи спільний
духовний продукт (це такий специфіч
ний продукт, що не породжує проблем
розподілу, бо від ділення не зменшуєть
ся), людина відчуває так звану повноту
життя: вона оздоровлюється й зміцню
ється в своїй вірі. Для цього й співали
всі українці в усі віки.

А чому ж ми не співаємо?
А якщо й співаємо, то чому?
На ці запитання рідко хто відпо
вість серйозно й правдиво. Хіба що
професіонали – композитори, співаки,
диригенти, аранжувальники… Вони
можуть чесно сказати, що виробляють
художній продукт і тим добувають собі
на хліб (на масло до хліба – це вже як
вдасться, а вдається мало кому). Про
фесіонал ніколи просто так не співати
ме – у нього якщо колись і була така
потреба, то він давно забув її й смак.
Тепер – тільки за гроші. Або за якийсь
їх еквівалент – зв’язки, рекламу, апло
дисменти, добру вечерю тощо. Пісен
ному професіоналові просто співати –
те саме, що таксистові в годину відпо
чинку просто сісти й кататися по Киє
ву на своїй машині.
Але, зрештою, професіоналів дуже
мало, а хороших – взагалі крапля в мо
рі. Зате ще є величезна маса українців,
просто українців! Це ж цей народ со
творив сотні тисяч (імовірніше міль

йони) пісень незрівнянної краси й ба
гатства, і то не за гроші й не задля ам
біцій, а… не знати навіщо. Навіщо во
ни їх складали, співали? Чому переста
ли співати? Придивіться, порівняйте
цифри – та це ж дивовижна загадка
нашого часу!
Чому вимерли мамути? Куди поді
лась грандіозна давньоєгипетська циві
лізація, де її нащадки? Де правічна чо
ловіча честь – попереджувати супро
тивника про свій напад? Де те козацьке
лицарство, де японське бусідо? Ми з
побожністю говоримо про давно зниклі
чудеса світу, але не хочемо бачити, як на
наших очах зникає ще одне чудо – ук
раїнська народна пісня. Ми палко спів
чуваємо небіжчикам, але лінуємося
з’ясувати, чому вмирає ще жива части
на власної душі.
Українець охоче береться поясни
ти, навіщо потрібна пісня. Він так
гарно про це розказує, що аж сльози
на очі навертаються. Але вмовкає, як
тільки спитаєш його, чому ж він сам
не співає. Не відразу вмовкає, пробує
щось там аргументувати: мовляв, слон
на вухо наступив (хоча тут таки прига
дує, що рід у нього був дуже співу
чий), немає вільної години (бреше),
не такі тепер часи, щоб співати (це ж
які вони такі, що не такі?), а то ще й
візьметься переконувати, що наша
пісня не вмре, не загине, бо он поди
віться, як багато всяких фестивалів та
конкурсів, мало не щодня, як не в
Миргороді, то в Києві на співочому
полі, як не по радіо, то на дисках та
флешках – таке море пісень, огого…
Ну то й чого ж ти, чоловіче, сам ніко
ли не співаєш? Дівчино, а покажино,
яку ти колискову заспіваєш своїй
майбутній дитині? А ти, п’яненький
добродію, чи знаєш ти до кінця хоча б
слова хоча б одного куплета хоча б од
ної пісні, яку оце хапаєшся горлани
ти? Жіночко мила, а скільки пісень ти
передала своїм дітям?
Чому перестають співати українці?
Я можу відповісти на це питання, але
краще б на нього відповів кожний ук
раїнець. Для себе. Хоча, скажу я вам,
відповідь нічого не дає. Коли настає
посуха, садівник не читає звітів і дисер
тацій про глобальне потепління, а бере
відро та йде поливати дерева. Це безра
дісна робота, але ніякими балачками її
не заміниш.
Ми сьогодні ще маємо всі можли
вості повернутися до своєї пісенної
культури. Якщо не відчуваємо інстин
ктивної потреби, то нехай це буде через
умовляння розуму.

Як учитися співати?
Той стан суспільства, коли співати
вчилися непомітно, без видимих зу
силь, з колиски – так само, як учиться
людина розмовляти, – той стан утраче
но. Тепер учитися пісень доводиться
так, як навчаються іноземної мови. Або
рідної, але міцно забутої.
Спершу до співу треба поставитися
трохи подитячому – саме як до гри.
До речі, колись так і казали – «грати
пісні», але слово «грати» тепер вжива
ється тільки стосовно інструменталь
ної музики.
Спробуймо погратися з піснею.
Візьмімо найпростішу – знаменитий
«Щедрик». Це всього три ноти: довга
фа, вдвічі коротші мі, фа, і знову довга
ре. І далі те саме, доки всі слова не вис
піваєте. Що може бути простіше?
Щедрик, щедрик,
Щедрівочка,
Прилетіла,
Ластівочка,
Стала вона
Щебетати,
Господаря
Викликати:
– Вийди, вийди,
Господарю,
Подивися
На кошару:
Там овечки
Покотились,
Там ягнички
Народились.
В тебе товар
Весь хороший,
Будеш мати
Мірку грошей.
Хоч не гроші –
То полова, –
В тебе жінка
Чорноброва.
Щедрик, щедрик,
Щедрівочка…

Що може бути краще? Що може бу
ти лагідніше, добріше й правдивіше? Це
ж той давній Новий Рік, коли почина
лася весна, і прилітала ластівка й мос
тила гніздо під стріхою над вікном, не
перестаючи щебетати, і приходили під
вікно маленькі щедрівники та перекла
дали те щебетання зрозумілою люд
ською мовою – виходила чиста й ясна,
як Сонце, співана поезія, і виходив до
щедрівників сам пангосподар, і щедро
обдаровував їх, бо так гарно хвалили і
його дружину, й дітей, і його кошару,
зичили їм добра і в коморі, і надворі… І
не було сумніву, що побажання збудуть
Дім і сім’я № 5/2011
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ТРАДИЦІЇ
ся, бо то був святий день і були святі на
міри. То було свято, а не розвага! Слу
хайте, а колись же хтось заспівав цю
щедрівку ВПЕРШЕ! Вперше люди сло
вами сказали те, що творилося й діяло
ся навколо них і в них самих, і забрині
ли ті слова на трьох нотах, ніби ласті
вочки розсілися на трьох небесних
струнах та й давай вигравати! А потім
почув тих ластівочок і тих щедрівників
Микола Леонтович. І не змінив він у
щедрівці жодного слова, жодної букви,
жодної ноти, а тільки додав до них сво
їх музичних візерунків – от тоді й поле
тіла наша ластівочка по всіх країнах, і
сьогодні геніального «Щедрика» знає,
грає й співає весь світ.
Що може бути краще й природні
ше, ніж заспівати й нам з вами цієї
щедрівки?
Може, й заспіваємо, але навряд чи
це буде гарно й природно. І справа тут
зовсім не в вокальних чи хорових труд
нощах. Простішого й легшого співу –
три ноти! – просто не існує ніде в світі.
Отже, проблема в нас самих. Якийсь
блок стоїть отут, у горлі, не дає пісні
ластівкою злетіти вгору.
Блок треба усунути. Для цього треба
його зрозуміти. Атрофія співучого нер
ва – так він називається, але лікарі такої
хвороби не знають. Та навіть і нерва та
кого немає, кажуть вони. А я вам кажу,
що є. Це захворювання нервове, а точ
ніше – психічне, до його механізмів лі
карям добратися зась. Невроз, кажуть
вони, можливо, навіть фобія. Коли
щось скажеш повченому, то ніби аж
порозумнішаєш. Але я скажу просто.
Відомо, що кожен з глузду їде посвоє
му. Хтось боїться тісних приміщень,
хтось, навпаки, відкритого простору. А
ми боїмося співати. Така от хвороба.
Для поважності можна назвати її канто
фобією. Вражає в досить ранньому ди
тинстві, так що рідко хто може пригада
ти обставини захворювання. Чим вик
ликана ця масова недуга, краще не на
гадувати, а зосередитися на її лікуванні.
Як лікуються неврози? Усвідомлен
ням хвороби й добровільною, добро
зичливою, але наполегливою практи
кою. Нам буде просто й легко: хворобу
ми, вважайте, вже усвідомили, а напо
легливу практику, принаймні на почат
ку, спробуємо замінити приємною
грою.
Перший і очевидний симптом кан
тофобії – нездатність повторити голо
сом музичний тон. Взагалі, навіть го
лос подавати не хочеться. Чи то со
ромно, чи страшно. От через цей поріг
треба переступити. Спробуйте: фа…
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низько? Візьмемо вище: соль… Пере
беремо різні ноти… не виходить? Ви
не просто не можете повторити ноту –
ви тікаєте від неї! Ми перебрали всі
музичні ноти, і жодна з вашим голо
сом не співпала, а це означає, що ваш
голос не стоїть на місці, ухиляється від
точного повторення.
Зайдемо з іншого боку. Є такі ігри –
ловити втікача. Є вони і в музиці: коли
співають якусь мелодію в певній то
нальності, то дуже важко одночасно
співати її в іншій тональності, і якщо
людина не зовсім безнадійна, її голос
неминуче піддається заданій тональ
ності, підтягується до правильного то
ну, бо від кількох нот утекти важче, ніж
від одної. Спробуємо гуртом: соль – фа
дієз – соль – мі, соль – фа дієз – соль –
мі … ще, ще, ще… це ж наш «Щедрик»!
Отак люди й учаться. Найлегше
вчитися співати гуртом – але не для то
го, аби свої помилки сховати, а щоб
легше було підтягуватись до правильно
го тону. Комусь це за виграшки, а ко
мусь дуже непросто. Потрібне терпін
ня, іноді величезне. Спершу уважно
слухай («співати починають вухами»),
потім пробуй повторити хоча б окремі
ноти, потім простенькі музичні фрази…
Слухай і підспівуй!
Є таке смішне правило: співай, але
щоб тебе не було чути. Коли співаєш
правильно, то серед інших співаків не
виділяєшся, отже тебе й не чути. Коли
ж співаєш неправильно, то тебе не
просто чутно, а твій неправильний тон
ще й руйнує загальний стрій. Тому спі
вати треба так тихо, щоб ніхто, навіть
поруч, не чув твого «співу». Цього треба
навчитись, бо виженуть із гурту. Як на
вчитися? Дуже просто: закрий одне ву
хо рукою й співай як завгодно тихо, хоч
би й носом, тобто закривши рота – свій
голос у закритому вусі чутимеш навіть
на футбольному матчі! Але водночас
слухай і другим вухом, поки не навчиш
ся співати в лад з усіма.
Від цієї гри до справжнього бажання
співати, а далі й до справжнього вміння
співати – ще далеко. Як ото в спеку по
ливаєш суху, потріскану землю і не зна
єш, чи буде врожай. Але якщо не поли
вати, то врожаю таки не буде. Тому на
полеглива практика, хочеш чи не хо
чеш, необхідна. Немає іншого шляху до
успіху. Зате – повірте тим, хто цей шлях
пройшов, – на вас чекає дивовижної
краси прохолодний сад, де так затиш
но, вільно, і де родить усе, чого душа
справді потребує.
Василь Триліс

Куточок поезії
Якби зустрілися
ми знову
Якби зустрілися ми знову,
Чи ти злякалася б, чи ні?
Якеє тихеє ти слово
Тоді б промовила мені?
Ніякого. І не пізнала б.
А може б, потім нагадала,
Сказавши: — Снилося дурній. 
А я зрадів би, моє диво!
Моя ти доле чорнобрива!
Якби побачив, нагадав
Веселеє та молодеє
Колишнє лишенько лихеє.
Я заридав би, заридав!
І помоливсь, що не правдивим,
А сном лукавим розійшлось,
Слізьмиводою розлилось
Колишнєє святеє диво!
Друга половина 1848,
Косарал

Не тополю високую
Не тополю високую
Вітер нагинає,
Дівчинонька одинока
Долю зневажає.
— Бодай тобі, доле,
У морі втопитись,
Що не даєш мені й досі
Ні з ким полюбитись.
Як дівчата цілуються,
Як їх обнімають,
І що тойді їм діється,
Я й досі не знаю.
І не знатиму. Ой, мамо,
Страшно дівувати,
Увесь вік свій дівувати,
Ні з ким не кохатись.

Зійшлись,
побрались, поєднались
Зійшлись, побрались, поєднались,
Помолоділи, підросли.
Гайок, садочок розвели
Кругом хатини. І пишались,
Неначе князі. Діти грались,
Росли собі та виростали...
Дівчаток москалі украли,
А хлопців в москалі забрали,
А ми неначе розійшлись,
Неначе брались — не єднались.
Тарас Шевченко
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На Вінниччині
руйнується палац
Тора Ланге
ало хто знає, що село Напа
дівка Липовецького району
на Вінниччині стало рідним
для данського письменника, перекла
дача, педагога і дипломата Тора Ланге.
І що за старими деревами тут досі сто
їть його старовинний палац. Стоїть і
мовчки чекає порятунку…
Але ім’я Тора Ланге не забуто. Чи
мало фактів та архівних документів про
нападівську сторінку його життя вия
вив липовецький краєзнавець Олек
сандр Роговий, цікавою монографією
про історію Нападівки і про тісно
пов’язаного з селом видатного данця
могли б стати матеріали, зібрані покій
ним місцевим учителем історії Федо
ром Курдишем. А першим в Україні ви
данням, що систематизує літературоз
навчі й біографічні відомості про посе
редника між українською та данською
культурами, є книга вінницького пись

М

менника Віктора Мельника «Тор Ланге.
Життя і творчість».
Народився Тор Неве Ланге 9 квітня
1851 року в столиці Данії Копенгагені.
Походив з давнього данського роду, хо
ча текла в його жилах і частка норвезь
кої крові – своє ім’я він отримав від ді
дового діда, землевласника з Норвегії
Тора Неве. Батько Йоган Ланге був свя
щеником і теж мав письменницький
хист (відома його книга з описом остро
ва Лангеланн та посмертне видання
проповідей).
Зі своїми перекладами античних та
німецьких віршів Тор дебютував у ко
лективній збірці ще під час навчання на
філологічному відділенні Копенгаген
ського університету. Втративши батьків
і помігши стати на ноги трьом молод
шим братам, випускникмовознавець
відгукується на запрошення уряду Росії
і в 24 роки стає викладачем словесності

в Ліцеї цесаревича Миколи та в інститу
ті східних мов у Москві.
Нариси про життя в Російській ім
перії лягли в основу книги Тора Ланге
«З Росії. Описи і враження». Свої подо
рожні нотатки і переклади з російської,
української та інших слов’янських мов
він систематично друкував у часописах
Данії. Так, 1881 р. в тамтешньому жур
налі «На чужині і вдома» виходить дру

Від Спаса – до Світовида
У язичників було багато спасів –
ягідний, мокрий (на воді), грибний, ма
ковий, полотняний, горіховий, а ма
буть і ще більше, бо кожному овочу був
свій час і свій спас. Галина Лозко при
пускає, що всього спасів було чи не 28.
Це був цілий сезон (місяць чи й два) по
дяки Природі за її дарунки: перші ово
чі, ягоди, мед, горіхи…
Найважливішими були – й залиша
ються – медовий, яблучний та хлібний
спас, які вже давно злилися з християн
ськими святами. Так, давній медовий
спас тепер присвячено «Чесному Жи
вотворящому Хресту», спас яблучний
став Преображенням Господнім, а на
третього спаса (першого хліба), почали
вшановувати перенесення до Констан
тинополя нерукотворного образу Ісуса
Христа.
Пішов Спас – пішло літо від нас,
кажуть в народі.
Справді, в кінці серпня спадає пос
тупово робоча напруга, ось уже й свічку
з комином пора женити: Свіччине ве
сілля справляється в перших числах ве
ресня й знаменує воно перехід до вечір
ніх робіт у хаті при свічці, біля теплого

комина й грубки, перехід до перших
хатніх посиденьок, коли надворі стає
незатишно, темно, та й роботи посту
пово меншає. В ці самі дні «хоронять
комах» – їм таки пора втихомиритись
та засинати на зиму, бо дуже вже наб
ридли («Злюща, як муха в спасівку»).
Похорон супроводжується комічним
голосінням, веселими витівками та піс
нями («Ой умер той комар та й не дише,
Ні ручками, ні ніжками не колише…»).
А от і Бабине літо – недовге повер
нення тепла на землю, сонячні дні, па
вутиння, особливо глибока, якась аж
пронизлива небесна блакить. Жінки в
ці дні за давнім звичаєм збиралися на
березі річки й приносили пожертви Ро
жаницям – богиням материнства, пок
ровителькам вагітності та пологів. Кож
на жінка мала свою Рожаницю, закли
кала її та сипала на воду вівсяне борош
но, а матері обливали водою своїх зрос
лих дочок на порозі дому – на красу та
на щасливу долю.
В середині вересня відзначалося
журливе й поетичне свято Вирію –
прощання з птахами, якими «переда
вали прохання, вітання й молитви всім

рідним і близьким, котрі «вже там,
у Вирії».
Було в наших предків і ще одне,
призабуте нині, але дуже важливе свято
– Світовид осінній, або Овсень, яке
припадало на осіннє рівнодення. Про
нього, про його давні святкування та
обрядовий аспект ми знаємо дуже мало,
хоча в певному сенсі це найголовніша
мить Сварожого кола в якому Різдво
Сонця перегукується з Купальським
днем: у найдовшу, найтемнішу ніч на
роджується нове божичСонце й дарує
людям віру в нову весну, коли а найпал
кішого, найдовшого дня вмирає, відхо
дить Ярило, приходить Спас – пора
важких жнив та складання запасів на
зиму. Так само на Великдень, коли ще
прохолодно, Божичсонце перетворю
ється на веселого бешкетника Ярила,
чиєю владою все живе розквітне й забу
яє, – а восени прийде Світовид і знову
зрівняє день з ніччю, дасть людям від
чуття рівноваги, спокою, впевненості
перед наближенням зими.
За матеріалами книги
Василя Триліса «Нариси українозR
навства»
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ком перекладена на данську мову укра
їнська народна пісня «Ой зійди, зійди,
ти зіронько та вечірняя»…
Знайомство у вагоні потяга з красу
нею Наталею Протопоповою ще біль
ше зближує данця з Україною: 21 люто
го 1883 року Тор одружився з дівчиною,
яка успадкувала родовий маєток у На
падівці поблизу Липівця. Проте молоде
подружжя мешкало тоді переважно в
Москві, там же народився і помер їхній
єдиний син Іммануель, проживши ли
ше кілька тижнів.
У 1886му Ланге від викладацької
діяльності переходить до дипломатич
ної – його призначають консулом Данії
в Москві. Того ж року він видає на бать
ківщині велику збірку «Весна», на сто
рінках якої знайомить данців з перекла
дами прози Тургенєва, Л. Толстого,
Достоєвського та ще кількох росій
ських класиків. А в книжці «Зірниця»
(1896) поруч із текстами польських, ро
сійських та чеських прозаїків Тор Ланге
вміщує й оповідання українців Марка
Вовчка та Євгена Гребінки данською.
Серед кращих зразків перекладацтва і
його переспів «Слова о полку Ігоревім».
Також у доробку письменникапо
ліглота численні книги перекладів зі
старогрецької, дисертація про творчість
Олексія Толстого, збірки власних вір
шів та оповідань, підручники з англій
ської та німецької для російськомовних
студентів тощо. Із 25 українськими на
родними піснями познайомилась Данія
зі збірки Ланге «Далекі мелодії», ще 9
зразків нашого фольклору є в книзі «Гра
струн», загалом же Тор Неве Ланге пе
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реклав майже п’ять десятків україн
ських пісень, багато з яких у Данії були
покладені на нові мелодії і стали
народними.
У 1906 році Тор Ланге йде у відстав
ку в чині, прирівнюваному до гене
ральського, і назавше оселяється в На
падівці. Тут літературну працю він по
єднує з веденням господарства: виро
щує нові високоврожайні сорти пше
ниці й жита, плекає мускатний виног
рад, персики і троянди, а в його тепли
ці коло палацу ростуть ананаси й цит
русові. Місцевий люд поважав помі
щика і називав його на наш манер Ге
оргієм Івановичем. Було за що поважа
ти, адже разом із вірною дружиною На
талею він підтримував місцеву церков
нопарафіяльну школу, влаштував у
флігелі лікарню для селян. …
Та власні хвороби (а ще, може, туга
за рідною Данією і відсутність радості
батьківства) обірвали життя Тора Ланге
в неповних 64 роки – 21 лютого 1915
го. Поховали його в родинному склепі
Протопопових, а дружині ще судилося
пережити влаштовану більшовиками
«експропріацію». З книги Віктора
Мельника дізнаємося, що в 1927 році
Наталя Ланге вже жила в селянській
хаті, звідки її забрали данські родичі та
друзі покійного чоловіка. Останки «на
падівського доброго пана» перепохова
ли в Копенгагені на кладовищі
Сольб’єрг, а за 10 років поруч із чолові
ком знайшла вічний спочинок і Наталя
Михайлівна.
Майже на століття пережив свого
останнього господаря Нападівський

палац, хоча теж доживає віку. Ось як
писав Тор Ланге про цю будівлю в листі
до друга: «Тут, у степовому домі, де я
живу, є зала, велика й порожня, але з
колонами настільки безсумнівно чис
тими за стилем, як коринфська капі
тель на пам’ятнику Лісікрату в Афінах,
з трьома античними дверима, що відчи
няються в сад із темними деревами…».
Кажуть, брама помістя ще до побу
дови палацу була частиною козацької
фортеці, а від неї йшли підземні ходи:
один до колишньої дерев’яної церкви,
на місці якої зараз стоїть клуб. Другий –
у бік теперішнього шкільного саду, де
колись був сад ПротопоповихЛанге.
Коли ж будували шкільну їдальню
(наприкінці 80х), трактор провалився
під землю. Так знайшли ще один під
земний хід. Входи до них згодом заси
пали з міркувань безпеки…
«До нинішнього часу збереглися го
ловний палац; флігель (колишній
«жовтий» палац); брама; круглий ба
сейн; залишки парку. Без належного
догляду садиба повільно руйнується…»,
оповідає про маєток Ланге інтернетен
циклопедія «Вікіпедія». Але навіть ці
облуплені стіни ваблять туристів. Кіль
ка років тому палац відвідали дві росі
янки, а звіт про свою мандрівку опублі
кували в Інтернеті під назвою «Спи
чинцы. Нападовка. Приключения
блондинок в Винницкой области».
«Контури колишнього будинку ще
можна вгадати, руйнування поки, мож
ливо, зворотні, не так, як в Андрушівці;
проте надії жодної, будинок прирече
ний. Незважаючи на іржаву охоронну
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бляху на вході, ніхто не стане вкладати
кошти в реставрацію будівлі. Нікому ді
ла нема до Ланге, до його внеску в сві
тову літературу, до його любові до Укра
їни і народної творчості, до його будин
ку. Поки можна було експлуатувати за
непадаючий палац, його використову
вали, а тепер кинули як непотрібний,
хоча тут годилося б відкрити музей.
Книги Ланге перекладені багатьма мо
вами, зокрема й російською, а в країні,
чиї пісні він так любив, ніхто навіть не
пам'ятає, хто це такий...» – пишуть ро
сійські мандрівниці.
Бували тут і гості з Данії. Так, деся
тиліття тому з Копенгагена приїздили
представники Данськоукраїнського
товариства Генрік Мортенсен та Іван
Нестер. Побували в Нападівці, огляда
ли палац, радили створити благодійний
фонд для збору коштів на його рестав
рацію. Але якоїсь ініціативи від грома
ди і місцевої влади тоді не було…
А якою є Нападівка нині? За слова
ми сільського голови Миколи Бараню
ка, в ній зареєстровано 768 жителів, ще
близько 170 осіб живе у Вікентіївці, яка
належить до цієї ж сільської ради. Селу
пощастило, що збереглося сільгосппід
приємство, керує ним Сергій Петрен
ко, обробляють майже 2400 гектарів
землі, отримують хороші врожаї, розви
нуте і тваринництво – близько трьохсот
голів дійного стада, є свині, пасіка. От
же, є робочі місця, і молодь частково за
лишається в селі.
– Цього року спільними зусиллями
агрофірми, сільської ради і місцевих
мешканців ремонтуємо дорогу на одній

з вулиць. Є на території Нападівки ве
ликі ставки, які перебувають в оренді,
але орендарі поки що допомагають
менше...
Школа у нас 9річна, цьогоріч 76 уч
нів, хто йде в 10й клас, їздять в Росошу
або в Липовець, але таких мало, пере
важно вступають в технікуми. Діє клуб і
бібліотека, є дитсадок в приміщенні
школи, куди ходить 20 діток, місць по
ки що вистачає, але в центрі села майже
пустує колишня дитсадківська будівля,
зараз у ній тільки ФАП на першому по
версі. Може, вдасться колись поверну
ти дитсадок у колишнє приміщення, а
зараз нам хоча б встановити пластикові
вікна у цих двох групах, що діють при
школі, щоб не дуло взимку і щоб мен
ше тратити на опалення…
– А палац Ланге – це для нашого се
ла велика гордість і, водночас, великий
головний біль, – каже Нападівський
сільський голова. – Він зараз у такому
поганому стані, що соромно комусь по
казати, до того ж сюди з цікавості весь
час намагаються залізти діти, а це для
них може бути небезпечно. От якби йо
го відреставрувати… Та на це потрібні
величезні кошти.
– На жаль, багато років Нападів
ський палац кінця XVIII століття, який
є пам’яткою національного значення,
не використовується, бо школа, яка в
ньому була до початку 90х років, одер
жала нове приміщення, і об’єкт занепа
дає, – коментує Сергій Царенко, на
чальник обласного управління містобу
дування та архітектури. – Востаннє фі
нансування на нього виділялося вкінці

90х, «Укрреставрація» тоді виконала
реставраційний проект, були заплано
вані заходи з консервації, частина яких
була виконана – зачинено вікна і двері,
встановлено кілька підтримуючих пе
регородок всередині тощо.
Зараз це один з об’єктів, включених
до обласної програми підтримки та по
пуляризації архітектурних пам’яток, як
перспективний з точки зору відвідуван
ня туристами. У березні ця програма
затверджена обласною радою, в її рам
ках заплановано додаткове обстеження
таких споруд і виконання невідкладних
робіт. Якщо зараз нічого не зробити, то
палац буде втрачений...
За словами С. Царенка, в Липовець
кому районі є також цікавий палац
Сергія Мерінга в Старій Прилуці, але
там ситуація дещо краща, адже в ньому
розташовується інтернат, який, по
можливості, підтримує належний стан
будівлі. Але й палац Мерінга потребує
реставраційних заходів.
– Треба орієнтуватись приблизно на
4 мільйони гривень для реставрації
будьякого з подібних об’єктів. Спочат
ку слід визначитися, хто утримує об’єкт
на балансі, має бути виготовлена пла
нувальна документація з зонуванням
території тощо. А що стосується потен
ційних орендарів, то всі хочуть «заполу
чити» престижну будівлю і зробити там,
що заманеться. Деякі об’єкти в області
так і псуються, хотілось би цього уник
нути. Адже, як кажуть фахівці, краще
законсервована руїна, ніж якась потво
ра, до якої нецікаво приходити. Рестав
рація пам’ятки державного значення
повинна бути виконана професіонала
ми, – переконаний головний архітек
тор області.
А що б могло бути в Нападівському
палаці, якби його таки відреставрува
ли? (Чому б не помріяти?)
Наприклад, такий собі сільський
культурний осередок, де зберігалась би
пам’ять про діяльність Тора Ланге, куди
приїздили б туристи з України і з Данії,
де охочі вивчали б мови та традиції двох
наших народів, де можна було б також
ділитися іншим корисним досвідом,
скажімо, в сільському господарстві, в
охороні довкілля тощо. Звісно, це мрія,
але для її реалізації треба зробити хоча б
перші кроки, – каже 28річний сіль
ський голова. – І такими кроками, ра
зом із вирубуванням кущів коло палацу,
може стати збір спогадів і переказів та
конкурс творів, присвячений Нападівці
і Ланге.
Юрій Сегеда
Дім і сім’я № 5/2011
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Кохані жінки
Тараса Шевченка
Творчість Тараса Шевченка – пое
Біографи поета
та, художника, пророка нації – пізна детально фіксують
вати завжди цікаво, бо через нього ми, усіх жінок, що зали
українці, пізнаємо свою історію, куль шили в його душі по
туру і, зрештою, самих себе.
мітний слід. Згадаємо
Проте не менш інтригує багатьох кількох.
приватне життя цієї великої людини:
Насамперед, звіс
як складаласьвисновувалась доля? де но, Оксану Степанів
брав сили долати випроби, які йому ну
Коваленко
судилися? хто був поруч у сумні й ра (4.ХІ.1817 – р. см. не
дісні хвилини?.. Адже справді, Шев відомий) – подругу
ченко не потребував і не потребує дитинства (хата Ко
спеціального вивищення, немовби валенків стояла поб
ікона, він – жива людина, котра перед лизу садиби Шевчен
Богом і людьми теж мала право на ків) і теж кріпачку.
помилку.
Саме їй Тарас Григо
Однак міряти генія міркою пігмея, рович присвятив пое
як це, задля брудної сенсації, зробив му «Мар’яначерни
не так давно один новоявлений герос ця» (22. ХІ.1841,
трат, що керується у своїх опусах ви СанктПетербург).
нятково лише фізіологією, – це не Героїня не може по
тільки дивуватисмішити світ, а й, за єднати своєї долі з
законом бумеранга, накликати на се
Петрусем і йде в
бе, нерозумного, гнів неба:
монастир.
зухвале посягання на чис
Лірична,
тоту й правду рано чи
пізно опротестовуєть
ся і карається.
…У вірші «Не же
нися на багатій…»
схвильована розпо
(4.Х.1845, Мирго
відь кобзаря свід
род) 31річний по
чить про зв’язок її
ет декларує свою
з переживаннями
самоту: «Оженись
самого Шевченка.
на вольній волі, на
Про це ж – і пос
козацькій долі…».
вята до поеми: «Ок
Пояснюючи цей ви
сані К…ко. На
бір, хоч у народі ка
пам’ять того, що дав
жуть, що вдвох і плака
но минуло». Пан заб
ти легше, він, проте, дає
рав Шевченка із Кири
власну тверду логіку: «Не
лівки, а наступного року
потурай: легше плакать, як Ганна Закревська Оксана вийшла заміж за крі
ніхто не бачить».
пака із сусіднього села. Тож,
Проминуть роки. Пекельний жит починаючи поему, автор писав:
тєвий шлях змусить поета поміняти
«Чи правда, Оксано? чужа чорнобрива!
цю думку: втомлена душа запрагне ти
ші, домашнього затишку, ласки коха
І ти не згадаєш того сироту,
ної жінки. У вірші, позначеному
Що в сірій свитині, бувало, щасливий,
криптонімом «Л.» і написаному 27 ве
Як побачить диво – твою красоту.
ресня 1860 року в СанктПетербурзі
Кого ти без мови, без слова навчила
під враженням розриву з Ликерою
Очима, душею, серцем розмовлять…».
Полусмаковою, він із жалем скаже
Не випадковий також і той факт,
про нездійснений рай, про давню
свою, виношену мрію: «Поставлю ха що ім’я Оксана має головна героїня
ту і кімнату, садокрайочок насаджу», поеми «Гайдамаки»…
Восени 1829 р. кріпакхудожник
а в тому раю «присняться діточки ме
ні, веселая присниться мати…». Однак Тарас Шевченко разом із паном при
був до Вільна. Мав змогу бувати в міс
не судилось…
28
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ті та його околицях. Тоді й познайо
мився із швачкоюполькою Ядвігою (в
«Журналі» поет назвав її Дунею Гуси
ковською). Мова не могла перешко
дити їм зблизитись, адже польську Та
рас знав: на Правобережній Україні
вона була в ті часи дуже поширеною, а
в поміщицьких маєтках служило чи
мало поляків, до того ж польською
провадилися всі господарські записи.
Перший раз Тарас побачив зблизь
ка вільну жінку, і в нього з’явилися
думки, про які він згодом розповів
Іванові Сошенку: «Я в первый раз
пришел тогда к мысли – отчего и нам,
несчастным крепакам, не быть такими
же людьми, как и прочие свободные
сословия?».
Знайомство з Д.Гусиковською ба
гато що змінило у свідомості Шевчен
ка. В кінці заслання він занотував у
«Журналі»: «Во сне видел церковь свя
тыя Анны в Вильне и в этой церкви
молящуюся милую Дуню, чернобро
вую Гусиковскую». Цим знайомством,
напевно, викликане й речення в листі
до Броніслава Залеського: «Выльно
так же дорого по воспоминаниям мое
му сердцу, как и твоему».
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ОСОБИСТІСТЬ
Під час свого приїзду в Україну вес
ною 1843 року Шевченко близько заз
найомився з родиною Закревських,
бував у їхньому маєтку в селі Березова
Рудка, намалював портрети Віктора й
Платона Закревських та дружини Пла
тона – Ганни Закревської, на 21 рік
молодшої від свого чоловіка. З натяків
у спогадах О.АфанасьєваЧужбин
ського видно, що поет покохав «Ганну
вродливу» (так Шевченко назвав її у
листі до В.Закревського 10.ХІ.1843 р.).
Теплі спогади про Ганну Іванівну він
проніс через усе своє життя. На зас
ланні в КосАралі, у вірші, присвяче
ному Ганні Закревській (1848), – «Г. З.»
(«Немає гірше, як в неволі»), Шевчен
ко звертався до неї з щирим захоплен
ням: «Ніколи // Ти не здавалася мені //
Такою гарномолодою // І прехоро
шою такою // Так, як тепер на чужині
// Та ще й в неволі»; «Свято моє! //
Єдинеє свято!»). З ім’ям Ганни Закрев
ської пов’язано також поезію «Якби
зустрілися ми знову», їй присвячено
поему «Сліпий».
Із Варварою Миколаївною Рєпні
ною (18081891) Тарас Шевченко поз
найомився в липні 1843 року в маєтку
Рєпніних у Яготині, і між ними вста
новилися дружні стосунки. Після ко
роткочасної подорожі по рідних міс
цях поет повернувся до Яготина й жив
там три місяці – аж по 10 січня 1844
року. В Яготині написав поему «Триз
на» з присвятою: «На память 9го но
ября 1843 года, Княжне Варваре Нико
лаевне Репниной», тут намалював і по
дарував їй автопортрет. Рєпніна поко
хала Шевченка. В листі до свого нас

Варвара Миколаївна Репіна

тавника Ейнара вона писала про своє
почуття, захоплено розповідала про
Шевченка як про геніального поета.
На клопотання Рєпніних Шевченка
було призначено вчителем малювання
в Київському університеті, крім того
Варвара Миколаївна також допомага
ла Шевченкові поширювати естампи
його «Живописной Украины»…
Під час заслання поета вона листу
валася з ним (збереглося 8 листів
Шевченка і 16 – Рєпніної), зверталася
до начальника «Третього відділу»
О.Орлова з проханням полегшити до
лю Шевченка. У 1849 році поет при
слав їй ще один автопортрет. У 1850
му О.Орлов заборонив Варварі Мико
лаївні (як і багатьом іншим відомим
людям) листуватися з бунтівним Шев
ченком («караюсь, мучуся… але не ка
юсь!..) і загалом брати будьяку участь
у його справі.
Через 8 років, повертаючись із зас
лання, поет 17 березня відвідав Рєпні
ну в Москві, а та його, постарілого і
схожого на діда, не впізнала. Ще раз
бачились вони, і цього разу востаннє,
24 березня. У В.Рєпніної є зворушли
ва, але незавершена повість, у якій го
ловний герой – Тарас Шевченко…
Ликеру Полусмак привіз до Петер
бурга поміщик Микола Макаров, і во
на служила у його сестри. Діставши
волю, Ликера наймитувала по людях.
Тарас Шевченко побачив її на дачі у
Надії Забіли (Білозерської) в Стрєльні
у червні 1860 року. Двадцятирічна кра
сива дівчина, землячка, дуже сподоба
лась поетові, й він захотів із нею одру
житись, хоча Н.Забіла відмовляла йо
го від цього наміру. Шевченко згадує
Ликеру в листах, присвячує їй свої по
езії, пише її портрет, обдаровує і,
зрештою, готується до весілля. Проте
дівчина визнала поета застарим для
себе і сказала йому «ні», чим завдала
змученій душі гіркого болю… Згодом
вона вийшла заміж за перукаря
п’яничку і натерпілася від нього, хоч і
жила в Царському Селі. Після смерті
чоловіка в 1904 році (діти теж вирос
ли) переїхала до Канева і стала – аж до
своєї смерті – доглядати могилу Шев
ченка, чи не щодня приходила до неї,
несучи перед втраченим коханим
свою тяжку спокуту. В 1911му Ликера
Полусмак (Яковлєва) їздила до Мос
кви на 50ті роковини з дня смерті Та
раса Шевченка. Тоді ж записано спо
гади про поета з її розповідей.
Акуратна, добра, була бездоганною
швачкою, кравчинею, модисткою, ви
шивала, гаптувала, плела, робила чу

Ликера Полусмак

дові аплікації. Не мала постійного да
ху над головою, але хотіла бути ближ
че до нього, до Тараса… Спочатку ви
наймала кутки в людей, а доживала ві
ку в богадільні. Просила поховати себе
на «Монастирку» – біля підніжжя
Чернечої гори, навіть грошей «на
смерть» призбирала, проте людина,
якій ті горьовані копійки було довіре
но, привласнила їх, а поховали Ликеру
на кладовищі богадільні «Сельце».
Хоч і неоднозначне ставлення гро
мади до Полусмак, проте могила її
впорядкована, у ногах і збоку – виш
нісамосійки, родять потроху. На мо
гилі – гранітний пам’ятничок, на яко
му викарбуваний напис: «Тут похова
но наречену Т.Г.Шевченка Ликеру Іва
нівну Полусмак (18401917)». А у вінку
– віршалегорія:

Ликері
Барвінок цвів і зеленів,
Слався, розстилався,
Та недосвіт перед світом
В садочок укрався.
Потоптав веселі квіти,
Побив… поморозив…
Шкода того барвіночку
Й недосвіту шкода.
Т.Г.Шевченко.

Там, на небесах, вона теж – біля
нього, біля свого Тараса: напевно, все ж
таки вимолилавиблагала прощення…
Наталка Поклад
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Осінній букет
кленових троянд
Настала осінь. Жовтий листочок
повільно падає з дерева на землю, за
ним ще один, згодом ще і ще. Непоміт
но і земля під деревом вкривається різ
нокольоровим килимом. А природа і
погода щодень змінюється, досить ли
ше придивитися.
Що ж треба робити, щоб відкрити
чари осені дитині під час прогулянки?
Спостерігати за природою.
Проходячи щодня біля одного й то
го ж куща чи дерева, придивіться самі і
зверніть увагу малюка на те, як поріз
ному змінюється колір листя на них.
На одному воно стає жовтим швидко,
немов за одну ніч: здається, ще вчора
дерево було зеленим, а сьогодні – вже
золоте.
Друге дерево міняє барву повільно:
спочатку кінці листочків, потім поло
вина, згодом і весь лист стає жовтим.
Лише восени можна походити+поша+
рудіти листям!
Давайте насолодимося цією непов
торною миттю! Відчуваєте, як зашару
діло листячко під ногами? Зазначте, що
шарудіти може лише сухе листя в гарну
погоду. А після дощу листя не шару
дить. Чому? Намагайтеся задавати ди
тині питання і привчайте робити вис
новки: листя не шарудить після дощу,
бо воно вологе; асфальт чорний, бо
пройшов дощ і він став мокрим тощо.
Розвивайте мову, збільшуйте словнико
вий запас.
30
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Збирайте каштани, горіхи, жолуді, гі+
лочки, листочки.
Потім з цих матеріалів можна зро
бити разом аплікацію, саморобку або
гербарій. Осінь – чудова пора для роз
витку фантазії та винахідливості, ос
кільки навколо стільки незвичайних
дарів природи.
Робити букети з листя.
Вони можуть бути такі різні:
• за розміром: букет великий або ма
ленький (за кількістю листків);
• за величиною листя: зібрати лише
маленькі листочки або тільки великі;
• за кольором листя: букет жовтий,
червоний, зелений, різнокольоро
вий (строкатий);
• за назвою листя: листя з одного де
рева або з різних тощо.
А можна зібрати кленове листя і
зробити букет кленових троянд!
Для створення такого букету вам
знадобиться лише котушка ниток та
кленове листя. І все!
Отже, розпочнемо.
1. Візьміть жовтий листочок, скла
діть його навпіл та скрутіть в рулончик.
2. Наступний листок також згинає
мо та обертаємо навколо вже зробле
ного рулончика. Намагайтеся підбира
ти для однієї квітки листочки одного
відтінку.
3. Продовжуємо так обгортати ру
лончик складеним листям до тих пір,
поки не утвориться бутон (розмір буто
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Куточок поезії
Киця чепуриться
Хутро хутко лиже киця.
І куди ж це чепуриться?
Може, знову до ставка
Вполювати щупака?

ну обираєте за власним бажанням).
Зав’язуємо туго біля основи. Виходить
одна квіточка – схожа на троянду.
4. Робимо таким чином довільну
кількість квіток – це залежить лише від
вашого бажання: три, п’ять, сім, п’ят
надцять!
5. Збираємо букет: в центрі – квіти,
а по колу навколо бутонів доповнюємо
утворену композицію листям зеленого
кольору.
Утворюється чудовий осінній букет
– букет кленових троянд!
Якщо не виявиться під рукою ни
ток, бутони можна зв’язувати травою
або черешком кленового листка.
Бажаєте зробити червоні «троянди»
– шукайте червоне листя. А малюк вам
допоможе.
Робити букет потрібно зі свіжого
листя, оскільки підсушений листок під
час згинання буде ламатися. Найкраще
створювати букети у парку, де є багато
багато потрібного матеріалу – листя!
Нехай у вас стане доброю осінньою
традицією робити такі оригінальні кле
нові букети!
А чи знаєте ви, чому одне листя на
деревах жовтіє, а інше – червоніє?
Справа в тому, що зелене листя має
такий колір через присутність в ньому
пігменту, який називається хлорофіл.
Хлорофіл легко руйнується. Влітку під
дією сонячного проміння він швидко
відновлюється, тому листя залишається
зеленим. Забарвлення листя не зміню
ється, утворення хлорофілу не відстає
від його руйнування.
Але в листі містяться також інші піг
менти – каротиноїди, які мають зде
більшого жовтий або оранжевий кольо
ри, та вони перекриваються зеленим
кольором хлорофілу. Настає осінь, со
нячного світла стає все менше й менше.
При зниженні температури хлорофіл
руйнується і не встигає відновитися,
але це не діє на жовті пігменти. Вони
виступають яскравіше, саме тому восе
ни листя й починає жовтіти.
Проте восени листя стає не лише
жовтим, а й червоним. Це пов’язано з
появою ще одного пігменту антроціані
ну, який надає листю червоного та пур

пурового відтінків. Цей пігмент з’явля
ється лише восени у результаті хімічних
реакцій, коли у листі починає зменшу
ватися рівень хлорофілу.
Вчені також проводили досліджен
ня та з’ясували, чому одне листя восени
жовтіє, а інше – червоніє.
Виявляється, що червоне листя зви
чайно з’являється на деревах, що рос
туть на гірському, бідному ґрунті, а жов
те – на деревах, що зростають на родю
чому. Червоне листя дозволяє ефектив
ніше використовувати поживні речови
ни, що містяться в листі, в умовах їх де
фіциту. Перед тим, як спаде листя, де
рево витягує з нього всі поживні речо
вини та запасається ними на цілу зиму.
На думку інших вчених, за допомо
гою червоного кольору рослини нама
гаються захистити себе від низки небез
печних шкідників. Восени комахи під
час відкладання яєць намагаються
знайти найбільш небезпечні місця. За
таких умов деякі види дерев спромогли
ся створити особливу кольорову систе
му захисту – появу на деревах червоно
го листя. В природі зазвичай червоний
колір позначає небезпеку.
Проте такі наукові пояснення зрозу
міє дорослий та школярик, а малюку
варто розказати казку про маленькі зер
нятка, що живуть в листочках. Ці зер
нятка бувають різного кольору. Восени
сонце рідко світить і мало гріє, повітря
стає холодним, вітер дує сильніше. Со
ків земних листочку не вистачає, тому
колір листя і змінюється. У хвостиків не
вистачає сил триматися за гілочки, от
же, листя відривається і падає на землю.
Але не вмирає, ні. Воно до наступної
весни проходить крізь землю, входить у
корінь дерева й через бруньки виходить
і оживає на гілочках. Так весною листя
знову стає зеленимзеленим. І про лис
тя розкажете, і про пори року згадаєте.
Пам’ятайте, що кожна добра казка
буде для вашого малюка гарним і ко
рисним уроком. Не повчайте, а просто
розкажіть або прочитайте дитині відпо
відну казку.
Цінуйте осені чудові миті – не про
пустіть їх!
Ольга Бабчук

У люстерко зазирнула,
«Мяв» сказала, позіхнула.
Крадькома лизнула книш
Й каже: – Хочу у Париж!..
Звісно, нашій киці
Лише б чепуритись!
Тільки у Париж чого?!
Чом’ не їхати в село?
– Полюбляю кррруасани, –
Киця муркотить, – в сметані.
Навесні люблю Монмартрр
І фіалок арромат!
І як справжня парижанка
мурмуркотить киця зранку
пофранцузьки букву – «рррри»!
А ну спробуй так і ти!

Гриць
Рахував маленький Гриць
Скільки в книжці бачив киць?
Біла кішка з мишенятком,
Сірий кіт – вдягнув краватку,
Котеня руденьке,
Зовсім ще маленьке!
Киця в смужку – це четверта.
Заховалась. Мабуть, вперта.
У шкарпетках білих кішка
«Мяу», – каже нам зпід ліжка.
Троє жвавих котенят
Хочуть равлика дістать.
Кіт персидський, волохатий…
А ти встиг порахувати?

Євгенія
Поріг
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«Столиця витинанки»
– Могилів0Подільський
Нещодавно у Могилів+Подільському, що на Вінниччині відбу+
лось масштабне міжнародне дійство, під час якого встановлено
перший у світі пам’ятник українській витинанці. А взагалі свято
витинанки на Вінниччині вперше відбулось у 1993 році, і пов’яза+
не воно з ім’ям відомої фольклористки, краєзнавця, заслужено+
го майстра народної творчості Марії Авксентіївни Руденко, яка
народилась, жила і творила в Слободі+Яришівській Могилів+
Подільського району, Вінницької області.

На фото:
майстриня Ліна Концевич за роботою

– Марія Руденко перша привернула
увагу до витинанки не лише як до ужит
кової речі, якою колись жінки прикра
шали вікна, сволоки, наклеювали біля
печі тощо. Вона звернула увагу на вити
нанку як на один із традиційних видів
народного мистецтва, – розповідає ди
ректор Вінницького обласного центру
народної творчості Тетяна Цвігун. –
Майстриня спілкувалася з мистецтвоз
навцями світу, представляла Україну на
міжнародних заходах, її роботи є в бага
тьох країнах. Саме на честь Марії Ру
денко було започатковано це свято, і ми
від початку старались познайомити
широкий загал із зібраними нею мате
ріалами та показати її роботи, які збе
реглись донині.
Раніше в МогилевіПодільському
відбулось чотири подібних свята всеук
раїнського масштабу, і це місто встигло
стати своєрідною столицею подільської
витинанки. Окрім музею етнографії
імені Марії Руденко в районному бу
динку культури, тут створено і унікаль
ний музей «Українська витинанка», що
діє при МогилівПодільському будинку
народної творчості. Майстри, які приїз
дять на свято, традиційно залишають
гостинним організаторам свої роботи –
так і сформувалась розмаїта експозиція
музею. Розголос про цей фестиваль
швидко поширився ближнім зарубіж
жям, і цього року дійство набуло стату
су міжнародного, адже в ньому, окрім
14 подолян та представників із 15 об
ластей України, взяли участь «витинан
карі» з Росії, Білорусі, Литви і Молдови
– загалом півсотні майстрів.
Організаторами свята стали Він
ницьке обласне управління культури й
туризму, обласний центр народної
творчості, МогилівПодільська місь
32
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крада та райвідділ культури. А в ролі
гостинної господинірозпорядниці
вкотре виступила місцева майстриня
Оксана Городинська, яка очолює місь
кий Будинок творчості й сама не раз
брала участь у міжнародних симпозіу
мах з витинанки. Серед справжніх ма
естро фестивалю були заслужений май
стер народної творчості Віктор Нако
нечний – лауреат Шевченківської пре
мії, також учениця Марії Руденко майс
триня Марія Гоцуляк, яка очолює му
зей, названий ім’ям її наставниці.
У насиченій програмі п’ятиденного
дійства була і зустріч учасників із керів
ництвом міста, і покладання квітів до
пам’ятників Тарасу Шевченку та Марії
Руденко, і концерт на березі Дністра.
Майстри також побували на екскурсії
Вінницею, познайомилися з історико
культурним заповідником «Буша», від
відали домашній музей Віктора Нако
нечного у Клембівці, де були вражені
великою кількістю найрізноманітні
ших цікавих зразків народного малярс
тва, писанок, витинанок, графіки... А
ще фестиваль збігся в часі з Лядівським
православним ярмарком, на якому
учасники теж показали свої роботи. До
речі, відвідання монастиря в Лядові

Литовська витинанка
Лаймутє Федосєєвої

стало поштовхом створити колективну
роботу у вигляді трикупольного храму,
до якого кожен майстер вирізав папе
рову цеглинку.
Пізнавальною була науковопрак
тична конференція на тему «Витинанка
в мистецькому просторі», адже серед
прибулих майстрів були і науковці
мистецтвознавці. Цікаві доповіді та ро
боти продемонстрували Лаймутє Федо
сєєва з Литви, Світлана Яворська з Ро
сії, яка досліджує дерево життя у вити
нанках світу, Валентина Слюнченко з
Білорусі (вивчає витинанку в контексті
єврейської культури).
Багато зацікавлених зібрала творча
майстерня та майстеркласи для всіх
охочих відвідувачів фестивалю. Була
можливість постежити за роботою зна
них в Україні майстрів Людмили
Альошкіної з Букатинки, Олени Мар
ченко з Бердянська, Таїсії Гарвард з
Херсонщини, полтавчанина Євгена Пі
люгіна, який приїхав із послідовницею
– дочкою Анею, а ще – повчитися са
мому й оглянути велику виставку «Міс
течка майстрів» на центральній міській
площі.
Цьогорічний фестиваль ознамену
вала ще одна непересічна подія: на цен
тральній площі МогилеваПодільсько
го, коло будинку культури та музею ви
тинанки, встановлено скульптуру ав
торства Миколи Крижанівського, яка
відображає витинанку в камені й мета
лі. На камені «росте» символічне дерево
життя і стоїть постать жінкиберегині з
квітами і птахами, а голова берегині
увінчана восьмираменною зіркою –
знаком, який зустрічається також в ке
раміці та писанкарстві і є символічним
не лише для українців. Цю роботу без
зайвої скромності можна назвати пер
шим у світі пам’ятником українській
витинанці. Певно, ще більше учасників
згуртує коло нього наступне міжнарод
не свято у 2014 році.
Юрій Сегеда
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Біле та чорне
Наше життя зіткане з цих кольорів, що утримують собою всю гамму почуттів,
настрою, вчинків...
Чорне на білому в одязі – це завжди містично, загадково, вишукано.
Елегантність троянд, що ледь підкреслені художніми швами чорних ниток надає
гармонійного звучання старовинному малюнку на святковій білій жіночій
сорочці. Ніжне, чорне мереживо додає чарівності та завершеності. Сучасний
строгий сарафан у поєднанні з білою сорочкою роблять неможливе: органічно
поєднують стриманну класику із відвертим авангардом. Сучасно і в українській
традиції. Носіть на здоров’я.
Модель: жіноча блуза 4648 розміру.
Тканина: домотканне полотно, льон 260 х 70 см
Припуски: на шви 1 см, на підгин низу 2 см
Послідовність виконання роботи:
1. Скопіювати деталі викройки.
2. Зробити розкладку на тканині.
3. Обвести лекала + припуски на шви.
4. Розкроїти.
5. Зшити деталі пілочки та рукавів.
6. Зшити деталі спинки та рукавів.
7. Обметати зрізи.
8. Зшити бічні зрізи.
9. Обметати бічні зрізи.
10. Обробити бічні зрізи.
11. Прокласти строчку для утворення зборок по горловині на низу рукава.
12. Призібрати до відповідної довжини.
14. Обробити горловину мереживом.
15. Обробити низ рукавів мереживом.
16. ВТО виробу.
Деталі виробу:
1. Пілочка (1 деталь).
2. Спинка (1 деталь).
3. Рукав (2 деталь).
Схему викройки дивіться у вкладці журналу
Дизайнер одягу: Рожик Тетяна,
ТОВ «Український сувенір»

На фото Тетяна Рожик
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Таємниці
Кам’яної могили

Фото 1. В. М. Даниленко, 1948 р.

Продовження викладу за матеріала
ми Наукового звіту В. М. Даниленка (НА
ІА НАН України № 1973 / 4).

Експедиційні роботи на
Кам'яній могилі 1973 року
Приазовська експедиція Інституту
археології АН УРСР проводила експе
диційні роботи з 20 липня до 4 листопа
да на заповідній території АН УРСР
«Кам'яна могила».
Основним завданням експедиції бу
ло проведення підготовчих робіт з пе
ретворення Кам'яної могили з Заповід
ної території в Діючий заповідник Ук
раїні.
Конкретні завдання, які ставила пе
ред собою експедиція, полягали в
наступному:
1. Розкриття комплексів «Кінських
плит» і «Плити зі ступнями» з метою
подальшого експонування відвідува
чам.
2. Проведення досліджень під пли
тами периферії «Гроту мамонта» з ме
тою встановити природу та характер ви

Фото 2.Учитель В. М. Даниленко
і учень Б. Д. Михайлов.
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явлених тут залишків енеолітичної епо
хи і перевірити їх можливий зв'язок з
рибоподібними чурингами, вперше
знайденими В. Н. Даниленком під час
дослідження західної периферії «Гроту
мамонта» у 1938 році.
3. Проникнення під первозданний
пісчаниковий масив Кам'яної могили з
метою виявлення або створення особ
ливих порожнин для отримання додат
кових експозиційних приміщень.
4. Уточнення характеру зображень
на плиті № 19, де попередньо вбачаєть
ся, очевидно, не повністю зафіксова
ний космологічний сюжет за участю
змій і драконів, а також уточнення ха
рактеру комплексу плити № 7, де при
пущено присутність космологічного
антропоморфного персонажа – напів
жінкинапівзмії.
Попри цілком позитивний досвід
співпраці з місцевою владою в минулі
роки та її обіцянки допомогти й цього
разу запорізькі та мелітопольські чи
новники почали чинити перешкоди
експедиції. Їхні дії не дозволили вико
нати завдання, що стояли перед Приа
зовської археологічною експедицією, в
повному обсязі.
Нижче подаємо короткий опис дос
ліджень, здійснених у 1973 році відпо
відно до поставлених завдань.

1. «Кінські плити»
і «Плити зі ступнями»

вих організацій змусила учасників екс
педиції відмовитися від ідеї створення
на Кінських плитах павільйону для
відвідувачів. Довелося знову засипати
цей комплекс піском і перекрити під
ручним матеріалом.
Комплекс «Плит зі ступнями» та
кож відкривався в 1973 році і був дос
тупний відвідувачам. Однак, оскільки
надій на зацікавленість влади проектом
уже не залишалося, його розкриття бу
ло не настільки повним, як комплексу
«Кінських плит». Ця обставина не за
вадила учасникам виконати необхідні
виміри та скласти креслення в інтересах
наступних експозиційних робіт.

2. Вивчення
енеолітичного комплексу
і пов'язані з цим роботи
Під час робіт В. Н. Даниленка в 1952
році на додачу до робіт М. Я. Рудин
ського була обстежена велика тріщина,
що йде з південного заходу на північ
ний схід, і примикає до «Гроту мамон
та» з північного заходу, а також зробле
ний підкоп у південносхідному нап
рямку під плиту, що лежить на півден
ний захід від основної порожнини «Гро
ту мамонта». Під північнозахідною
крайкою цієї плити було знайдено ве
лику кількість блоків пісковику, що по
валися один на одного і справляли вра
ження примітивної кладки. Роботи в
цьому місці були продовжені, у їх ре
зультаті була виявлена разом з різнома
нітним енеолітичним кременем вінцева
частина посудини типу «Середній Стіг
IIДереївка».
У 1973 році знову був оглянутий пів
нічнозахідний зріз плити на північний
захід від «Гроту мамонта» і продовже
ний лаз у напрямку плити № 51, була
також прочищена поперечна тріщина в

У зв'язку з тим, що дерев'яне перек
риття, зведене над комплексом Кін
ських плит в 1971 році, спорохнявіло і
провалилося, незахищена від негоди
експозиційна порожнина була вся за
сипана піском, що вимагало більшого
обсягу очисних робіт. Через високий
рівень ґрунтових вод, викликаний
повноводдям річки Молочної в 1973
році, нижні частини
«Кінських плит» вияви
лися вологими і зали
шалися такими протя
гом усього сезону експе
диційних робіт, через
що почали заростати
мохом і обсипатися від
самого лише дотику.
Були проведені необхід
ні виміри і виготовлені
креслення. Відсутність
підтримки з боку Інсти
туту археології та місце Фото 3. Перекриття гроту «Кінські плити» 1971 р.
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районі плит № 5151а. Усього викопа
но до 100 куб. м ґрунту. Вдалося з'ясу
вати, що археологічний матеріал заля
гає на поверхні світлого материкового
піску, упереміш зі шматками і блоками
піщанику, практично на стулці наявних
в піщанику великих наскрізних тріщин.
Ці спостереження дозволили припус
тити, що «кладка» насправді є природ
ним утворенням і що камені, а з ними й
археологічний матеріал потрапили в
порожнину «Гроту мамонта» через трі
щини. Враховуючи сказане, слід вва
жати найбільш імовірним, що пункт
проживання енеолітичної епохи тут зо
середжувався довкола шліфувальної
плити № 6, що розташована на півден
ний захід від «Гроту мамонта». Про те,
що часи концентрації археологічного
матеріалу і його проникнення через щі
лини у грот календарно близькі або на
віть збігаються, свідчать кілька обста
вин. Поперше, мова йде про однома
нітний за морфологічними і технічним
ознаками набір крем'яних виробів, до
якого, зокрема, входять пластинчасті
ножі з гострим вістрям і крайовою та
струменистою ретушшю, наконечники
дротиків і стріл витягнутопідтрикутної
форми зі струменистозубчастою ре
тушшю (як у майкопськоновосвобод
ненських виробів), пластинчасті і від
щепові скребки. Крім того, виявлені
уламки кількох сверлених виробів типу
молотків, виготовлених з темних або
зеленокам’яних порід, відбійники,
пилки і шліфувальники з піщанику, які,
можливо, пов'язані з виготовленням
кам'яних, шліфувальних і сверлених
знарядь. Також є знахідки, які вказують
на східні, можливо, прикавказькі зв'яз
ки місцевої енеолітичної культури: це,
поперше, уламок обідкової частини
виготовленого з сірого порфіриту зоо
морфного навершя – скіпетра, подру
ге, два мініатюрні відмінно виконані
крем'яні сегменти, начебто присутні у
складі інвентарю знаменитого Майкоп
ського кургану.
Про наявність у місцевого енеоліту
етнокультурного контакту з Прикав
каззям свідчить також знахідка чорно
лощеної майкопського типу посудини
під плитою № 41 Кам'яної могили, де
раніше були зафіксовані також лінійно
геометричні зображення. Місцевий
енеоліт попри відображувані ним зв'яз
ки з Північним Кавказом все ж таки на
лежить до степового Приазовського
ареалу. На це вказує характер глиняно
го посуду, який супроводжував інші
групи інвентарю. Мова йде про п'ять
досить великих і не обкочених фраг

ментів пористого через вміст товченої
мушлі глиняного посуду, прикрашено
го композиціями з відтисків гребінчас
того штампу. Такі залишки глиняного
посуду типові для пам'яток групи «Се
редній стіг II», що з'явилися у степовій
зоні України близько середини IV т. до
н.е. і проіснували до середини III т. до
н.е. Зв'язок подібного матеріалу з чу
рингами, який припускали ще в 1938
році, не підтвердився, хоча одну з таких
чуринг знайшли в 1973 році у такому
місці, де не було іншого археологічного
матеріалу, до того ж вона знаходилася
далеко від щілин, через які археологіч
ний матеріал проникав під плиту № 51
та інші плити.

3. Роботи
під первозданним
масивом пісковику.
«Грот чуринг»
Оскільки зв'язок чуринг з місцеви
ми енеолітичними нашаруваннями ви
явився проблематичним, виникла не
обхідність розпочати нові пошуки для
перевірки. Виникла ідея пошукати чу
ринги під плитою, де в 1952 році М. Я.
Рудинський знайшов чудову рибопо
дібну пісковикову конкрецію – чурингу
з двосторонніми зображеннями. Це
місце згаданим автором вважалося без
перспективним. Однак
результати
проведених тут робіт у 1973 році пере
вершили всі сподівання.
Щойно був пройдений лаз М. Я. Ру
динського, стало зрозуміло, що архео
логи потрапили до гроту, ніким не відві
дуваного з часів первісної епохи. Від
критий грот назвали «Гротом чуринг».
Це була порожнина 3550 см заввишки,
утворена зверху нижньою поверхнею
первозданної пісковикової плити, а
знизу — поверхнею світлого материко
вого піску. Порожнина у верхній час
тині була заповнена еоловим піском, а в
нижній — досить щільним буруватим
піском, з яким і пов'язувалися численні
знахідки чуринг. Крім того, слід зазна
чити, що думки М. Я. Рудинського про
відсутність у цьому місці наскальних
зображень були помилковими. Зобра
ження лінійногеометричного характе
ру, іноді вкриті вохрою, були виявлені
не тільки на багатьох ділянках стелі, а й
на прошарках пісковикової породи, що
денеде становили підлогу грота.
«Грот чуринг» є глибинним завершен
ням («кишенею») колись доволі прос
торого навісу або навіть печери. Його
частиною, зокрема, були утворений
внаслідок руйнування і сповзання на
схил «Грот собаки», а також розташова

на поруч нього плита з малюнками.
Сюди ж належить і плита № 51а, що
всупереч прогнозам М. Я. Рудинського
дала велику кількість лінійногеомет
ричних малюнків з вохрою, невеликі ге
ометризовані зображення козлів та оле
нів, мисливців з луками, а також серед
ньовічне зображення осідланого коня,
каравели і напис, можливо хозарський.
Знайдені в «Гроті чуринг» конкреці
їчуринги, що залягали там, поза сумні
вом, у непотривоженому стані (in situ),
були завдовжки від 5 до 70 см і своїми
формами нагадували риб різних видів.
Це переважно підібрані за формою пі
щаникові утворення, що зустрічаються
в різних місцях Кам'яної могили, їх
принесли в це сховище, а далі шляхом
нанесення малюнка перетворили на чу
ринги. На площі близько 40 кв. м було
підібрано до 40 чуринг, що мали ліній
ногеометричні зображення з одного, а
іноді і з двох боків. На кількох чурингах
є сліди підмалювання фарбами – вох
ристою і чорною. Нанесення малюнка
виконано однаково – шляхом врізання
вузьких і неглибоких ліній, ймовірно,
крем'яними пластинками, що підтвер
джує неолітичний вік цих, поза сумні
вом, культових виробів.
Нині можна з упевненістю сказати,
що і викопні чуринги – зокрема, палео
літичні, мезолітичні, неолітичні та ет
нографічні, – і їхні відповідності відоб
ражають поширення культової практи
ки створювати особливі, переважно ри
боподібної форми предмети, прикра
шати їх різними символами і ховати в
потаємних місцях, присвячуючи їх то
темному культу, пов'язуючи його з уяв
леннями про множинність матеріалізо
ваних душ. Експедицією знайдені одні
лише чуринги, без жодного іншого ар
хеологічного матеріалу – як найдавні
шого, так і більш пізнього. Дослідники
Кам'яної могили до 1973 року не мали
справи з пам'ятниками подібної ціліс
ності. «Грот чуринг» за сукупністю
представлених у ньому археологічних
матеріалів становить реліктовий ком
плекс, відкритий і досліджений у зоні
первозданного пісковикового масиву
Кам'яної могили.

«Печера чаклуна»
Охоплені нестримним бажанням
відкриттів непотривожених порожнин
під первозданним щитом Кам'яної мо
гили і нових археологічних об'єктів зад
ля їх подальшого експонування в при
родному оточенні В. Н. Даниленко і йо
го помічники відшукували шляхи про
никнення під первозданний щит. Про
Дім і сім’я № 5/2011
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те скрізь їм відкривалася одноманітна
картина древніх обвалів або великих
тріщин, що загрожували новими обва
лами. Відсутність кріпильного інвента
рю не дозволила за таких умов проводи
ти роботи. Побоюючись трагічних нас
лідків, В. Н. Даниленко прийняв рі
шення шукати новий прохід.
У процесі пошуків проходу під пер
возданний щит була обрана ділянка
центральної частини тріщини, що йде з
північного сходу на південний захід че
рез східний край щита Кам'яної моги
ли. На північний захід від неї, після не
великої перемички з сучасного надув
ного піску, відкрилася порожнина ста
родавнього гроту з темною закопченою
стелею, в напрямку первозданного щи
та, на відстані близько 3 м.
Вважаючи, що прохід під первоз
данний щит знайдено, учасники експе
диції назвали його «Східним ходом».
На відстані 67 метрів було виявлене ці
каве гніздо знахідок: невелика верти
кально встановлена плитка з лінійними
зображеннями прикривала з південно
го сходу червоноглиняну ойнохойю, що
стояла in situ, перекрита меншою плит
кою пісковику з таким самим малюн
ком. Тут таки стояв тюльпаноподібної
форми кубок із зеленкуватого скла на
невеликому кільцеподібному піддоні.
Розчищення засвідчило, що ці речі
пов'язані з похованням, від якого зали
шилися сліди труни, орієнтованої з пів
ночі на південь. Було підібрано дві за
лізні пряжки калачикової форми. Ха
рактер ойнохойї, кубка і пряжок вказує
на т. зв. гунський час (V ст. н. е.). Зма
льоване поховання є свідченням того,
що з V ст. н. е. в грот ніхто не прони
кав, і це дозволило виявити древні зоб

Фото 4. «Печера чаклуна».
Зображення «чаклуна»
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раження в первоз
данному
стані.
При ретельному
огляді стелі було
знайдено кілька
лінійних зобра
жень. На ділянці
названого похо
вання була виявле
на наскрізна трі
щина в стелі. Щоб
Фото 5. «Печера чаклуна». Спарений рисунок 2Rх носорогів.
запобігти обвалу,
дальній кінець «Східного ходу» засипа
б) наступний за цим правий фриз із
ли. Прагнучи потрапити під централь групою рогатих і хвостатих антропо
ну ділянку первозданної плити, співро морфних танцюристів, вервечкою би
бітники розпочали новий підкоп з пів ків та інших тварин, включно з
дня, в напрямку збереженого кінця мамонтом;
«Східного ходу», через сучасний грот,
в) центральний фриз, що примикає
південна половина якого щільно вкри до правого з північного заходу, з групою
та сучасними написами та малюнками. людського coitus`у, зображенням люди
На відстані 8 м від південнозахідного ни в масці і дротиком через плече, ант
кінця нового ходу відбулося з'єднання ропоморфною фігурою з лосиною мас
зі «Східним ходом». Була отримана кою, а також парою невеликих зобра
можливість продовжити «Східний хід» в жень мамонта. Задні ноги однієї з тва
тому ж напрямку, відступаючи на пів рин придавлені каменем;
нічний захід від «Східного ходу» на від
г) «Хід бізона», 1,5 м завширшки і 10
стань 1,52 м. Надалі цей хід іменував м завдовжки, йде вліво від центрально
ся «Ходом бізона». На перетині двох го фриза. Його головними зображен
ходів було знайдено кілька невеликих нями є бізон, 0,5 метра завдовжки, на
плиток з лінійними зображеннями. По якому частково збереглися сліди під
дібні зображення були і на стелі. Тому фарбовування вохрою, а також кілька
вивченню цього місця приділялася зображень мамонта, сайгаків, груп люд
особлива увага.
ського coitus`у, велика і мала антропо
Одинадцятого вересня 1973 р., коли морфні фігури та ін. Особливу увагу
в гроті велися роботи з ліквідації обива привертає малюнок убитого мамонта,
тельських написів, один зі студентів в поруч з яким зображене мамонтеня,
кінці Південного ходу звернув нашу поранене дворучною рогатиною, але
увагу на групу незрозумілих ліній, які ще на ногах і з задертим догори хобо
після ретельного огляду були визнані том, а також малюнок лані, що грацій
древніми. Здійснена в наступні дні ро но вигнула шию до спини, де вона,
бота підтвердила старовину виявленого можливо, зализує рану;
малюнка. В результаті пошуку нових
д) ділянка печери, розташована на
зображень був виявлений «чаклун» перетині Східного та Південного хо
(фото 4), мамонт, якого супроводжува дів, отримала назву «Перед Скинією»,
ли рогаті антропоморфні танцюристи, оскільки на північний схід від неї роз
дещо пошкоджене зображення оленя і ташоване святилище, мова про яке
спарений малюнок двох носорогів йтиме далі, точніше, сховище чуринг
(фото5). Усі малюнки виявилися граві особливого типу, що було назване
рованими. Виявлений комплекс був «Скинією». До групи «Перед Скині
названий «Печерою чаклуна».
єю» належать уже згадувані лінійні
Відкриття палеолітичного пласта зображення, зміст яких у 1974 р. не був
зображень особливого стилю зумовило розкритий, спарені зображення двох
необхідність поїздки в Київ для інфор мамонтів, кілька рогатих тварин, зоб
мування керівництва Інституту архео раження невеликого хижака тощо.
логії. Експедиція отримала суттєву до Привертає увагу жіноча фігура із зігну
помогу: співробітниками та інвентарем. тими ногами, що супроводжується
Зокрема, прибув фотограф із хорошим зображенням людської ступні;
фотоапаратом й акумуляторним ліхта
е) «група Скинії» в системі «Печери
рем для підсвічування, завдяки чому чаклуна» займає особливе місце. «Ски
вдалося виявити основну кількість зоб нія» є дальнім кутом печери, що виріз
ражень палеолітичного пласта, що роз няється наявністю декількох ярусів,
ташовувалися декількома групами:
складчастих утворень піщанику, на
а) «група мамонта»;
яких зустріли in situ кілька плиток піс
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На те, що ос
а) виявлення малюнків;
новний тип зобра
б) їх підсвічування і детальне
жень «Печери чак вивчення;
луна» дещо древ
в) наведення малюнків пастельним
ніший від зобра вугіллям;
жень «Гроту ма
г) фотографування;
монта», вказують
д) калькування зображень за допо
знайдені у «Гроті могою особливих олівців;
мамонта» сліди
е) перенесення малюнків на світло
зображень у граві вому столі на паперові листи, а з них на
рованому стилі, ватман;
перекриті зобра
ж) закріплення малюнків, що розта
Фото 6. Велика Мати у звіриній масці, супроводжувана
женнями у домі шовані на пісковикових стелях, за до
тваринами, на яких нападає печерний лев
нуючому в «Гроті помогою клею БФ2, з подальшим пе
ковика з односторонніми або двосто мамонта» стилі (фото 7).
рекриттям їх нітролаком.
ронніми лінійними зображеннями. Ос
Коротко слід зупинитися і на плит
Одним з останніх завдань Приазов
тання обставина може бути вказівкою частих конкреціях із зображеннями ської експедиції 1973 р. стало уточнен
на те, що оздоблені плитчасті конкре «Печери чаклуна», які хоч і не мають ня характеру накреслень неолітичної
ціїчуринги, перш ніж упасти на повер овальної рибоподібної форми, все ж епохи на плитах № 19 і № 7. Розкриття
хню материкового піску, лежали на та можуть вважатися чурингами, ймовір і додаткова фіксація зображень на пли
ких природних «полицях».
но, більш архаїчного типу. Всього їх у ті № 19 підтвердили припущення В. Н.
Потужність гумусованого піску, що «Печері чаклуна», переважно в межах Даниленка, що археологи мають справу
вкриває білий материковий пісок, не «Скинії», знайдено близько 50ти. із складними композиціями зі змій, а
перевищує 1520 см, на глибині 0,701 м Зрідка зустрічалися порівняно невеликі також із зображенням крилатого драко
під білим материковим піском розта плитки, на яких малюнок виконаний в на. Дракон має рогату голову, два роз
шовувалася підлога, яка складається з техніці плоского рельєфу. На тлі гео кинутих свастикою крила у і хвіст з во
великих пластів пісковика з найпрості метричного малюнка іноді зустрічають лохатою опушкою, згорнутою у вигляді
шими лінійними зображеннями, мож ся важко пізнавані зооморфні і навіть підтрикутної фігури.
ливо, штучного походження. Це дозво антропоморфні мотиви. Була знайдена
Повне розкриття композиції на
ляє зробити висновок, що малюнки на і справжня скульптура – невелике за плиті № 7, що складається з системи
стелі «Печери чаклуна» були нанесені розмірами відтворення голови тварини, природних складок, різних нарізок і
до появи білого материкового піску.
ймовірно, молодого мамонта.
насічок з подальшим покриттям чер
Малюнки, виконані у звичайній
Особливо слід відзначити групу воною вохрою, підтвердило здогад В.
гравюрній техніці, майже суцільним плиток, що нагадують обриси голів Н. Даниленка, що в цій композиції
шаром вкривають стелю «Скинії». Ці тварин, оздоблених складною систе проглядається образ Великої Матері,
каве поєднання зображень двох стилів мою ліній, що надає їм схожості з голо нижню половину якої становить скуп
– більш геометризованих, що нагаду вою смугастого хижака, ймовірно, пе чення змій.
ють малюнок «чаклуна», і реалістичних. черного лева – того самого звіра, в
Обидва спостереження важливі як
Про їхню синхронність свідчить, зокре контури якого мовби вписана постать вказівка на те, що ці космологічні ком
ма, подібність сюжетів. Серед об’єд «чаклуна» (фото 4). Відкриття, зробле позиції, включно з лінійними, які нале
навчих сюжетів – печерний лев, що на не в «Печері чаклуна» – це, насампе жать до епохи неоліту і місцевого енео
падає на мамонта, Велика Мати у звіря ред, відкриття цілого пласту палеолі літу, за своїм основним змістом співвід
чій масці в оточенні порівняно невели тичних зооморфних зображень епохи носяться з тими, які відомі з пам'яток
ких малюнків тварин, яких переслідує, мамонта і кінця епохи носорога, яке сурськодніпровської, а також буго
витягнувшись у стрибку, печерний лев відразу ж виводить Кам'яну могилу на дністровської культури (фото 8).
(фото 6). Серед решти зображень рівень видатних світових пам'яток ста
Наприкінці експедиції її учасникам
«Скинії» варті згадки людський coitus, ровини. Що своєю чергою вимагало все ж таки вдалося намітити шляхи ви
досить реалістичне зображення коня у оперативного вироблення методики конання одного з головних завдань –
русі, група рогатих і хвостатих антропо фіксування таких
морфних «містів», реалістичне зобра зображень, яка до
ження носорога, вівцебика тощо. Усьо 1973 р. східноєв
го на площі близько 30 м виявлено до ропейським архе
300 зображень. Попри помітну одно ологам не була ві
манітність прийомів виконання ма дома. Метод фік
люнків у «Печері чаклуна» і типовість сації виконаних
техніки їх виконання – вони відрізня на стелі з піщани
ються розмірами — від 5 до 50 см. У ку палеолітичних
кількох випадках виявлено прийом зображень у в тех
протирання окремих елементів зоомор ніці гравюри, об
фних і антропоморфних фігур, що до раний В. Н. Дани
деякої міри зближує подібні малюнки з ленком, передба
найдавнішими зображеннями «Гроту чав
наступні Фото 7. Плита із «Гроту мамонта» з зображенням мамонта і
мамонтеняти
мамонта».
моменти:
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Про що розповість
поза, в якій
ми спимо?
Фото 8. Посуд з космологічними
композиціями епохи неоліту і енеоліту

знайти прохід під центральну частину
первозданного масиву пісковику. Вда
лося це зробити через т. зв. «Централь
ний грот», що розташований по центру
південної сторони Кам'яної могили.
Долаючи суцільні завали, вдалося на
решті потрапити під масив первоздан
ного щита на віддалі поки що близько
1,5 м від краю плити. Пісок тут щіль
ний, відчувається, глибиною понад 2
метри, що за умови виконання певних
робіт забезпечить створення тут такої
необхідної для Кам'яної могили і
справді ефектної експозиційної зали.
М. В. Даниленко

P. S. Згідно з перспективним пла
номпроспектом теми ст. наукового
співробітника Інституту археології АН
УРСР, доктора історичних наук, проф.
В. Н. Даниленка «Зібрання наскельних
зображень Кам'яної могили» планувало
ся більш повне вивчення і фіксація на
скельних зображень Кам'яної могили –
від палеолітичних до середньовічних.
Проведення експедиційних і каме
ральних робіт було заплановане на 1979
1988 рр. Планувалося також написання
об'ємної монографії. Однак здійсненню
планів Ученого завадила його передчасна
смерть. Монографія «Кам'яна могила» в
скороченому варіанті під редакцією к. і.
н. ІА АН УРСР В. І. Неприної побачила
світ у видавництві «Наукова думка» ли
ше в 1986 році. Учень В. Н. Даниленка –
Б. Д. Михайлов у своїй книзі «Кам'яна мо
гила» (К., 2007) відносить зображення
«Печери чаклуна» до періоду пізнього па
леоліту XXIIXV тис. до н. е.

1973 р. В. М. Даниленко біля Кам’яної
могили
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Діставшись до ліжечка, ми влаштовує
мося зручніше, щоб швидше поринути в
обійми Морфея. Виявляється, поза, в якій
ми зазвичай спимо, може надати про нас
цінну інформацію.
Іншими словами, поза людини, що спо
чиває,  це нічна розповідь тіла про те, який
характер вона має, як вона живе і з якими
проблемами зіштовхується в житті.
Наприклад, протягом багаторічних
спостережень за сплячими парами психо
логи прийшли до таких висновків. Якщо під
час сну жінка повертається в ліжку відразу
слідом за чоловіком, то це означає, що во
на підсвідомо йому підпорядковується.
Якщо ж має місце протилежна картина,
тобто дружина повертається на протилеж
ний бік,  то це свідчення поганої суміснос
ті пари, або ж домінантне становище в сім'ї
належить жінці.
Існує спеціальна класифікація поз, що
найчастіше зустрічаються у сплячих людей.
Розглянемо основні з них.
Поза ембріона
Людина спить на боці, ноги сильно зіг
нуті в колінах і майже підтягнуті до підбо
ріддя. Ця поза дає багато цікавої інформа
ції про сплячого. У реальному житті така
людина так і не зуміла до кінця розкрити
ся. Вона не впевнена у собі, схильна до
стресів. Вона хоче відгородитися від зов
нішнього світу. Як правило, така людина
шукає собі сильного покровителя, за спи
ною якого можна надійно сховатися від
усіх своїх проблем. Вона чимось нагадує
дитину, оскільки її вчинки непередбачува
ні і залежать від хвилинного настрою.
Поза напівембріона
Ця поза нагадує попередню, але з тією
лише різницею, що коліна сплячого лише
злегка підібгані. Люди, що сплять в цій по
зі, спокійні, врівноважені, і на них у всьому
можна покластися. Вони не конфліктні,
завжди намагаються знайти розумне рі
шення в спірній ситуації і легко адаптують
ся до будьяких умов. Але у таких людей
часто не вистачає достатньої наполегли
вості й рішучості в досягненні якихось осо
бистих цілей.
«Королівська» поза
Людина спить на спині, розкинувши в
сторони руки і ноги. Їй властива впевне
ність у собі. Вона  лідер у всьому, оскільки
дуже розсудлива, розумна і завжди готова
прийняти адекватне рішення в будьякій
ситуації. Така людина завжди відкрита для

спілкування з іншими, її дуже люблять і ці
нують у будьякому колективі. Вона насо
лоджується життям у всіх її проявах.
Розпростерта поза на животі
Люди, що сплять на животі, володіють
своїми винятковими здібностями. Вони не
люблять жодних несподіванок у житті, вва
жають за краще все регулювати і регламен
тувати. Люди дуже пунктуальні, але вима
гають того ж від свого оточення. Для них
важлива кожна деталь в будьякій справі,
вони готові вникати в дрібниці, щоб не бу
ло відступу від наміченого плану (власне,
це 100відсотковий опис раціонального ти
пу особистості  прим."Аратти").
Поза «мумія»
Людина спить, сховавшись з головою
під ковдрою. Зазвичай такі люди і в житті
намагаються від усього сховатися. Вони ду
же сором'язливі, скромні й невибагливі, на
магаються уникати конфліктів. Вони відда
ють перевагу «забитися в шпарину» і пере
чекати, коли мине гроза.
Сплячий ангел в позі «хатинка»
Сплячий лежить на спині з піднятими
колінами. Ця поза нагадує «королівську»,
але підняті коліна багато що змінюють. Як
правило, в такій позі воліють спати чолові
ки. Зовні вони дуже доброзичливі, привіт
ні, але це тільки фасад. Насправді такі лю
ди досить замкнуті, не надто балакучі. Во
ни вважають за краще більше слухати і
менше говорити. Інколи з ними буває до
сить важко спілкуватися, якщо треба обго
ворити якусь серйозну проблему. Вони
вважатимуть за краще не висловлювати
своєї думки безпосередньо, і отримати
якусь пораду від них досить проблематич
но (а чи не опис це інтроверта ? 
прим."Аратти").
Самому іноді буває важко визначити, в
якій переважно позиції ми спимо вночі.
Можна попросити своїх близьких розповіс
ти вам про це. Наше тіло розповідає про
нас, коли ми спимо. На жаль, ніхто не від
носиться до «цих оповідань» серйозно, а
даремно.
www.arattaRukraine.com
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Пори року: настрій, здоров’я, краса
попередніх числах журналу ми
з вами говорили про особли
вості догляду за своїм організ
мом взимку, навесні і влітку. Аксіомою
є те, що в людини все взаємопов’яза
не: і здоров’я, і настрій, і стан шкіри.
Дуже великий вплив на наше здоров’я
має емоційний стан, себто настрій. З
давніхдавен було помічено, що щас
ливі люди відрізняються від інших лю
дей тим, що вони «світяться від щас
тя». У щасливих людей справді не
тільки радісні, іскристі очі, але й чудо
ва пругка шкіра.
Сучасними вченими доведено, що
коли людина знаходиться під впливом
позитивних емоцій, емоцій щастя, ра
дості, вдячності, в її організмі відбува
ються благотворні зміни, виробляєть
ся так званий «гормон щастя», який
має великий вплив на здоров’я люди
ни в цілому і, звичайно, великою мі
рою впливає на стан шкіри.
Негативні емоції, на жаль, також
впливають на наш організм.
Тисячі разів на день ми скорочуємо
м’язи обличчя при спілкуванні, коли
посміхаємось, утворюються «гусячі
лапки» довкола очей та носогубні
складки, а зморшки на чолі – коли ди
вуємося або сердимось. Вони розкри
вають індивідуальний характер кожно
го з нас, оскільки ці м’язи реагують на
наші почуття і думки.
Однак ці лінії можуть перетворю
ватись на постійні зморшки, якщо
мікромускули скорочуються, реагуючи
на наші невирішені емоційні ситуації
(негативні емоції). При такому стані
м’язів притік крові до тканин обмеже
ний: живлення, волога не поступають
до клітин, і обмін речовин сповільню
ється. З часом тканини скорочувальної
мускулатури довкола очей пошкоджу
ються, притому не тільки через відсут
ність нормального кровообігу, але й
через кристалізацію емоцій. Кристалі
зовані емоції, замкнуті на багатьох рів
нях, виражаються зморшками.
Наша спадковість, домінуючі емо
ційні і психологічні сприйняття жит
тєвих обставин, неякісне харчування,
зловживання кавою і алкоголем, ку
ріння, рівень забрудненості довкілля,
час перебування на відкритому сонці і
вітрі – все це відбивається як на нашо
му загальному тонусі, так і на вигляді
нашої шкіри. Стан цих факторів або
поповнює, або вичерпує нашу регене
ративну здатність, а також обумовлює

У

глибину ліній, що утворюються на об
личчі.
Можна із сумом спостерігати за
процесом, а можна, в міру своїх мож
ливостей, спробувати його зупинити. І
то не постійними експериментами над
обличчям, а з допомогою продуманої
нашими
лікарямикосметологами
програми. Для покращення стану шкі
ри вам потрібно тільки постійно дот
римуватися правил по догляду за шкі
рою і регулярно їх виконувати.
Правило номер один:
«здорова
шкіра – це чиста шкіра». Тому очищу
вати шкіру потрібно регулярно за до
помогою косметичних засобів, що не
містять в собі різного роду алергічних
компонентів.
Правило номер два: покращувати
кровообіг. Дватри рази на тиждень
наносимо крем, який поліпшує крово
обіг, і супроводжуємо цю процедуру
легким масажем обличчя.
Правило номер три: зволоження і
збереження вологи у клітинах шкіри
обличчя. Вода упереджує висихання і
старіння клітин. Правило четверте:
виведення токсинів із шкіри. Цьому
сприяють регулярні ванни з морської
солі, відвідування лазень, саун, або ж
спеціальні косметичні засоби.
Правило п’яте: живлення шкіри.
До вибору живильного крему треба
ставитися дуже серйозно, враховуючи
свій вік, тип шкіри, пору року. Лікарі
косметологи не раз відмічали, що чи
мало проблем зі шкірою мають сезон
ний характер. Якщо ми не навчимося
правильно доглядати своє тіло і шкіру,
залежно від віку і пори року, ми не бу

демо із сумом констатувати процес
старіння, а зможемо, в міру своїх мож
ливостей і бажань, його призупинити.
Осінь – чудова пора року. Уже не
має такої виснажливої спеки, як вліт
ку, і ще не обпалює шкіру морозний ві
тер, як взимку. Золота пора оксамито
вої осені, коли комфортна температура
повітря, багато сонячних днів і вдос
таль фруктів та овочів. Ці переваги не
обхідно використовувати. Не тільки
пестити себя смачними фруктовими
салатами, а й обов’язково робити жи
вильні маски для шкіри обличчя, шиї,
декольте і рук з овочів і фруктів. Таким
чином ваша шкіра буде отримувати до
даткову порцію необхідних мікро і
макроелементів, вітамінів, вологи, і
щедро віддячить вам своїм пречудо
вим виглядом.
Бажаємо вам гарного настрою, ад
же наш настрій гарний – це відмінний
настрій нашої шкіри, а значить – наш
чудовий зовнішній вигляд і здоров’я.
Про те, як необхідно доглядати за
своїм організмом в цілому і які причи
ни провокують передчасне старіння,
ми розкажемо в наступному числі жур
налу.
Консультанти нашого центру із за
доволенням вислухають ваші запитан
ня і дадуть вам необхідні рекомендації.
Телефон інформаційної лінії:
044R 229R 46R 19, 093R505R05R21.
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Фітоетнологія українців.
Весілля свічки
жаль, призабутих нині, народних
обрядів.
Збираючись веселими гуртами,
імітувалося весілля Свічки. Відповід
но старші місили тісто, пекли короваї
та калачі, звичайно ж, під ритуальний
спів:
Не спи, свашечко, й уночі
Та печи, свашечко, калачі,
Та печи, свашечко, на меду,
Я тобі гостоньок наведу…
Євген Товстуха з онуком Костянтином

ересневі світанки – початок
осені, складної, непередбачли
вої пори року. Сьогодні селя
нинові, як і колись, в сиву давнину,
доводиться працювати, працювати,
працювати. Завершувати збирати
збіжжя, садовину й городину, сіяти
озимину, доглядати садки і ягідники.
Облаштовувати гамазеї та льохи – для
врожаю, а стійла – для зимового утри
мання худоби.
Крім того, восени наші прапрап
ращури мали за добрий звичай збира
ти о цій золотій порі і щедрі дари
Природи. Викопували коріння з коре
невищами численних лікарських рос
лин: гравілату міського, оману висо
кого, родовика лікарського, герані
лучної, алтеї лікарської, лопуха вели
кого, барбарису звичайного. Заготов
ляли на зиму також плоди глоду та
шипшини, горобини звичайної, бар
барису, диких груш, лісових яблунь,
ожини, маслинки вузьколистої тощо.
Готувалися до осінніх присвятків. Заз
начимо, що фенологічні зміни у при
роді, особливо із зменшенням дня та
раннім наближенням темноти, наші
пращури пов'язували із впливом тем
них злих сил: Чорнобога, Мари, різ
ного чортів'я, відьом, злих ворожби
тів, страховиськ тощо. Отож, щоб
протистояти цим силам, очистити від
них землю, творили величні ритуальні
обрядодійства, що тривали не один
день, під час яких розпалювали во
гонь у печах, коминах, розкладали
кострищебагаття на подвір'ях, полях,
луках, городах і спалювали на них ра
зом з непотребом опудала потворної
Мари та іншої нечисті. А 1421 верес
ня наші пращури святкували весілля
Свічки – один з найяскравіших, та, на

В

40

Дім і сім’я № 5/2011

А молодь плела вінок із калини й
барвінку та наряджала в нього Свічку,
приспівуючи:
З гори та в долину
По червону калину,
По хрещатий барвіночок –
Свічечці на віночок,
По зелене зілля –
Свічечці на весілля.

Крім того, прикрасивши квітами
«весільне гільце», ходили з ним від
оселі до оселі, вшановуючи свічку, а в
її символі – образ добра, злагоди, здо
ров'я, довголіття.
Ой пора нам, людоньки,
Пора й час
Засвітити Свіченьку
Та й у нас...
Щоб поночі, людоньки, не ходили,
СвітаСонця божого
Не гнівили.

Відбувалося свято за сценарієм
справжнього весілля, лише у скороче
ному вигляді: грали музики, громада
танцювала, приказуючи жартівливо:
А до хліба треба діда,
Для поради треба баби,
А для скрипки треба смика,
А для Свічки – чоловіка.

Одруживши Свічку на комині,
влаштовували щедре застілля з різ
номанітними ритуальними стравами
та напоями, з примовками та
замовляння:
Ой коминечоловічечку,
Взяв собі за дружиноньку Свічечку,
Мусиш її пильно шанувати –
Щодня тепла додавати.

Або ж побажаннями усім учасни
кам обрядодійства:
Ой сяяла Свічечка, сяяла,
Як у віночку та й стояла.
Ой на столі, на престолі
Подай, Боже, щастя й долі.

Завершувався обряд увечері сьомо
го дня тим, що старший сват запалю
вав від “одруженої” Свічки і роздавав
гостям менші свічечки, і кожен з пос
пішав донести її світло до своєї оселі.
Можна собі уявити містичну красу
цього давнього свята Світла і Сонця.
А тепер зупинимося на ритуальних
напоях, якими наші пращури приго
щалися впродовж Свіччиного тижня.
Рослини для них народ використову
вав лише ті, які мають жовті, червоні,
рожеві (сонячні) або сині, блакитні,
фіолетові (небесні) квітки. Пропонує
мо рецепти, які дійшли до наших днів.

Вербозіллєвий напій
Вербозілля звичайне – Lysimachia
vulgaris L.Багаторічна трав'яниста і
надто виразна рослина. Стебло –
просте, розгалужене, прямостояче
150200 см заввишки, чотиригранне,
залозистоволосисте. Листки супро
тивні, короткочерешкові, видовже
ноланцетні або яйцеподібноланцет
ні. Квітки яскравожовті, двостатеві, в
густих пірамідальноволотистих суц
віттях. Росте по всій Україні на воло
гих луках, драговинах, серед чагарни
ків, біля озер, річок, заплав.Сировина.
Заготовляють рослину під час цвітіння
у червнілипні. Хімічний склад. В рос
лині знайдено значну кількість аскор
бінової кислоти: у листках близько
1150 мг%; у квітках – близько 880
мг%; сапоніни, дубильні речовини,
хлорофіл, каротин, мікроелементи.
Технологія приготування напою:
1. 250 г свіжої подрібненої трави
вербозілля звичайного заливають 3 л
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окропу, настоюють 4 години, фільтру
ють, доводять до об'єму 3 л.
2. 150 г свіжої трави підмаренника
справжнього заливають 3 л окропу,
настоюють 4 години, фільтрують, до
водять до об’єму 3 л.
Рецептура напою:
Íàñòîþ òðàâè âåðáîç³ëëÿ çâè÷àéíîãî – 3 ë;
Íàñòîþ ï³äìàðåííèêà – 3 ë;
Ìåäó âåñíÿíîãî – 2 êã;
Ñïèðòó 96° – äî 10 ë.
Рідини змішують, розчиняють мед,
доливають спирт. Настоюють 3 дні,
щодня струшують 23 рази на добу.
Потім 24 дні відстоюють, фільтрують,
не зачіпаючи осаду від меду, розлива
ють у пляшки, закорковують і зберіга
ють у темному прохолодному місці.
Термін зберігання – 12 роки.
Застосування. Напій застосовують
при запальних захворюваннях нирок,
сечівників, сечового міхура; при неф
ролітіазі, набряках ниркового поход
ження, кровотечах, захворюваннях
печінки, жовчного міхура, підшлунко
вої залози, проносах, вегетоневрозах;
для лікування екзем, псоріазу, фурун
кульозу, обмінних поліартритів; при
молочниці, стоматитах (для полос
кань). Вживають по 12 столових лож
ки 34 рази на добу за 30 хв до їди.При
лікуванні нефролітіазу курси повто
рюють щоквартально по 2040 днів уп
родовж 2 років.

Вероніковий напій
Вероніка лікарська – Veronica offi
cinalis L.Багаторічна трав'яниста рос
лина. Росте на галявинах, сонячних
вологих узліссях, поблизу озер, став
ків. Поширена окремими куртинами.
Стебло 1035 см, сланке, похиле, усія
не волосинками. Квітки білястобла
китні, іноді рожевуваті. Трапляються й

білі. Виростають з однієї пазухи двох
супротивних листків. Цвіте вероніка
лікарська з кінця травня іноді до сере
дини серпня. Листки звужені в корот
кий черешок. При висушуванні сиро
вина має ніжний, приємний запах. За
готовляють рослину на початку чер
вня та у липні, під час цвітіння. Су
шать на горищах, які добре провітрю
ються. Зберігають у паперовій тарі.Хі
мічний склад. У траві знайдено флаво
ноїди, дубильні речовини, гіркоти,
глікозиди аукубін та вероніцин, летку
олію, органічні кислоти: молочну,
цитринову, яблучну, аскорбінову
(близько 230 мг%).
Технологія приготування напою:
1. 200 г свіжої подрібненої трави
вероніки лікарської заливають 3 л ок
ропу, настоюють 4 години, фільтру
ють, доводять до об'єму 3 л.
2. 200 г сушених квіток та листків
глоду колючого заливають 3 л окропу
настоюють 4 години, фільтрують, до
водять до об'єму 3л.
Рецептура напою:
Íàñòîþ òðàâè âåðîí³êè ë³êàðñüêî¿ – 3 ë;
Íàñòîþ êâ³òîê òà ëèñòê³â ãëîäó êîëþ÷îãî – Çë;
Ìåäó ðàííüîâåñíÿíîãî – 2 êã;
Ñïèðòó 96° – äî 10 ë.
Застосування. Напій застосовують
при гіпертонічній недузі, стресових
станах, екземах, діатезах, набряку
Квінке, нейродермітах (якщо немає
алергії до меду).Вживають по 12 сто
лові ложки 34 рази на добу за півгоди
ни до їди. Особам, які не переносять
мед, останній до напою не додають.

Волошковий напій
Волошка синя – Centaurea cyanus
L.Надто поширений однорічний
бур'ян. Росте у ячмені, житі, пшени
ці.Стебло пряме, гіллясте 3070 см
заввишки. Квітки крайові, яскраво
сині. Цвіте в червнілипні, іноді до
жовтня. Поширена волошка синя по
всій території України.Сировина. Для
напою використовують лише віночки
крайових синіх квіток рослин. Їх роз
стилають тонким шаром і сушать у
теплих приміщеннях, які достатньо

провітрюються. Висушена сировина
має зберегти природні кольори.Хіміч
ний склад. У сировині виявлено смо
листі та пектинові речовини, аскорбі
нову кислоту; каротин, глікозиди, ціа
нарин, центаурин та цикорин; антоці
ани, пеларгонін та ціанілін, флавоної
ди, зокрема лютеолін, кемпферол,
кверцетин, рутин, а також сапоніни,
алкалоїди, мінеральні солі.
Технологія приготування напою:
1.150 г свіжих віночків крайових
квіток волошки синьої заливають 3 л
окропу, настоюють 4 години, фільтру
ють, доводять до об'єму 3 л.
2. 100 г свіжої трави материнки
звичайної заливають 3 л окропу, нас
тоюють 4 години, фільтрують, дово
дять до об'єму3л.
Рецептура напою:
Íàñòîþ êðàéîâèõ êâ³òîê âîëîøêè ñèíüî¿ – 3 ë;
Íàñòîþ òðàâè ìàòåðèíêè çâè÷àéíî¿ – 3 ë;
Ìåäó ðàííüîâåñíÿíîãî – 2 êã;
Ñïèðòó 96° – äî 10 ë.
Застосування. Напій застосовують
при запальних захворюваннях сечос
татевих органів, печінки, жовчного
міхура; для стимуляції перистальтики
кишечника при спайковій недузі, ек
земах, юнацьких вуграх, пігментних
плямах, сонячній засмазі; для стиму
ляції росту волосся, при мізерних
менструаціях, порушеннях оваріаль
номенструального циклу.Вживають
напій по 12 столові ложки 34 рази на
добу за півгодини до їди.

Гераневий напій
Герань лучна – Geranium platense
L.Багаторічна трав'яниста опушена
рослина. Має тверде і надто товсте ко
реневище. Стебло прямостояче, вгорі
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щиткоподібне розгалужене, 3080 см
заввишки. Листки округлониркопо
дібні, глибокороздільні. Нижні –
довгочерешкові, роздільні, утворю
ють прикореневу розетку. Серединні
та верхні – сидячі 35роздільні, поді
лені на ромбічні частки. Квітки пра
вильні, двостатеві, п'ятипелюсткові,
синьофіолетові, утворюють щитко
подібне суцвіття. Цвіте герань лучна у
червні – серпні. Поширена рослина в
лісових та лісостепових районах Укра
їни – на вологих луках, у лісах, на га
лявинах, між чагарниками.Сировина.
Для напою заготовляють корені рано
навесні або ж пізно восени. Їх викопу
ють, очищають від стеблових решток,
ретельно миють холодною водою,
подрібнюють та сушать у приміщен
нях, які добре провітрюються.Хіміч
ний склад. У коренях знайдено смо
листі речовини та значну кількість ду
бильних речовин – 1938%.
Технологія приготування напою:
1. 200 г коренів герані лучної зали
вають 3 л води, кип'ятять на малому
вогні 10 хв., настоюють 4 години,
фільтрують, доводять до об'єму 3 л.
2. 150 г коренів енотери дворічної
заливають 3 л води, кип'ятять на мало
му вогні 1 хв., настоюють 4 години,
фільтрують, доводять до об'єму 3 л.
Рецептура напою:
Â³äâàðó êîðåí³â ãåðàí³ ëó÷íî¿ – 3ë;
Â³äâàðó êîðåí³â åíîòåðè äâîð³÷íî¿ – 3 ë;
Ìåäó ðàííüîâåñíÿíîãî – 2 êã;
Ñïèðòó 96° – äî 10 ë.
Застосування. Напій застосовують
при шлункових, кишкових, маткових
та гемороїдальних кровотечах; крово
течах внаслідок екстракції зубів та
тонзилектомій, проносах різноманіт
ної етіології, для спринцювань при
грибкових захворюваннях піхви. Тоді
беруть 50 мл напою, розчиняють у 50
мл кип'яченої охолодженої до 40° води
і проводять спринцювання 12 рази на
добу. Щоденно або через день, 7, 10
або 15 днів поспіль.Вживають напій
по 14 столові ложки 46 разів на добу
через 2 години після їди.

Еспарцетовий напій
Еспарцет піщаний – Onobridis are
naria (Kit) DC. Багаторічна рослина.
Росте, як у дикій природі, так і культи
вується як цінна кормова культура.
Стебла високі, вгорі гіллясті. Квітки
яскраві, червонуваті, з темними смуж
ками, зібрані в густі колосоподібні ки
тиці. Сировина. Для напою заготовля
ють усю рослину під час цвітіння. Її
подрібнюють, сушать у теплих примі
42
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щеннях, які добре провітрюються.Хі
мічний склад. У рослині виявлено ка
ротин (близько 20 мг/100 г), рутин
(близько 300 мг/100 г), аскорбінову
кислоту (близько 800 мг/100 г), флаво
ни, білки, жири та вуглеводи; вільні
амінокислоти (близько 2,75%).Техно
логія приготування напою:
1. 200 г свіжих квітучих верхівок
еспарцету піщаного заливають 3 л ок
ропу, настоюють 4 години, фільтру
ють, доводять до об'єму 3 л.
2. 150 г молодих гілочок спаржі лі
карської, заливають 3 л окропу, насто
юють 4 години, фільтрують, доводять
до об'єму 3 л.
Рецептура напою:
Íàñòîþ åñïàðöåòó ï³ùàíîãî – 3 ë;
Íàñòîþ ìîëîäèõ ã³ëî÷îê ñïàðæ³ ë³êàðñüêî¿ – 3 ë;
Ìåäó ðàííüîâåñíÿíîãî – 2 êã;
Ñïèðòó 96°– äî 10 ë.
Застосування. Напій застосовують
при маткових, шлункових та кишко
вих кровотечах; як сечогінний засіб
при серцевій недостатності, хворобах
печінки, сечокам'яній недузі; при ім
потенції, для стимуляції кровотворен
ня, зокрема при тромбоцитопенії, вас
кулітах, геморагічних діатезах, гемо
філії.Вживають напій по 14 столові
ложки 34 рази на добу за півгодини до
їди. Тромбоцитопенію, васкуліти та
геморагічні діатези лікують упродовж
1,52 років. Щоквартально роблять
перерви на 1015 діб.

Жабрієвий напій
Жабрій звичайний – Galeopsis och
roleuca Lam.Однорічна щетинисто
залозиста рослина. Стебло чотириг
ранне, прямостояче, розгалужене. Під
вузлами потовщене, 2060 см заввиш
ки. Листки супротивні, прості, че
решкові, яйцеподібноланцетні, з ок
руглою основою і загостреною верхів
кою. По краях зубчасті. Квітки двос
татеві, з двогубим пурпуровим віноч
ком, зібрані в несправжні кільця, які
утворюють головчасті суцвіття. Цвіте

жабрій звичайний впродовж усього
літа, часом аж до жовтня. Поширений
по всій Україні. Росте на лісових галя
винах, сонячних долинах, понад
стежками, на забур'янених пагор
бах.Сировина. Заготовляють рослини
під час цвітіння. Зрізають квіткові
верхівки на 1015 см від землі. Сушать
у теплих приміщеннях, які добре про
вітрюються.Хімічний склад. У травні
виявлено летку олію, сапоніни, гліко
зидні сполуки флавонів, дубильні ре
човини, кремнієву кислоту (близько
10%), мікроелементи сірки, хлору,
кальцію, фосфору, натрію, магнію, за
ліза, сполуки карбонатів.
Технологія приготування напою:
1. 150 г свіжих квітучих верхівок
жабрію звичайного заливають 3 л ок
ропу, настоюють 4 години, фільтру
ють, доводять до об'єму 3 л.
2. 200 г свіжої трави медунки лікар
ської заливають 3 л окропу, настоюють
4 години, фільтрують, доводять до
об'єму 3 л.
Рецептура напою:
Íàñòîþ òðàâè æàáð³þ çâè÷àéíîãî – 3 ë;
Íàñòîþ òðàâè ìåäóíêè ë³êàðñüêî¿ – 3 ë;
Ìåäó ðàííüîâåñíÿíîãî – 2 êã;
Ñïèðòó 96° – äî 10 ë.
Застосування. Напій застосовують
при застудних недугах, для стимуляції
кровотворення, проліферації сполуч
ної тканини; при значних травмах,
виснажливих і затяжних інфекційних
недугах, запальних захворюваннях се
чостатевих органів, афонії, запальних
процесах у передміхуровій залозі. На
пій поліпшує білковий, вуглеводний
та водний обміни.Вживають напій по
4050 мл 34 рази на добу за півгодини
до їди.

Очанковий напій
Очанка лікарська – Euphrasia offi
cinalis L.Однорічна своєрідна рослина
1530 см заввишки. Стебло гіллясте у
дрібних волосинках. Листки яйцепо
дібні, зубчасті, сидячі. Квітки своєрід
ні. Віночок білий, із синіми поздов
жніми жилками та білястожовтим зі
вом. Запах відсутній, на смак рослина
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Застосування. Напій застосовують
при холері, дизентерії, черевному ти
фі, сальмонельозах, проносах різно
манітної етіології, при шлункових,
кишкових та маткових кровотечах,
васкулітах, тромбоцитопеніях, гемо
рагічних діатезах; запальних захворю
ваннях ротової порожнини та верхніх
дихальних шляхів, пародонтозі, носо
вих кровотечах, ерозіях шийки матки;
при екземах, трофічних виразках ниж
ніх кінцівок, грибкових захворюван
нях піхви та шкіри.Вживають напій по
14 столові ложки 45 разів на добу че
рез 2 години після їди.

Приворотневий напій

гіркуватосолона.Поширена очанка
лікарська на луках, у трав'янистих до
линах, торфовищах, узліссях, серед
чагарників. Цвіте з кінця червня до за
морозків. Росте по всій Україні.Сиро
вина. Для напою використовують усю
рослину, яку зрізують, коли найбільше
розцвіло пагонів. Сушать у теплих
приміщеннях, які достатньо провіт
рюються. Хімічний склад. У рослині
знайдені дубильні речовини, глікози
ди аукубін та ринатин, летку олію
(близько 0,2%), смоли, барвники, гір
кі речовини.
Технологія приготування напою:
1.150г свіжої трави очанки лікар
ської заливають 3 л окропу, настоюють
4 години, фільтрують, доводять до
об'єму 3 л.
2.250 г свіжої трави парила звичай
ного заливають 3 л води, кип'ятять на
малому вогні 5 хв., настоюють 4 годи
ни, фільтрують, доводять до об'єму 3 л.
Рецептура напою:
Íàñòîþ î÷àíêè ë³êàðñüêî¿ – 3 ë;
Â³äâàðó ïàðèëà çâè÷àéíîãî – 3 ë;
Ìåäó ðàííüîâåñíÿíîãî – 2 êã;
Ñïèðòó 96°– äî 10 ë.
Застосування. Напій застосовують
для лікування ангін, ларингітів, тра
хеобронхітів, затяжних пневмоній,
при гіперацидних гастритах, а також
для лікування захворювань печінки,
жовчного міхура, нефролітіазу, енуре
зу. Вживають напій по 12 столові
ложки 23 рази на добу за півгодини
до їди.

Плакуновий напій
Плакун верболистий – Lytrum sali
caria L.Багаторічна кореневищна
трав'яниста рослина. Жорстковоло
систа або майже повстиста. У старі ча

си її сушили та прикладали до креме
ню, коли кресали вогонь. Стебло пря
мостояче, чотиригранне, просте. Іноді
вгорі розгалужене, 25200 см заввиш
ки. Листки сидячі, ланцетні або ви
довженоеліптичні, цілокраї, з серце
подібною основою; нижні – супро
тивні або в кільцях по 34, верхні –
чергові. Квітки правильні, двостатеві,
по 12 у пазушних дихазіях, які, скла
дають верхівкове китицеподібневоло
теподібне суцвіття; віночок вільнопе
люстковий, з шістьма малиновими пе
люстками. Цвіте рослина з червня по
вересень. Поширений плакун вербо
листий по всій території України. Рос
те в листяних лісах, біля вільшаників,
на торфовищах, болотах, по берегах
річок, озер, струмків, на луках.Сиро
вина. Для напою заготовляють траву
плакуна верболистого під час цвітін
ня. Сушать у теплих приміщеннях, які
достатньо провітрюються.Хімічний
склад. У рослині знайдено слиз, пек
тинові речовини, смоли, летку олію,
флавони, дубильні речовини, глікозид
салікарин.
Технологія приготування напою:
1. 150г свіжої трави плакуна вербо
листого заливають 3 л окропу, настою
ють 4 години, фільтрують, доводять до
об'єму 3л.
2. 200 г свіжої трави перстачу сріб
лястого заливають 3 л окропу, настою
ють 4 години, фільтрують, доводять до
об'єму 3л.
Рецептура напою:
Íàñòîþ ïëàêóíà âåðáîëèñòîãî – 3 ë;
Íàñòîþ òðàâè ïåðñòà÷à ñð³áëÿñòîãî – 3 ë;
Ìåäó ðàííüîâåñíÿíîãî – 2 êã;
Ñïèðòó 96° – äî 10 ë.

Приворотень звичайний – Alche
milla vulgaris L.Багаторічна трав'янис
та рослина. Стебло 1030 см заввиш
ки, сланке, розгалужене. Листки
складчасті, по краю зазубрені; прико
реневі – довгочерешкові, ниркоподіб
ні, глибоко розсічені на 79 лопатей,
зібрані в розетку. Стеблові листки – 5
6 лопатеві, майже сидячі. Квітки дріб
ні, жовтозелені, безпелюсткові, зіб
рані в клубочки і утворюють щиткопо
дібноволотеподібне суцвіття. Цвіте
рослина у червнісерпні. Росте на лу
ках, у гаях, узліссях, вологах долинах.
Поширений приворотень по всій Ук
раїні. Сировина. Для напою викорис
товують траву рослини, зібрану під час
цвітіння. Сушать на горищах. Зберіга
ють у паперових мішках. Висушена
сировина має ледь помітний бальза
мічний запах. Хімічний склад. У рос
лині виявлено фітостерин, смолисті
речовини, слиз, гіркоти, цукри, ду
бильні речовини, аскорбінову кислоту
(близько 210 мг%).
Технологія приготування напою:
1. 150 г свіжої рослини приворотня
звичайного заливають 3 л окропу, нас
тоюють 4 години, фільтрують, дово
дять до об'єму 3л.
2. 150 г свіжих кореневищ пирію
повзучого заливають 3 л води,
кип'ятять на малому вогні 10 хв, нас
тоюють 4 години, фільтрують, дово
дять до об'єму 3 л.
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Рецептура напою:
Íàñòîþ ïðèâîðîòíÿ çâè÷àéíîãî – 3 ë;
Â³äâàðó êîðåíåâèù ïèð³þ ïîâçó÷îãî – 3 ë;
Ìåäó ðàííüîâåñíÿíîãî – 2 êã;
Ñïèòó 96° – 10 ë.
Застосування. Напій застосовують
як сечогінний засіб, а також при закре
пах, атонії, захворюваннях печінки та
підшлункової залози, обмінних полі
артритах, жировому переродженні пе
чінки. При діабеті (тоді до напою не
додають мед), запальних захворюван
нях верхніх дихальних шляхів, анацид
них, гіпацидних та атрофічних гастри
тах.Вживають напій по 14 столові
ложки 34 рази на добу за півгодини до
їди. При лікуванні цирозу печінки та
анацидних гастритів – по 12 столові
ложки 11,5 місяця щоквартально
впродовж 1,52 років.

Розривтрав'яний напій
Розрив+трава звичайна – Impatiens
nolihangere L.Однорічна трав'яниста
рослина. Стебло прямостояче, голе, со
ковите, прозоре, потовщене у вузлах.
Листки довгасті яйцеподібні, великі,
червоні, гладенькі, зубчасті або велико
зарубчастопилчасті. Квітки непра
вильні, схилені, цитриновожовті, з
червонуватими плямами у зіві, у пазуш
них 35квіткових китицях. У стиглих
плодів стулки скручуються, викидаючи
насіння. Поширена розривтрава на
Поліссі та в Лісостепу. Походить із
Східної Азії. Росте на торфовищах, у
вогких лісах, долинах, занедбаних міс
цях, біля річкових заплав.Сировина.
Для напою використовують усю росли
ну, яку заготовляють під час цвітіння.
Сушать на горищах, у приміщеннях, які
оптимально провітрюються.Хімічний
склад. В рослині знайдено аскорбінову
кислоту, каротин, nоксибензойну, ва
нілінову, гептизинову, ферулову, nку
марову та кавову кислоти, а також фла
вонові глікозиди (0,43%), алкалоїди
(0,016%).Технологія приготування на
пою:1. 150г свіжої розривтрави залива
ють 3 л окропу настоюють 4 години,
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фільтрують, доводять до об'єму 3 л.2.
150 г свіжої трави підмаренника справ
жнього заливають 3 л окропу, настою
ють 4 години, фільтрують, доводять до
об’єму 3 л.
Рецептура напою:
Íàñòîþ ðîçðèâ-òðàâè çâè÷àéíî¿ – 3 ë;
Íàñòîþ òðàâè ï³äìàðåííèêà ñïðàâæíüîãî – 3 ë;
Ìåäó ðàííüîâåñíÿíîãî – 2 êã;
Ñïèðòó 96 °– äî 10 ë.
Застосування. Напій застосовують
при маткових, шлункових та кишко
вих кровотечах; при гепатитах, нефро
літіазі, набряках ниркового походжен
ня, вегетоневрозах, екземі, псоріазі,
атеросклерозі.Вживають напій по 12
столові ложки 34 рази на добу за 30
хв. до їди.
Скорзонеровий напій. Скорзонера
низька – Scorzonera bumalis L.Бага
торічна трав'яниста рослина. Стебло
550 см заввишки, просте, іноді роз
галужене. При основі вкутане рудими
піхвами відмерлих листків. Прикоре
неві листки довгочерешкові, еліптич
ні, видовженоланцетні чи лінійно
ланцетні, загострені, цілокраї. Стеб
лові – зменшені, останніх – 23, си
дячі. Квітки язичкові, золотистожов
ті, удвічі довші за обгортку, в кошиках
на кінцях стебла та гілок. Цвіте рос
лина у травні – червні. Поширена у
західному Лісостепу та на Поліссі.
Росте у світлих лісах, на високих па
горбах, луках, сонячних галяви
нах.Сировина. Для напою збирають
коріння скорзонери низької, яке ви
копують або рано навесні, або пізно
восени. Коріння швидко миють хо
лодною водою, подрібнюють та су
шать у теплих приміщеннях, які оп
тимально провітрюються.Хімічний
склад. Народна медицина використо
вує корені скорзонери низької як і
корені цикорію дикого, кульбаби лі
карської, оману високого та лопуха
великого з прадавніх часів. Наукова
медицина лише зараз починає вивча
ти хімічний склад рослини. Вважа
ють, що він близький до перелічених
рослин, а отже, корені містять: інулін,
гіркоти, флавоноїди, слиз, сполуки
заліза, кальцію, фосфору тощо.
Технологія приготування напою:
1. 150 г свіжих коренів скорзонери
низької заливають 3 л води, кип'ятять
на малому вогнюі 10 хв, настоюють
4 години, фільтрують, доводять до
об'єму 3 л.
2. 150 г сушеної трави материнки
звичайної заливають 3 л окропу, нас
тоюють 4 години, фільтрують, дово
дять до об'єму 3л.

Рецептура напою:
Â³äâàðó êîðåí³â ñêîðçîíåðè íèçüêî¿ – 3 ë;
Íàñòîþ òðàâè ìàòåðèíêè çâè÷àéíî¿ – 3 ë;
Ìåäó ðàííüîâåñíÿíîãî – 2 êã;
Ñïèðòó 96°– äî 10 ë.
Застосування. Напій застосовують
при атонії кишечника та закрепах у
похилому віці; при запальних захво
рюваннях верхніх дихальних шляхів,
захворюваннях печінки, жовчного мі
хура та підшлункової залози, для по
ліпшення сну, при стресових станах,
недузі Паркінсона та обмінних полі
артритах.Вживають напій по 12 сто
лові ложки 34 рази на добу за півго
дини до їди.

Тирличевий напій
Тирлич звичайний – Gепііапа рne
umonanthe L.Багаторічна трав'яниста
рослина. Стебла прямостоячі або вис
хідні, 1540 см заввишки. Тупогран
часті, іноді розгалужені. Листки суп
ротивні, лінійноланцетні або супро
тивні, тупуваті, 410 см завдовжки, з
однією жилкою та загнутими донизу
цілісними краями. Квітки правильні,
яскравосині, двостатеві, прямостоячі
на ніжках до 5 см завдовжки, самотні,
в пазухах листків утворюють 510
квіткове гроно. Цвіте з липня до ве
ресня. Поширений тирлич звичайний
по всій Україні. Росте на вологих лу
ках, узліссях, галявинах.Сировина.
Для виготовлення напою заготовля
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ють корені тирличу звичайного, які
викопують рано навесні чи пізно восе
ни. Їх ретельно миють, подрібнюють,
сушать у приміщеннях, які оптималь
но провітрюються.Хімічний склад.
Корені рослини містять гіркі глікози
ди генціопікрин та амарогентин, алка
лоїди, жирну олію, смолисті та пекти
нові речовини, аскорбінову кислоту
Технологія приготування напою:
1. 150 г свіжих коренів тирличу
звичайного заливають 3 л води,
кип'ятять на малому вогні 10 хв., нас
тоюють 4 години, фільтрують, дово
дять до об'єму 3 л.
2. 150 г свіжих листків кропиви
дводомної заливають 3 л окропу, нас
тоюють 4 години, фільтрують, дово
дять до об'єму 3л.
Рецептура напою:
Â³äâàðó êîðåí³â òèðëè÷ó çâè÷àéíîãî – 3 ë;
Íàñòîþ ëèñòê³â êðîïèâè äâîäîìíî¿ – 3 ë;
Ìåäó ðàííüîâåñíÿíîãî – 2 êã;
Ñïèðòó 96° – äî 10 ë.
Застосування. Напій застосовують
при гіпацидних, анацидних та атро
фічних гастритах, анеміях, захворю
ваннях печінки та жовчного міхура;
при печії, блідій немочі у інфантиль
них дівчат. Поліартритах, закрепах, за
пальних захворюваннях верхніх ди
хальних шляхів; для стимуляції кро
вотворення, при спастичних колітах,
діареї тощо. Вживають напій по 13
столові ложки 34 рази на добу за пів
години до їди. При лікуванні анацид
них, гіпацидних та атрофічних гастри
тів курси призначають щомісячно
впродовж 1,52 років.

Фізалісовий напій
Фізаліс звичайний – Physalis alke
kengi.Дворічна або багаторічна росли

на зі сланким кореневищем. Стебло
прямостояче, тупогранчасте, досягає
3060 см заввишки. Листки чергові,
черешкові, цілісні, яйцеподібні, з нег
либокими зубчиками, при основі за
округлені, на верхівці загострені.
Квітки двостатеві, правильної форми,
на схилених квітконіжках, самотні.
Віночок колесоподібний, зрослолис
тий, п'ятироздільний, білуватий. Плід
– округла оранжева ягода, захована у
червонястій розрослій чашечці. По
ширена рослина на Поліссі; Чернігів
щині, Полтавщині, Черкащині, Київ
щині. Росте чи не на кожній селян
ській садибі.Сировина. Для напою ви
користовують плоди фізалісу звичай
ного, які звільняють від чашечок. Їх
сушать у теплих приміщеннях, які оп
тимально провітрюються. Зберігають
у щільній тарі.Хімічний склад. У пло
дах рослини виявлено дубильні та
пектинові речовини, вітамін С (близь
ко 45 мг%), слиз, цукри, барвники, а
також органічні кислоти: бурштинову,
кавову, цитринову, винну синапову,
ферулову, яблучну.
Технологія приготування напою:
1.150 г сушених плодів фізалісу
звичайного заливають 3 л води,
кип'ятять на малому вогні 5 хв, насто
юють 4 години, фільтрують, доводять
до об'єму 3 л.
2.150 г свіжої розквітлої трави ве
ресу звичайного заливають 3 л окропу,
настоюють 4 години, фільтрують, до
водять до об'єму 3 л.
Рецептура напою:
Â³äâàðó ïëîä³â ô³çàë³ñó çâè÷àéíîãî – 3 ë;
Íàñòîþ òðàâè âåðåñó çâè÷àéíîãî – 3 ë;
Ìåäó ðàííüîâåñíÿíîãî – 2 êã;
Ñïèðòó 96°– äî 10 ë.
Застосування. Напій застосовують
при пієлітах, гломерулонефритах,
уретритах, циститах, нефролітіазі; суг
лобному ревматизмі, поліартритах,
анурії, деформуючих артрозах; при
стресових станах, для поліпшення ді
яльності серцевосудинної системи,
зокрема при розладнанні кроовообігу,
асцитах тощо.Вживають напій по 13
столові ложки 34 рази на добу за пів
години до їди.

Якірцевий напій
Якірці сланкі – Ttribulus terres
tis.Однорічна трав'яниста жорстково
лосиста рослина. Стебло сланке, роз
галужене, 1015 см завдовжки. Листки
супротивні, парноперисті з 68 пара
ми довгастих листочків. Квітки двос
татеві, правильні, дрібні, п'ятипелюс
ткові, жовті, самотні в пазухах лис

тків. Цвітуть якірці сланкі у червні
серпні. Поширена рослина по всій
Україні, домінує на півдні, в степу.
Іноді зустрічається і в Лісостепу. Рос
те на сухих піскуватих місцях, горо
дах, баштанах, біля шляхів.Сировина.
Для напою заготовляють рослину під
час цвітіння. Прив'ялюють кілька го
дин на сонці, а згодом досушують у
теплих приміщеннях, які добре про
вітрюються.Хімічний склад. У траві
знайдено аскорбінову кислоту, сапо
ніни, флавоноїди, стероїдні глікози
ди, дубильні та смолисті речовини,
барвники.
Технологія приготування напою:
1. 100 г свіжої трави якірців слан
ких заливають 3 л окропу, настоюють 4
години, фільтрують, доводять до
об'єму 3 л.
2. 200 г свіжих плодів глоду колю
чого заливають 3 л води, кип'ятять на
малому вогні 10 хв, настоюють 4 годи
ни, фільтрують, доводять до об'єму 3 л.
Рецептура напою:
Íàñòîþ ÿê³ðö³â ñëàíêèõ – 3 ë;
Â³äâàðó ïëîä³â ãëîäó êîëþ÷îãî – 3 ë;
Ìåäó ðàííüîâåñíÿíîãî – 2 êã;
Ñïèðòó 96° – äî 10 ë.
Застосування. Напій застосовують
при загальному атеросклерозі, кардіо
та церебросклерозах, облітераційному
ендартериїті; при гіпертонічній недузі
та порушенні серцевого ритму, як се
чогінний засіб; при запальних захво
рюваннях сечостатевих органів, а та
кож як тонізуючий засіб при фізичній
та розумовій перевтомі.Вживають по
12 столові ложки 23 рази на добу за
півгодини до їди. Курси лікування за
гального атеросклерозу, ендартериїту,
множинного склерозу – 23 роки. З
щоквартальними перервами на
1 місяць.
Провження в наступному номері.
Євген Товстуха
Дім і сім’я № 5/2011
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Їжа – основа здоров’я сім’ї
юдина – це складна, самоорга
нізована, біоенергоінформацій
на, відкрита система і здоров’я її
душі і тіла визначається гармонійною
взаємодією з оточуючими енергіями, з
Космосом в цілому. В.І.Вернадський
неодноразово вказував, що людиною
править Космос.
Для людини особливо важливим є
те, з чим вона стикається чи взаємодіє
повсякчас. Це повітря, вода, їжа і звуко
ві вібрації довкілля.
Важливе значення для людини ма
ють продукти харчування, їх природна
біоенергетика та екологічна чистота.
В глибоку давнину були вироблені
канони здорового харчування, які пред
ставлені людству як ведичне харчування
з готовими рецептами різних страв. Аю
верда також дає рекомендації по харчу
ванню з урахуванням біоенергетичної
конституції людини (Тридоша), біое
нергетичної природи продуктів харчу
вання. Захворювання людини – це не
що інше, як порушення біоенергоін
формаційного балансу в організмі.
Східні вчення про ДАО, про людину,
звертають увагу на те, що продукти хар
чування, як і кожна людина, піддаються
впливу різних енергій – благості, прис
трасті і невігластва. В одних продуктах
переважають одні енергії, а в інших –
інші якості. В залежності від того, які
енергію містить їжа, яку споживає лю
дина, така енергія переважає в людині.
Їжа передає нам свої біоенергоінформа
ційні якості. Ще Авіцена говорив, що
“людина є те, що вона їсть”.
Енергія благості домінує в легкій,
свіжо приготовленій їжі, що складаєть
ся із овочів, фруктів, горіхів, каш, бо
бових, молочних продуктів. Така їжа не
гостра і не дуже солодка, не викликає
дисбалансу Тридоша і збільшує Оджас
(психічну енергію), легко засвоюється
організмом, сприяє радісному сприй
няттю оточуючого світу, довголіттю і
духовному розвитку, не породжує лінь
та негативні емоції, не перезбуджує
людину.
Енергія пристрасті знаходиться в
надто гострій, надто гарячій, надто со
лодкій чи пересоленій їжі, а також в
м’ясі, рибі, птиці, алкоголі, різноманіт
них тонізуючих напоях (кола, тоніки,
кава, чай, какао). При вживанні такої
їжі у людини з’являються агресивність,
злість, нестриманість, прагнення , дис
баланс Тридоша і перезбудження нерво
вої системи.

Л
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Енергії невігластва знаходяться в
несвіжій, зіпсутій або забрудненій їжі:
овочах і фруктах, що ростуть біля кладо
вищ, звалищ, а також в цибулі, часнику,
м’ясі, рибі, яйцях, грибах і алкогольних
напоях.
Головне, щоб їжа містила в собі енер
гію благості, життєвості, сердечності.
Отже біоенергоінформаційні влас
тивості їжі є визначальними в форму
вання здоров’я людини (фізичне і пси
хічне здоров’я), сім’ї, соціуму в цілому.
В організмі людини протягом усього
її життя протікають лише керовані біо
хімічні процеси, а не чисто хімічні про
цеси. Останні можуть протікати в тілі
людини лише після його смерті. Біохі
мічні процеси, які протікають в організ
мі людини, використовуються для пос
тійного синтезу нових компонентів, із
яких будуються клітини і міжклітинні
комплекси, руйнування старих, віджи
тих клітин і підтримання температури
тіла, так як людина належить до теплок
ровних організмів з постійною темпера
турою тіла біля 36.6°.
Незалежно від температури оточу
ючого середовища і функціонального
стану, в організмі людини підтриму
ється одна температура. Ця температу
ра фактично формується за рахунок бі
охімічних процесів. Так як енергія, яка
утворюється в організмі людини і не
обхідна для підтримки температури ті
ла формується лише за рахунок біохі
мічних процесів, то ця енергія назива
ється біоенергією. Біоенергія є необ
хідною складовою не лише всіх теп
локровних тварин, але й всіх інших
тварин і рослин. Так холоднокровні
риби використовують біоенергетику
для м’язових скорочень, і саме за раху
нок цієї біоенергетики переміщаються
у воді.
Тваринні організми формують ре
зерви біоенергії або у вигляді жиру, або
у вигляді глікогену (вуглеводів). В рос
линному світі резерви біоенергії від
кладаються у вигляді крохмалю (іну
лін), гетерополісахаридів (клубні пло
дів, насіння), або у вигляді рослинних
жирів.
Невідомі організми, які б в якості
енергетичного матеріалу накопичува
ли білки. Так, як біоенергія може виді
лятися лише в строго певних кількос
тях, то існує і система з контролю за
отриманням і підтриманням темпера
тури на певному рівні. Кожна людини
відчуває на собі, що відбувається в ор

ганізму при зміні температури тіла хоч
би на 0,5 –1,0°С.
Отже, з біоенергетичними процеса
ми, які протікають в організмі кожного
із нас, ми маємо справу постійно, і ко
жен із нас вимірював у себе температу
ру тіла. Однак, як формується, за раху
нок чого і де відбувається виділення
теплової енергії в організмі людини до
цього часу ніхто не знає. Класична ме
дицина, постійно вимірюючи темпера
туру тіла за допомогою медичного гра
дусника, не знає звідки береться в його
тілі температура.
В той же час усю їжу, яку вживає
людина, багато хто перераховує в кіло
калоріях – енергетичні одиниці, вва
жаючи, що вся їжа повністю перехо
дить в енергію.
Отже, із біоенергетикою людини,
всього живого світу, не все зрозуміло. Іс
нує багато до цих пір невідомих науці
принципів функціонування як тіла лю
дини, так і інших живих організмів.
В 1884 р. І.М.Сєченов писав: “Прос
лідкувати долю зовнішньої речовини
при його міграції по тілу – означає опи
сати всю історію життя”.
Отже, біохімічні процеси, які проті
кають в живих організмах, це основа бі
оенергетики живого.
Навколо будьякого біологічного
об’єкту в процесі життєдіяльності вини
кає складна картина біофізичних полів,
яка формується за рахунок протікання
біохімічних і біофізичних процесів. Їх
розподіл в просторі і зміна в часі несуть
важливу інформацію про функціону
вання нормальних чи аномальних про
цесів, що відбуваються в біологічному
об’єкті, і яку можна використовувати,
зокрема, в медичній діагностиці для
вивчення його стану.
Біофізичні поля живого – це елек
тромагнітне випромінювання, радіо
точкове випромінювання (дециметро

2011-5.qxd

28.09.2011

12:24

Page 47

СІМЕЙНИЙ ЛІКАР
вий діапазон енергетичних хвиль);
низькочастотні біоелектричні поля (
частоти до 1 кГц); високочастотні біое
нергетичні поля (біолюмінесценція або
хемілюмісценція). Високочастотні біое
нергетичні поля з частотою вище 1 мГц
є найбільш інформативними, так як ці
поля формуються за рахунок конкрет
них біохімічних процесів, що протіка
ють в тому, чи іншому органі.
Нарешті, живий організм прозорий
для акустичних хвиль із частотами до
декількох мегагерц. У цьому зв’язку
особливо важливим є вивчення власних
акустичних сигналів, що виходять із
глибини організму.
Таким чином, природні живі про
дукти харчування це, в першу чергу,
джерела біоенергоінформаційних полів
для людини, і дуже важливо використо
вувати такі методики технологічної об
робки продуктів харчування, щоб при
родна біоенергетика продуктів макси
мально зберігалась.
Відзначимо, що продукти харчуван
ня можна класифікувати за їх біоенерге
тикою. Згідно з традиційною китай
ською медициною ці принципи широко
використовують в якості джерел “інь” і
“янь” у продуктах харчування, екстрак
тах рослин і трав.
Нагадаємо, що продукти “інь” це:
гарбуз, виноград, гранат, лимон, манда
рин, персик, слива, хурма, баклажан,
зелений горошок, кабачок, капуста, ка
пуста морська, морква, огірок, петруш
ка, помідор, шпинат, арахіс, гриби,
пшоно, свинина, риба (короп, лящ, су
дак, сазан), кефір, вода, сіль, крохмаль,
яйце перепелине, оцет. “Інська” їжа
охолоджує тіло, робить його м’яким,
в’ялим. При надлишку вона породжує
стомлюваність, сонливість, блідість,
втрату апетиту.
Спеціалісти з макробіотики радять
не вживати більше двох “інських” про
дуктів на один раз. При довготривалому
надлишку їжі “інь” наступає втома,
з’являється відчуття розбитості, зростає
ранимість.
Продукти “янь”: кукурудза, гірчиця,
імбир, перець білий, перець червоний і
чорний, банан, груша, фініки, картоп
ля, цибуля, редька, селера, часник, бо
би, сочевиця, грецький горіх, кунжут,
гречка, пшениця, рис, мед, прополіс,
кунжутна олія, соняшникова та куку
рудзяна олія, яловичина, баранина, ку
рятина, кроль, качка, коров’яче молоко,
макарони, борошно, вино, чай чорний
та зелений, цукор, курячі яйця. “Янсь
кі” продукти приносять тепло, роблять
тіло більш твердим. При надлишковому

їх вживанні появляється напруженість,
лихоманка, подразливість. Влітку, у спе
ку, рекомендується вживати більше
“інської” охолоджуючої їжі. Взимку
превагу варто віддавати зігріваючій їжі.
Виходячи із “інь”“янської” при
роди продуктів харчування, важливе
значення має технологія переробки
сировини, з тим, щоб найбільше збе
регти власну біоенергетику продуктів
харчування.
Якщо мова йде про використання
енергії при переробці природної сиро
вини, то неабияке значення має джере
ло енергії, яке використовується. Готу
вати їжу слід на живому вогні. Саме жи
вий вогонь додає енергію їжі. Добре –
дрова, газ. Електрика нічого не додає,
але й не віднімає, зовсім не годиться
мікрохвильова обробка. Чим менше
продукт харчування піддається терміч
ній обробці – тим краще.
Приклади. Сира морква із ґрунту –
це 100 умовних балів, яка зберігалась на
складі половину зими, терта – 80, при
тушена разом із кабачком 15 хвилин –
60 балів, проварена в супі – 40, а приго
товлена у вигляді морквяних чіпсів
фастфуд, обсмажена – від сили 10.
Яловичина на вогні карпаччогриль –
100 балів, смажена традиційно – 80, за
морожена і підсмажена – 60; виварена в
супі – 40; консерви з яловичини – мі
нус, отрута. Має значення для біоенер
гетики продуктів харчування і посуд
для обробки.
Важливою проблемою, виходячи із
викладеного, є практичне, апаратне
визначення біоенергоінформаційних
властивостей продуктів харчування,
особливо тих, які проходять ту чи іншу
техногенну переробку. Для такої “діаг
ностики” продуктів харчування, вико
ристовуються різні фізичні методики ді
агностики, так само як для діагностики
організму людини.
Як індикативний метод діагностики
біоенергетичної якості продуктів харчу
вання можна використовувати методи
ки радіостезіїї (особливо віяло), світіння
продукту харчування (сировини) у полі
високочастотного розряду (ефект Кир
ліан). До кількісних, апаратних методик
діагностики біоенергетики продуктів
харчування належить вимірювання
власного світіння природного продукту
(біолюмінесценція, магнітне світіння).
Сьогодні напрямок біофотоніки про
дуктів, які вживає людина, досить
швидко розвивається. Біофотоніка нині
– це великий розділ сучасної наноелек
троніки, нанобіології, наномедицини і
за ними велике майбутнє.

Відзначимо дуже важливу роль, яку
має, або мусить мати якісна, природна,
високобіоенергетична питна вода, яка
повинна використовуватись при вжи
ванні біоенергоінформаційної їжі, про
дуктів харчування. В цьому випадку
“жива” питна вода оживляє біоенерге
тику будьякого природного продукту
харчування після його “техногенної”
обробки. Цей напрям біоенергоінфор
маційних властивостей продуктів харчу
вання, практично поки що не розвива
ється. Система: продукт харчування і
якісна (структурована, жива, фракталь
на) питна вода – сьогодні це основа ви
сокої, власної біоенергетики людини,
тварини.
Прикладом можуть бути корисні
для здоров’я людини продукти фірми
“Житомирбіопродукт”. Особливим є
використання фірмою екологічно чис
тої і відповідно максимально біоенер
гетичної сировини (зернових). Усі про
цеси технологічної обробки (олії, шро
ти) проходять при температурах, які
зберігають максимально природну біо
енергетику сировини. Фізичні поля,
що використовуються при переробці
сировини (сушка, подрібнення, екс
тракція), практично зберігають енерге
тику живого.
Фізичні дослідження олії, вироб
ництва фірми “Житомирбіопродукт”,
виконані Інститутом екології людини,
в тому числі і біолюмінесценція, під
тверджують високу її власну біоенерге
тику. Необхідно в подальшому розро
бити методику (апаратуру) кількісного
визначення біоенергетики всієї про
дукції фірми на основі фіксації власно
го біолюмінесцентного світла та відпо
відно – фітоелектронних властивостей
продуктів.
Сьогодні в силу різних обставин на
шого життя, пересічній людині важко
знайти в мережі торгівлі, особливо в ме
гасупермаркетах, бодай якийсь продукт
харчування, який би не містив різних
доданків, ароматизаторів, барвників то
що. Те, що позначається на етикетках до
продукту (якщо позначається!), не є га
рантом саме природної біоенергетики і
якості для здоров’я людини.
Кожна людина, кожна сім’я сьогод
ні повинні дбати про природну якість
того, що вони щоденно вживають, бо
їжа – це, в першу чергу, біоенергоінфор
маційна безпека здоров’я і довголіття
людини.
М. В. Курик
Український інститут
екології людини
Дім і сім’я № 5/2011
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У гості до
логопеда
Семен схопив свисток,
Свистить, ляка пташок.
Розсердилася сорока
– Скоріш налийте соку!
Семену дайте пити,
Щиб перестав свистіти!

1. Назви картинки.
2. Назви картинки одним словом.
3. Який спільний звук у всіх словах?
4. Назви пташок із звуком «с» на початку слова, в кіці,
в середині.
5. Склади словосполучення:
Гуска
Білобока
Страус
Співучий
Сорока
Сліпа
Сова
Довгоногий
Снігур
Довгошиїй
Соловей
Червоногрудий
Сокіл
Білогруда
Ластівка
Жовтогруда
Синиця
Гостроокий
6. Склади чистомовки:
Саксаксак сердитий...
Усусус великий...

Намагайся не шуміти
і не сердити оточуючих
48
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Сова, сорока, соловей
Схотіли посмішить людей:
Сова тепер скрекоче,
Щось соловей бурмоче,
«Пугу», – кричить сорока.
Смішать уже півроку!

7. Який птах свійський?
8. Який птах не водиться в наших краях?
9. Які пташки відлітають у теплі краї
10. Які пташки зимують в наших краях?
11. Чим харчуються пташки?
12. Яка користь від пташок?
13. Склади словосполучення:
Соловей
Шипить
Сорока
Щебече
Ластівка
Скрекоче
Гусак
Тьохкає
Синиця
Угукає
Сова
Свистить
14. Встав пропущений склад:
...ва, ...гур, ...рока, ...тівка, ...ус, ...сак, ...ловей,
...ниця.
15. Назви слова, які складаються із 2х складів та із 3х
складів.

Нові слова:
Гуска, Страус, Сорока, Сова, Снігур, Соловей,
Сокіл, Ластівка, Синиця

Пам’ятай, говорити треба
правильно і красиво
Продовжуємо знайомитись із методикою «Подорож до країни
Свистландії, або Автоматизація свистячих звуків», автором якої є вчитель
логопед вищої категорії Рабченюк Ірина Василівна.
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Вікова криза у дитини: що робити батькам?
ількино Владусі виповнився рік,
дитину як підмінили. Ні у возик
не посадити, ні нагодувати, ні
памперс поміняти, а спати поки вкла
деш... Але найстрашніше, коли щось не
дозволити. Маленька дівчинка починає
бити дорослих і сама б’ється головою до
стіни, підлоги… товче руками і ногами…
верещить, аж переходить на ультразвук.
Дійшло до того, що я почала боятися
власної дитини. Одна бабця кричить,
що дитину врікли і треба її вести до баби.
Друга настійливо рекомендує нести до
священика. Подруга ж авторитетно зая
вила, що у моєї красуні вікова криза. Я ж
думала, тільки у 40річних чоловіків та
ке буває. Аж виявляється – ні.

Т

Рятуйте! Криза!
Через кризовий період, що настає у
малюків, щойно вони відсвяткують свій
перший день народження, проходять
практично всі діти. Психологи ствер
джують, що це необхідний і закономір
ний етап розвитку малюка. Він росте,
змінюється, іншими стають його звич
ки, потреби, вподобання. «У цьому віці
дитина набуває певної самостійності:
з'являються перші слова, кроки, від
вчиться маніпулювати предметами, –
пояснює психолог Галина Несмашна.
— Дитина дедалі активніше пізнає світ,
що наповнився для неї безліччю речей,
які "вимагають" уваги до себе». Маля
подорожує по квартирі і вивчає, як
влаштована плита на кухні, що сховано
у шафі, воно прагне взяти в руки кожен
предмет, оглянути, покрутити, спробу
вати "на зуб". Батьки ж дедалі частіше
говорять йому "не можна". Малюк зов
сім не розуміє цього, тому повторює
спробу і плаче, коли заборона звучить
знову. Незрозумілі для малюка заборо
ни й викликають у нього протест –
плач, упертість, невдоволення. Воля
маленької людини вперше стикається з
волею дорослого. «У кінці першого ро
ку життя соціальна ситуація повного
злиття дитини з дорослим наче вибухає
зсередини. Малюк починає розуміти і
розмежовувати: я малюк, а він — дорос
лий, ми — різні. У цьому суть кризи
першого року життя», – підсумовує Га
лина Несмашна.
Психолог Олена Михайлик, називає
кризу першого року життя кризою бать
ків, а не дітей. «Справді, дитина хоче до
тягнутися до всього і всюди залізти, од
нак це нормальне явище і називати йо
го «кризою» не варто», — пояснює пси
холог. Кризою цей період стає тоді, коли
50
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батьки не готові до дорослішання свого
чада, однак в цьому вини дитини немає.
Мама й тато за рік звикли до малюка,
що лежить собі в люльці і нічого не тво
рить, позаяк просто не має фізичної
можливості для цього. Вони звикли
повністю брати на себе відповідальність
за життя дитини, за її бажання. Ну хто ж
буде дізнаватися у шестимісячного ди
тяти, яка каша йому більше до вподоби?
Його просто нагодують тим, що «тре
ба», що «корисно» і т.д.
«Проте що менше батьки зважають
на бажання малюка, то сильнішими
стають його капризування та впертість,
– підкреслює Галина Несмашна. –
Примхи дитини насправді є показни
ком того, що дорослим настав час змі
нити свою поведінку і ставлення до
власного чада».

Чого хоче дитина
А дитина хоче свободи. «В рік вона
вчиться інших способів виявляти свої
емоції, не лише через крик: починає би
тися головою до підлоги, плюватися не
нависною їй кашею, кривлятися до ма
ми, заодно засвоює ще купу всяких ко
рисних для її розвитку речей, – розпові
дає Олена Михайлик. – Допоки мама не
зрозуміє, що її дитина — теж людська іс
тота, буде криза. Щойно батьки «беруть
себе в руки» і намагаються рахуватися з
тим, що дитина чогось хоче, а чогось не
хоче, щось любить, а чогось – не дуже,
якісь дії їй подобаються, а якісь – ні, то
й «криза» минає».
Після року, за твердженням психо
логів, настає той момент, коли дуже
важливо надати дитині більше самос
тійності. Необхідно відчути, що прий
шла пора робити щось не для малюка, а
разом з ним. Колишні стереотипи спіл
кування вже не спрацьовують. «Якщо
ваша дитина хоче схопити руками лож
ку саме в той момент, коли ви її годуєте,
то простіше віддати їй ту ложку, а собі
взяти другу і продовжити процес, – ра
дить Галина Несмашна. — Не біда, якщо
малюк буде весь вимазаний кашею, зате

ви його спокійно нагодуєте, а потім
просто вмиєте і приберете у кухні».
Тож психологи одноголосно радять
бути уважним до перших проявів дитя
чої самостійності: малюк тягнеться до
ложки, щоб їсти самому, відбирає у ма
ми шапочку, щоб надягнути власноруч,
або ж навпаки, вперто знімає одяг, на
магається покласти кубики один на ін
ший і буває дуже незадоволений, коли
хтось намагається допомогти… Якщо
батьки з розумінням і терпінням пос
тавляться до цих перших проявів актив
ності дитини, то з часом будуть винаго
роджені самостійністю малюка, його
впевненістю та життєрадісністю.

Криза чи характер?
Іноді, дивлячись, які коники вис
тругує твоє дитя, мимоволі замислюєш
ся: це період такий чи вже характер?
Психологи заспокоюють: про характер у
такому віці говорити ще рано, він тільки
формується і дасть про себе знати років
у три. У річної ж дитини, за словами Га
лини Несмашної, можна помітити тем
пераментальні характеристики, пов’я
зані з такими факторами, як сила, рух
ливість, гнучкість нервових процесів:
«Їх можна відслідкувати за загальними
проявами активності малюка, — про
довжує психолог. — Одні легше звика
ють до нового, швидко адаптуються,
мало плачуть, вони активні, рухливі.
Другі спокійніші, поводяться більш
врівноважено, треті — навпаки, часто
плачуть, погано звикають до нового,
більш пасивні».
Темпераментальні характеристики
найбільш помітні, коли зібрати дітей
однолітків до гурту: одного можна зали
шити у ліжечку, і він буде хоч цілий день
там сидіти, розглядаючи іграшки, дру
гого ж не покинь ні на мить, бо відразу
почне вилазити з ліжечка, не зважаючи
на високі бортики. Окрім темпераменту
на активність малюка, його врівноваже
ність чи примхливість можуть впливати
і стан здоров’я, і задоволеність потреб, і
виховні впливи батьків.
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Хочу і це, і те, й інше…
Легше пережити кризу року допомо
жуть запропоновані дитині цікаві ігри і
заняття. Якщо мама придумає щось ці
каве, то дитині не доведеться щось ла
мати, лізти в небезпечні місця і т.д., аби
себе розважити. Тут вже буде і вовк си
тий, і вівці цілі.
Оскільки провідна діяльність у цьо
му віці – предметноманіпулятивна, то
й іграшки повинні бути відповідними,
тобто такими, які можна котити, вози
ти, розбирати і складати, вкладати один
в один, стукати, видобувати звуки тощо.
Підійдуть кораблики чи качечки, з яки
ми так весело купатися, особливо, якщо
малюку не дуже до вподоби ця процеду
ра. На іграшках можна здобувати новий
досвід чи способи поведінки, скажімо,
«нагодуємо лялечку» чи «вкладемо спа
ти ведмедика», тому й такі іграшки по
винні бути. «Разом з тим, іграшок не по
винно бути надто багато, — радить Гали
на Несмашна, — не варто купувати й ду
же дорогі іграшки, адже малюк обов’яз
ково захоче подивитися, що ж там усе
редині. Іграшки мають бути безпечни
ми для дитини, бо маленький експери
ментатор може спробувати запхати іг
рашку в ніс чи спробувати «на зуб» і не
нароком проковтнути». Тож для юного
дослідника іграшками стануть і кас
трульки в кухні, і квасолинки чи крупи,
і чашечки, з яких так добре переливати
воду, і речі у доступних для нього шухля
дах серванта.
Окрім того, мамам варто пам’ятати,
що маленька дитина потребує інфор
мації – не лише свіжого повітря на
прогулянці, а й нових вражень, емоцій.
«Малюку треба показувати заквітлі де
рева, зелену травичку, комашок, мі
сяць, салюти, веселку, дощ, тварин, –
пояснює Олена Михайлик. – Зовсім не
страшно, що він не зрозуміє всього
цього, головне, що дитина буде нако
пичувати інформацію про те, що світ
прекрасний і дивовижний, що світ – це
не лише набридла іграшка, мама, котра
не бажає розуміти, що рицькатися в па
кеті з гречкою цікавіше, аніж бавитися
лялькою чи м’ячем, не лише подвір’я і
один і той самий пейзаж, що його вид
но з коляски».

Ні – й крапка!
Не дозволяти щось дітям взагалі
складно. Однак іноді це просто необхід
но. Як стверджують психологи, що біль
ше є речей, які дорослі дозволяють ди
тині, то легше їм наполягати на заборо
нах. А подбавши про те, щоб небезпечні
предмети були недоступні для малюка,

ви зможете спокійно дозволити йому
досліджувати ваш дім — ящики,
скриньки, нижні полиці. У доступних
для малюка ящиках повинні лежали
тільки ті речі, які йому чіпати можна.
Однак в реальному житті такий ідеаль
ний простір організувати буває досить
складно. Тоді доводиться забороняти.
При цьому варто дотримуватися певних
правил. Насамперед, заборона має бути
єдиною. «Неприпустимо, щоб один із
родичів щось дозволяв, а інший це забо
роняв, – наголошує Олена Михайлик.
– Правила «що можна і чого не можна»
мають бути обговорені, і всі члени сім’ї
мають їх дотримуватися».
Заборони повинні бути розумні, чіт
кі, однозначні. «Якщо забороняєте
щось, то в процесі цього увагу малюка
треба просто відволікти на щонебудь
інше, а можна запропонувати розумну
альтернативу: заборонено писати на
шпалерах, але ось є листочок — тут це
робити дозволяється», — радить Галина
Несмашна. Однак ніколи не можна бра
ти ножа (щоб не поранитися), черевики
(вони брудні) або ж дорогі речі. І тут за
борона повинна бути твердою і незмін
ною. Одна з найбільших помилок бать
ків – це коли після п’ятдесяти сказаних
«ні», ви здаєтесь і кажете «так». Ви при
рікаєте себе на те, що ваш малюк нав
читься клянчити, оскільки ви його до
такої поведінки підштовхуєте.
Якщо заборон не буде надто багато і
буде місце та простір для власної актив
ності, проявів самостійності, то капри
зуватиме дитина дедалі менше. Доволі
часто джерелом непослуху та капризів
малюка стає елементарна батьківська
лінь. Приміром, якщо мама залишила у
доступному місці пакет рису, а дитина,
якій щойно рік виповнився, до нього
добралася і розсипала крупу, то звинува
чувати в цьому варто радше маму.

Спокійно, тільки спокійно
Іноді навіть однорічна дитина може
влаштувати таку істерику, що куди там
дорослим. Моя дитина точно вміє. Ту
пає ногами, кричить, б’є мене при будь
якій спробі наблизитися і сама головою
до стіни товчеться. Видовище не для
слабкодухих. Як повестися в такій ситу
ації? Найважливіше під час істерики –
зберігати спокій. Якщо немає «гляда
чів», то істерика припиниться набагато
швидше. У кожному разі психологи не
радять бурхливо реагувати, кричати чи
сваритися на дитину, примушувати її за
мовкнути. Насамперед, мама має зрозу
міти: дитина плаче від образи чи для то
го, аби нещодавнє «не можна» перетво

рилося на «добре, добре, можна». Не
слід дозволяти дитині те, що щойно за
боронили, аби заспокоїти її. Адже дити
на швидко вчиться: варто лише трішеч
ки довше покричати – і доб’єшся свого.
Тому істерики можуть ставати дедалі
тривалішими, доки мама не піддасться.
В такому разі можна ввести правило, що
«плакати в нас можна тільки в певному
місці». «Просто сказати «не плач» не
зовсім добре, адже, виходить, дитина за
вашою командою має придушити свої
емоції, – пояснює Олена Михайлик. –
А вона має на них право. А ось псувати
вам настрій права не має, тому за ба
жання може поплакати у відведеному
для цього місці, а коли набридне, ласка
во просимо до мами».
Доволі проблемним для батьків є
биття головою під час істерик. За твер
дженням психологів, це випробуваний
метод багатьох дітей. «Він настільки «за
разний», що передається із покоління в
покоління, але дієвим стає лише у при
сутності жалісливої матусі або бабусі.
«Якщо хоча б один раз перетерпіти і від
вернутися, щоб дитина зрозуміла, що у
цієї вистави глядачів немає, то перший
більшменш болючий удар буде остан
нім, – стверджує Олена Михайлик. – У
дітей дуже сильний інстинкт самозбере
ження, якщо мама не придушує його
весь час надмірною опікою».
Під час самої істерики психологи ре
комендують «переключити» увагу ма
люка на щось інше, що йому подобаєть
ся. Можна привернути увагу дитини,
почавши щось робити і примовляючи,
наче до себе, ніби не помічаючи дитини:
«ой, а що це таке цікаве тут у мене є?…»
Варто зауважити, що дитині, яка почала
плакати, інколи справді важко зупини
тися, у такому разі слід обійняти дитину,
промовляючи до неї спокійно і лагідно.
Але найважливіше – не доводити дити
ну до істерики. «Якщо малюк отримує
достатньо самостійності (хоче їсти сам
— їсть сам, хоче рухатися — подорожує
по квартирі, вивчаючи вміст нижніх
шухляд, тощо), якщо батьки приділя
ють достатньо уваги пізнавальним та ру
ховим потребам дитини, то серйозних
істерик не повинно бути», – стверджує
Галина Несмашна. Разом з тим, підви
щена збудливість, дратівливість, часті
істерики, коли дитина довго не може зу
пинитись, а також надмірні страхи,
проблеми зі сном й інші подібні сим
птоми мають насторожити батьків і ста
ти приводом для відвідин невропатоло
га. Цілком ймовірними є якісь органічні
причини такої поведінки, наприклад,
наслідки родової травми.
Дім і сім’я № 5/2011
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Б’є – не значить любить
Пам’ятаєте фільм «У ліжку з ворогом» із Джулією Ро+
бертс? Героїня, доведена до розпачу агресивністю сво+
го чоловіка, вирішує імітувати власну загибель і розпо+
чати нове життя. Вона змінює ім’я і переїжджає. У на+
шій країні жінки доволі часто залишаються у ліжку з
ворогом до кінця днів своїх. І зовсім не тому, що їм по+
добається терпіти насилля — просто йти нікуди.
Іванна народилась в одному із сіл
Львівщини. Закінчила школу, далі вчи
тися не було як, тож пішла працювати.
Переїхала до Львова, винайняла квар
тиру, пішла на завод штампувальницею.
Там і зустріла свого майбутнього чоло
віка. Василь працював слюсарем. Мо
лоді люди сподобали
ся одне одному і поча
ли зустрічатися. І все в
них було добре. Зустрі
чалися більше року, а
тоді вирішили побра
тися. У липні 1985 ро
ку зіграли весілля і пе
реїхали жити в гурто
житок до нареченого.
Однак незабаром чо
ловік вирішив, що
Іванну треба «вчити», аби була йому
гарною жінкою. Не минуло й року, як
коханий підняв на дружину руку. Вона
тоді прийшла страшенно стомлена з ро
боти. Її страшенно боліла голова. Чоло
вік саме грав із сусідом у карти. Поба
чив, що кохана повернулася, і вирішив
її зустріти. От тільки грайливого нас
трою жінка не розділяла, їй було не до
любощів, почала скаржитися на втому і

головний біль. І Василь не стерпів. Що
сили вдарив жінку по голові. Іванна аж
влетіла в стіну від того удару. Голова бо
ліла ще довго. Страх і образа погнали
жінку геть із дому. Вона втекла до брата,
що мешкав на Науковій. В нього й за
ночувала. Вертатися додому було бояз
но. Але наступного
дня на роботі чоловік
підійшов, перепросив,
спитав де ночувала, бо
не знаходив собі міс
ця. Помирилися. А да
лі
пішлопоїхало.
«Жінка не бита, що
коса не клепана» —
любив говорити Ва
силь.
Жінка завагітніла,
однак благовірний не мав жалю до неї й
вагітної. Частенько перепадало, прига
дує Іванна, а от за що, вже й не згадає.
Їсти наварено, в хаті прибрано, закрут
ки на зиму готує, на роботу бігає — ні
коли й угору глянути, а він… Перед
людьми сором. В хаті війна, а на людях
жінка вдає, що живуть як усі. Самій же
й додому страшно йти. Далі отримали
квартиру. Одного за одним народила

Хочу маму!

ки, повітряна кулька, що повільно зду
вається — все це може викликати страх.
У деяких дітей може виникати страх пе
ред тваринами або машинами, багато
хто боїться спати на самоті. «Зазвичай,
страхи з часом зникають самі собою, із
подальшим розвитком дитячого мис
лення, – заспокоює Галина Несмашна.
– Надмірна дратівливість, нетерпи
мість, гнів батьків можуть лише посили
ти дитячі страхи і сприяти формуванню
у дитини почуття знедоленості». Однак і
надмірна батьківська опіка теж не спри
яє подоланню дитиною страхів. Найе
фективнішим способом є поступове
навчання малюка, як поводитись із
предметами, що викликають страх, а та
кож особистий приклад.
Подруге, постійно мати маму поруч
прагнуть ті діти, які з якоїсь причини не

У кризовий період в однорічної ди
тини особливо загострюється потреба в
маминій присутності. Вона хоче всюди
слідувати за нею, не залишає її ні на од
ну секунду. На це є декілька причин.
Поперше, у дітей від 1 до 3 років
більший діапазон страхів, ніж у немов
лят. Це пояснюється тим, що з розвит
ком їхньої здатності до сприйняття, а
також розумових здібностей розширю
ються і рамки життєвого досвіду, з якого
черпається дедалі більше нової інфор
мації. Помічаючи, що деякі об'єкти мо
жуть зникати з їхнього поля зору, діти
бояться, що й самі вони можуть зникну
ти. Малюки можуть побоюватися во
допровідних труб у ванній і туалеті, ду
маючи, що вода забере їх з собою. Мас
ки, перуки, нові окуляри, лялька без ру
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Іванна чоловікові трьох синів. Здавало
ся б, живи та радій. А чоловік почав гу
ляти, пити, а дружині тепер і за коха
нок перепадало, коли щось не так ви
ходило. На словесні образи жінка вже
давно зважати перестала. Почути від
Василя «мразь, та я тебе за рубль п’ят
десят купив!» було звичною справою. А
далі чоловік і дітей почав бити. Тільки
не побатьківськи, а посадистському.
Кожна мати дасть голову за свою дити
ну відрубати. От і жінка заступалася за
дітей до останнього. Але Василь чекав,
коли дружини в хаті не буде. Якось ві
дійшла до магазину, та от гаманець за
була. Вернулася. А Василь дітей б’є. Ре
менем з пряжкою, куди попаде. Та з та
кою силою, що де вдарив, то відразу
кров виступила. Вереск — на другий кі
нець міста чути. І теж за ніщо.
почуваються у безпеці. Малюки у віці
від 1 до 3 років дуже залежать від бать
ків, вони постійно хочуть відчувати їх
фізичну близькість. Однак, на думку
Олени Михайлик, у більшості випадків
в надмірній прив’язаності дитини до
матері винна сама ж мати. Якщо мама
постійно напружена, весь час боїться за
доньку чи сина, якщо в її очах немає
спокою і впевненості – це передається
дитині. Малюк ще не здатний зрозумі
ти, що зараз мама стривожена не через
нього, а через фінанси, він лише відчу
ває її напругу та страх і робить висновок,
що світ довкола небезпечний. Звідси
висновок: якщо ви хочете мати спокій
них, впевнених, щасливих дітей – прос
то покажіть їм приклад.
Наталка Грицак
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Вперше за останні 10 років компані
єю GfK Ukraine на замовлення «Прог
рами рівних можливостей та прав жінок
в Україні» — спільного проекту Євро
пейського Союзу та Програми розвитку
ООН — в Україні проведено опитуван
ня на тему насильства у сім’ї. Факти, що
набули розголосу в результаті проведе
ного соціального дослідження — 44%
населення України потерпали від на
сильства в сім’ї впродовж свого життя, з
них 30% зазнавали насильства у ди
тинстві. А близько половини тих, хто
зазнавав насильства в дитячому віці,
стикалися з ним і в дорослому житті.
Крім того, експерти відмітили таке:
• Жінки частіше стикалися з на
сильством в сім’ї у дорослому віці (33%
проти 23% чоловіків), а чоловіки – у
дитячому (34% проти 27% жінок).
• 35% українців стикалися з психо
логічним насильством (найчастіше це
постійне приниження та контролююча
поведінка), 21% — з фізичним (побит
тя, а також замикання, зв’язування,
примушування стояти нерухомо), 17%
— з економічним (примушування зві
тувати за кожну копійку, присвоєння
обманним шляхом чи знищення май
на), 1% — з сексуальним насильством
(примушування до статевого акту).
• Основною причиною різних си
туацій насильства більшість потерпілих
називали стан алкогольного сп’яніння.
• Близько 75% жертв різних видів
насильства ні до кого не звертались по
допомогу, решта переважно звертались
до інших родичів.
• Лише 10% жертв фізичного на
сильства звертались по допомогу до ор
ганів внутрішніх справ. Серед усіх опи
таних 47% вважають, що у разі фізич
ного насильства слід звертатися до мі
ліції, і лише 45% міліції довіряють.
• 52% респондентів довіряють пси
хологічним службам, 46% — громад
ським організаціям, що ведуть бороть
бу з насильством та допомагають жер
твам, 40% — державним соціальним
службам; однак лише 12% жертв звер
талися до цих організацій.
• У 2009 році від домашнього на
сильства потерпали 7% українців. Най
частіше це мешканці Києва та північ
них регіонів країни, сіл, молоді люди
до 30 років, без вищої освіти. Дослід
ження дає підстави стверджувати, що
насильство однаково розповсюджене і
в багатих, і бідних сім’ях, однак жер
твами насильства частіше стають ті, хто
не приносить основний дохід в сім’ю.

А в людей підтримки шукає. Одного
разу привів сусідку і давай на жінку жа
літися. А сусідка Марія й каже: «Васи
лю, що ти говориш? Я що, не знаю тво
єї Іванки? Паску як спече, то я стара так
не потрафлю. Холодець як сльоза чис
тесенький та смачнесенький. Діти чис
ті, припильновані. Чого тобі ще від неї
треба?» Чоловік озвірів. Вигнав сусідку
з хати. Образливо, що ніхто на його бік
не стане, а жінці всі співчувають. Жін
чиній подрузі погрожує: «Як будеш з
нею колігувати, то вивезу тебе в Брюхо
вичі і там закопаю».
Ще коли діти малі були, Іванна ви
рішила, що терпіти більше не буде. По
дала на розлучення. А їх не розводять –
троє дітей всетаки. Каже суддя: «Му
сите помиритися». Так само вдруге, так
само втретє… Жінка вже синя ходить, а
в міліції кажуть: «Це ваші сімейні спра
ви – розбирайтеся самі». Дійшло до то
го, що чоловік кинувся на дружину з
сокирою. Шрами на голові залишили
ся. Далі ніс зламав. Струс мозку. Тоді
вже дали розлучитися. А що з того? Пі
ти з трьома дітьми нікуди. Квартира од
на. Хоч і розвелися, а жити і далі дово
диться разом. Квартира мала. Місця
немає. В одній кімнаті хлопці, в другій
Василь, а Іванна на кухні…
Чоловік, тепер уже колишній, і далі
псує життя Іванні. Витяжку зламав,
щоб дихати нічим було. Вночі спеціаль
но приходить, буцімто їсти гріє. Техні
ку, яка там в хаті була, понищив. І б’є, і
обзиває, і проклинає, і погрожує… «За
пам’ятай, де б ти не була, за тобою
смерть ходить. Я тебе вистежу, коли ні
кого не буде, і вб’ю в якомусь завулку».
І справді почав за жінкою стежити. Ку
ди вона, там і він десь чатує. Тож сини
почали проводжати матір і на роботу, і з
роботи. І далі пекло…
Спочатку звернулася до адвокатів, а
там усе платно. Звідки тих грошей наб
рати? Іванна вже й надію втратила. Бра
тів друг порадив звернутися в центр
«Жіночі перспективи». Але жінка вже
зневірилась і нікуди йти не хотіла. Хай
уже буде як буде. «Та ти себе поважати
перестанеш! Як не підеш, то ми тебе й
знати не хочемо!» — наполягали колі
жанки на роботі. Пішла. Юристи скали
заяву. Подали позов стосовно роками
не сплачуваних аліментів, порушили
кримінальну справу за побиття. І в
Іванни з’явилася надія. Чоловік роками
не сплачує аліменти, не платить за ко
мунальні послуги і квартиру, ще й кри
мінальна справа. Може, хоч тепер вдас
ться його вигнати і з житла, і з життя.
«Мені вже 48 років. Втрачати нічого.

Моє життя змарноване змолоду. Хоч на
старість хочеться нарешті спокою».
Коментує Христина Кіт, юрист Гро
мадської організації Західноукраїн
ський центр “Жіночі перспективи” та
представник Іванни у суді:
– Нині по Іванні ми ведемо дві
справи. Перша справа – це скарга в по
рядку приватного звинувачення, тобто
ми просили суд порушити кримінальну
справу за нанесення Іванні усіх тілес
них ушкоджень. Минулого тижня
справа судом була порушена, і зараз
розглядається питання про притягнен
ня її колишнього чоловіка до кримі
нальної відповідальності.
Друге питання стосується заборго
ваності з виплати аліментів. Зараз у суді
слухається справа про стягнення пені за
прострочення виплати аліментів. Ко
лишній чоловік пані Іванни подав ос
карження розрахунку заборгованості
державним виконавцем. Але це є суто
затягнення процесу.
Результати, яких ми очікуємо досяг
ти, — це, поперше, притягнути його до
кримінальної відповідальності за на
сильницькі дії. У другій справі ми чека
ємо визначення чіткої суми заборгова
ності зі сплати аліментів і стягнення ці
єї заборгованості та пені за прострочен
ня виплат.
Що ж до виселення його із кварти
ри, то це цілком реально зробити. Як
що суд визначить конкретну суму за
боргованості з аліментів і стягне пеню
по заборгованості, то разом ми розра
ховуємо отримати суму приблизно у 30
тисяч гривень. Далі ми будемо діяти че
рез виконавчу службу. Він ніде офіцій
но не працює. Тож ми накладемо арешт
на майно, виділимо частку і в рахунок
боргу проситимемо компенсувати пані
Іванні часткою житла. Якщо нам вдас
ться це зробити, тоді будемо ініціювати
процес про виселення його із житла.
Кримінальна справа нам в цьому допо
може. Ми будемо доводити, що спільне
проживання з ним є неможливим, що
він порушує правила співжиття, б’є її.
Звичайно, це дуже клопітка справа і бу
де тривати не рік, і не два, однак щось
робити вже треба.
Нині в нашому центрі обслугову
ється більше сорока жінок, які пос
траждали від домашнього насильства.
До нас можна звернутися, зателефону
вавши і домовившись про зустріч. В
центрі з цими жінками працюють пси
хологи та юристи. Всі послуги центру є
безкоштовними.
Наталка Грицак
Дім і сім’я № 5/2011
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Статеве виховання...
дошкільнят?
особливостей майбутніх жінки і чолові
ка, створює необхідні передумови для
ідентифікації статевої ролі.
Тому вашій увазі пропонується до
бірка рекомендацій зі статевого вихо
вання дошкільнят. Дотримуючись цих
порад, ви зможете сформувати нехай і
елементарні, початкові, але правильні
статеві знання та уявлення вашої
дитини.

Практичні рекомендації
для батьків зі статевого
виховання дітей
дошкільного віку
Напевно, ви вже замислювалися, як
підготувати ваше дитя до дорослого
життя, дорослих стосунків. А, можливо,
щойно почули від свого малюка сакра
ментальне: «А звідки діти беруться?» і
завмерли, не знаючи, як правильно по
вестися, як відповісти йому на це неп
росте запитання...
Мабуть, нікого не треба переконува
ти в тому, що статева освіта дітей повин
на здійснюватися у сім'ї. Але як? Адже
можливих варіантів роз'яснення тих чи
інших питань багато, а обрати треба
один. Знання принципів статевої освіти
допоможе батьками самостійно знахо
дити вихід у важких педагогічних ситуа
ціях. Від того, наскільки невимушено і
доступно зуміють батьки пояснити сину
чи доньці тонкощі взаємин чоловіка та
жінки, залежатиме формування стате
вих установок дитини, розуміння своїх
обов'язків, усвідомлення необхідності
контролювати себе, свої бажання та
поведінку.
Коли батьки починають замислюва
тися над тим, як, наприклад, склада
ються взаємини їхньої дитини з особа
ми протилежної статі? Найчастіше, ко
ли діти стають підлітками. Отже, дош
кільний вік, сприятливий для розвитку
вміння хлопчиків і дівчаток спілкувати
ся, здебільшого лишається поза нашою
педагогічною увагою. Побутує хибна
думка, що не варто спеціально привер
тати увагу батьків до питань статевого
виховання дітей дошкільного віку. Мов
ляв, цей період статевого розвитку ди
тини вчені вважають асексуальним,
тобто таким, коли статеві гормони не
впливають на розвиток організму дити
ни і її поведінку. Проте, саме цей етап
розвитку і виховання закладає основи
моральних установок психологічних
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1. Ніколи не виказуйте свого нев
доволення статтю дитини. Фрази на
кшталт «От була б ти хлопчиком...»,
«Шкода, що ти не дівчинка...» —
неприпустимі.
2. Якщо дитина вживає непристой
ні слова, спокійно поясніть їх значення,
а потім скажіть, чому ви не хочете, щоб
вона так робила. Можна, наприклад,
сказати: «Іншим людям буде дуже неп
риємно почути такі слова» або «Не ду
маю, що це найкращий спосіб розповіс
ти про те, що ти відчуваєш». Пам'ятай
те, що злість або жарти з приводу вжи
вання дитиною непристойних слів най
частіше спонукають її повторювати їх.
3. Не бійтеся сказати дитині про
секс «занадто багато». З її пам'яті вивіт
риться практично все, що вона не
зрозуміла.
4. Тримайтесь завжди відкрито,
будьте готові до розмови у будьякий
момент, дозволяйте дитині запитувати,
навіть заохочуйте її, якщо вона знову
повертається до цієї теми.
5. Намагайтесь не збентежити дити
ну своєю реакцією на її запитання. Не
кажіть їй: «Ти занадто мала, щоб це зро
зуміти». Ведіть бесіду невимушено, як
при обговоренні звичайних речей.
6. Ніколи не гнівайтесь на дитину,
хай яке несподіване або незручне запи
тання вона поставить.
7. Уникайте довгих повчальних лек
цій із статевих питань. Вам може знадо
битись хвилин п’ятнадцять, щоб вик
ласти усе, що ви вважаєте за потрібне,
от тільки дитячої уваги так надовго не
вистачить. Тому відповідь на конкретне
дитяче запитання має бути також кон
кретною, інформацію слід викласти ла
конічно та у доступній формі.
8. Не обмежуйтесь самим лише вик
ладом біологічних фактів — дитині куди

більше хочеться дізнатися про вашу
особисту позицію, ваше ставлення, пе
реживання та емоції.
9. Дитина повинна мати бодай ос
новне уявлення про будову тіла, функції
органів і систем, їх розташування. Ба
жано на різних прикладах ознайомити
дитину із загальними принципами роз
множення.
10. Намагайтесь правильно назива
ти статеві органи, уникаючи невідпо
відних слів.
11. Якщо ви не можете відповісти на
запитання дитини, не бійтеся зізнатись
у цьому. Зверніться по інформацію до
більш обізнаної людини, наприклад, до
лікаря.
12. Відповівши на запитання дити
ни, упевніться, що вона отримала саме
ту інформацію, яка її цікавила, а також
правильно зрозуміла ваші слова. Дуже
добре, якщо після такої розмови у ма
люка виникнуть до вас нові запитання.
13. Батькам не слід ховатися від ді
тей з емоціями та вчинками, що вира
жають взаємну повагу, симпатію, ніж
ність та кохання між дорослими.
14. Навіть діти дошкільного віку по
винні знати, як захистити себе від сек
суального насилля. Насамперед, ви по
винні навчити дитину казати «НІ» до
рослим. Ось приклад бесіди на цю тему
з малюком чотирьохп’яти років: «Розу
мієш, дорослим людям буває іноді важ
ко знайти собі друзів. Тому вони зна
йомляться з дітьми. В цьому немає ні
чого поганого. Проте якщо вони про
сять робити такі речі, про які дорослі не
повинні просити дітей (наприклад, за
лізти руками в штани), ти повинен від
повісти «НІ» і відразу прибігти і розпо
вісти мені».
15. Розкажіть дитині про СНІД та
інші хвороби, які передаються статевим
шляхом, однак викладіть інформацію у
доступній формі. Немає жодної необ
хідності лякати 5річну дитину, розпо
відаючи їй про фатальний результат
СНІДу. З другого боку, якщо ви відкла
дете цю розмову до настання підлітко
вого віку, це навряд чи принесе дитині
користь. Навіть діти 67 років вже по
винні знати, що таке СНІД і як він
передається.
Катерина
Герасименко
вихователь дошкільного закладу
№149 м. Київ
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І смачно, і корисно:
готуємо йогурти
Те, що не всі йогурти однаково ко
рисні, я знаю із власного досвіду.
Якось купила цей, здавалося б, супер
корисний продукт в одному із попу
лярних супермаркетів міста і, посмаку
вавши ним увечері, до ранку ледь до
жила. Тоді я ще довго думала: а що, як
би я нагодувала цим йогуртом дитину?!
Після того зареклась купувати йогурти
в магазинах. Навіщо платити гроші за
бознащо і ризикувати здоров’ям влас
ної сім’ї, якщо я й сама можу приготу
вати цю смакоту? До того ж без бар
вників, консервантів, стабілізаторів,
емульгаторів... І, до речі, у підсумку
виходить значно дешевше.

Йогурт – це корисно
На думку дієтологів, йогурт є наба
гато ціннішим продуктом, ніж моло
ко. Поперше, молоко, сквашене під
дією молочнокислих бактерій, легше
засвоюється. Подруге, молочний цу
кор, лактоза, у процесі сквашування
перетворюється на молочну кислоту,
що є сильним антисептиком, здатним
знищувати будьякі хвороботворні
бактерії. Також ці корисні ферменти
при додаванні до молока виробляють
вітаміни групи В. Смакуючи йогур
том, ми, окрім вже згаданого, постача
ємо білок та кальцій у дуже легкій для
засвоювання формі, а вживаючи його
під час лікування антибіотиками, від
новлюємо баланс в організмі. Однак
найцікавішим для жінок буде те, що,
з’їдаючи щодня кілька йогуртів, мож
на швидко, здорово і, головне, смачно
схуднути. Справа в тому, що йогурт
має всі найкращі якості молочних
продуктів, себто багато кальцію і біл
ку, і при цьому практично не має зай
вих жирів і калорій. У 2005 році Уні
верситет штату Теннессі спеціально
вивчав багаті на кальцій продукти, що
допомагають спалювати жири і зни
жувати вагу. Так от, дослідження вия
вили, що ті його учасники, котрі їли
по три порції йогурту щодня, втратили
на 22 % більше ваги і на 61 % більше
жиру, ніж ті, які просто скоротили
кількість спожитих калорій і не додали
кальцію до свого раціону.
Дієтологи радять їсти йогурт прак
тично зі всім. На сніданок це може бу
ти йогурт з фруктами чи мюслями, або
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і тим, і тим разом. Йогуртом можна
заправляти улюблені салати замість
шкідливого майонезу, а додавши до
нього сік, отримаєте чудесний кок
тейль. Окрім того, існує ціла купа ре
цептів йогуртових супів з овочами і на
віть з м’ясом. Так що їжте йогурт і
будьте здорові та стрункі.

Основний секрет
Основний секрет йогурту – час і
температура. При цьому обидва фак
тори мають бути витримані надточно.
Температура для йогурту має бути від
37 до 42 градусів. Якщо йогурт перегрі
ти, то він не дозріє – бактерії при зави
сокій температурі просто загинуть.
Оптимальна температура – 3839 гра
дусів. Оскільки таку температуру пот
рібно зберегти протягом 8 годин, то,
певна річ, нам потрібен буде прилад,
який зможе в цьому допомогти. Це мо
же бути звичайнісінький термос. От
же, беремо один літр молока. Якщо це
молоко не пастеризоване, то його тре
ба закип’ятити і вистудити до 3839
градусів. Тоді в це молоко додаємо зак
васку, ретельно перемішуємо і залива
ємо в термос. Далі вже справа часу. Йо
гурт має дозріти за 8 годин. Тоді пере
ливаємо готовий йогурт в чистий посу
дин і щонайменше на чотири години
ставимо до холодильника, аби зупини
ти процес сквашування. Найкраще все
ж залишити йогурт в холодильнику на
добу, тоді він матиме густішу консис
тенцію. Ну а далі вже додаємо, чого
серце бажає – можна трохи підсолоди
ти, влити варення… і bon appetit.

Закваски
Як відомо, яблуко від яблуні далеко
не котиться. З йогуртами те саме. Яка
закваска, такий і йогурт. Закваскою
для приготування домашнього йогурту
може бути йогурт промисловий. Ос
новна умова: він має бути без напов
нювача, згодиться, приміром, «Акти
вія класична». Іншим і кращим варіан
том є суха закваска. Її найліпше купу
вати в ампулах. З власного досвіду ска
жу, що закваски у капсулах чи пакети
ках не такі добрі. Суху закваску, або
бактерії, варто купувати в аптеках.
Приміром, 5 ампул «Наріне» обійдуть
ся вам десь у 60 гривень. Приблизно
стільки ж коштуватиме «Симбітер».
Досить непогані йогурти виходять з
«Лактобактерину» і «Біфідумбактери
ну». Ампула останнього коштує біля
двох з половиною гривень, і його мож
на знайти абсолютно в кожній аптеці.
Окрім того, є закваски «Vivo». «Біфівіт
VIVO», «Йогурт VIVO», «Йогурт VIVO
з лактулозою», «Ацидолакт VIVO»
(Ацидофільна паличка), «Сирок VI
VO», «Віталакт VIVO» і «Стрептосан
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VIVO» коштують на офіційному сайті
по 8 гривень, «Симбілакт VIVO» – 10
гривень. Додайте сюди оплату за дос
тавку і отримаєте приблизну ціну. Од
нак із ампульних бактерій спочатку до
ведеться приготувати материнську
закваску. Для цього ми беремо півлітра
кип’яченого молока і вистуджуємо йо
го до температури 3839 градусів. Тем
пературу найкраще вимірювати зви
чайним термометром. Тоді ложечкою
набираємо трішки молока і наливаємо
його в ампулу з бактеріями. Добре
струшуємо, аби суха маса розчинила
ся, і вливаємо в решту молока. Все це
потрібно гарненько збити, можна зви
чайною виделкою, і вилити в термос.
Закваска має настоюватися у теплі 12
годин, після чого її ставлять до холо
дильника, аби вона остаточно дозріла.
А далі з неї можна готувати йогурти.
Розрахунок такий – 2 столові ложки
материнської закваски на півлітра мо
лока. Однак йогурт вже готуватиметь
ся не 12 годин, як закваска, а 8. Збері

гати цю закваску можна в холодильни
ку протягом тижня.

Урізноманітнюємо смаки
Безпосередньо перед приготуван
ням до молока можна додати цукор,
аби йогурт вийшов солодким. Однак
доза цукру не повинна перевищувати
80 грамів на 1 літр молока, інакше це
сповільнить процес ферментації. Не
варто також наперед додавати свіжі
фрукти, оскільки підвищена кислот
ність знищує ферменти, а це не піде на
користь нашому йогурту. В такому ра
зі треба або додавати свіжі фрукти до
готового йогурту, або варені – до мо
лока із закваскою. Якщо ви кавоман,
можете зробити кавовий йогурт, вси
павши до молока трішки розчинної
кави. Можна додати трішки ванілі або
залити на дно баночки шоколад чи же
ле, а далі вже молоко із закваскою.
Аби зробити питний йогурт, достатньо
додати до готового йогурту фруктово
го соку і розколотити. Взагалі з гото

вим йогуртом можна робити все, на
що вистачить фантазії. Взимку можна
додати запарений чорнослив чи кура
гу, банани, печиво, варення, сироп,
желе, шоколад… Влітку – будьякі сві
жі ягоди і фрукти.

ДивоRтехніка
Дуже полегшить приготування йо
гурту таке чудо техніки як йогуртниця.
Принцип її роботи дуже простий. Цей
прилад підтримує потрібну температу
ру протягом необхідного часу. Ви на
ливаєте молоко кімнатної температури
в баночки, додаєте до нього закваску,
вимішуєте все це і ставите в йогуртни
цю. Тепер основне — не забути вчасно
вийняти готовий йогурт (приблизно
через 8 годин), інакше він перекисне.
Під час роботи прилад слід оберігати
від струсів і в жодному випадку не пе
реміщати його. Логічно, що гіршого
місця для йогуртниці, ніж зверху на хо
лодильнику, годі й придумати, навіть
якщо вкрай треба зекономити місце.
Вибрати такого помічника нині аб
солютно не складно. Принципової різ
ниці між моделями різних фірм не іс
нує. Всі вони мають вмонтований тай
мер і термодатчик, всі працюють без
шумно. Одні йогуртниці мають 68 ба
ночок для йогурту, інші — одну велику
чашу, однак загалом більшість із них
розраховані на виготовлення 1 літра
продукту. Нині на ринку представлені
йогуртниці фірм DEX, Ariete, Clatro
nic, Orion, Moulinex, Tefal та інші. Ціни
найрізноманітніші – від 150 гривень
до 700. Однак переплачувати не варто,
адже, як ми вже згадували, принцип дії
у всіх однаковий.
СМАЧНОГО!

РЕЦЕПТИ
Апельсинові скибочки
з йогуртом
Склад: 8 апельсинів, 100г апель
синового лікеру, 200г нежирного йо
гурту, 2ст ложки цукрової пудри, миг
далеві горіхи.
Приготування: апельсини обчис
тити, зняти плівку і вийняти кісточ
ки. Апельсин розділити на скибочки і
розкласти по десертних вазочках.
Збризнути лікером і дати 10 хвилин
настоятися. Йогурт збити з цукровою
пудрою та полити апельсинові ски
бочки. Мигдаль підсмажити, подріб

нити і посипати ним десерт. Можна
подавати до столу з бісквітом або
печивом.

винки абрикосів сирковою масою та
зверху добре посипати кокосовою
стружкою.

Десерт «Абрикоски»

Шоколадний батончик
з горіхами

Склад: 10 абрикосів, 100 г сирко
вої маси, 2 ст. л. грецьких горіхів, 1 ст.
л. вершків, 1 ст. л. кокосової стружки.
Приготування: горіхи необхідно
дрібно нарізати. Сиркову масу пере
мішати з вершкамиі добре збити,
після того добавити горіхи і перемі
шати. Абрикоси розрізати навпіл,
вийняти кісточки. Наповнити поло

1 ст. сухого молока, 1 ст. горіхів, 1
ст. цукрової пудри, 100 г вершкового
масла, 2 ст. л. какао, 2 ст. л. молока
Всі інгрідієнти добре перемішати і
варити приблизно 10 хвилин на неве
ликому вогні. Викласти у форму, і
поставити в холодильник.
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Екодизайн в інтер'єрі
Екологічно чисті оздоблювальні матеріали
для дизайну інтер'єру вашого будинку
Екологічно чистий будинок перед
бачає використання екологічно чистих
будівельних та оздоблювальних матері
алів при облаштуванні інтер'єру.
Зараз помітна тенденція викорис
тання природних матеріалів і перехід до
екостилю в дизайні інтер'єру. З'явилося
багато інформації про шкоду викорис
тання синтетичних матеріалів для здо
ров'я людини. Обробка приміщення,
виконана на основі натуральних мате
ріалів, природних фактур і простих
форм – ось головний тренд у світі ди
зайну інтер'єру на сьогоднішній день.
Дуже важливо, в якому середовищі зна
ходитесь ви і ваша сім'я. Сучасна люди
на проводить 80% свого часу в примі
щенні. Тому віддавайте перевагу нату
ральним матеріалам і всьому, що дає са
ма природа, виключіть синтетичні імі
тації, і ви отримаєте в результаті здоро
ве і трендове житло.
Використання шкідливих матеріа
лів у будівництві та оздоблювальних
матеріалів у дизайні інтер'єру призвело
до того, що в міських невиробничих
приміщеннях повітря стало в кілька
разів брудніше, ніж на вулиці. Україн
ські експерти будівельної сфери гово
рять про те, що лише чверть будівель
них матеріалів у нашій країні можна
охарактеризувати як безпечні для ви
користання в житлових і нежитлових
приміщеннях.
Щоб уберегти себе від шкідливих
матеріалів і зробити дизайн інтер'єру
свого будинку екологічно чистим, перш
за все не пошкодуйте свого часу і розбе
58
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ріться з характеристиками матеріалів,
які ви плануєте закупити для ремонту.
Основоположні моменти при ство
ренні екологічно чистого дизайну ін
тер'єру вашого будинку:
1. Вікна.
Вікна найважливіший елемент здо
рової атмосфери в будинку. Вікна за
безпечують приплив повітря і венти
люють приміщення. Дерев'яні вікна в
старих будинках мали свій власний
природний приплив повітря в квартиру
за рахунок негерметичної установки
вікна і додатковий приплив за рахунок
фрамуг і кватирок. Сьогоднішні гер
метичні шумоізолюючі склопакети не
можуть забезпечити приплив повітря
самі по собі, вони вимагають установки
вентиляційних клапанів (вентиляцій
них решіток).
Від самого ПВХ – профілю (поліві
нілхлориду), з якого робляться склопа
кети, ви не отримаєте нікої шкоди. Це
лише поширений міф про шкідливість
склопакетів. Полівінілхлорид може бу
ти шкідливий тільки при температурі
вище 200°С.
2. Підлоги.
Як підлогове покриття зараз часто
використовують ламінат. Ламінат ви
користовують як імітатор натурального
дерева і досягають цього тим, що на
стружку дерева, склеєну і спресовану за
допомогою формальдегідних смол, на
носять ламінацію із зображенням тієї
чи іншої текстури дерева. Такий оздоб
лювальний матеріал дешевий і зручний
в укладанні, тому дуже популярний.

Чим дешевший ламінат, тим шкідливі
шим він може бути для вас. Існує ламі
нат і більш дорогого сегмента (близь
ко 250 грн/м2). Такий ламінат виго
товляється за тим же принципом, але з
якісних матеріалів і тому набагато
безпечніший.
Не використовуйте в житлових при
міщеннях ПВХ лінолеуми, оскільки
при їх укладці використовуються небез
печні клеї.
Підлоги можуть служити також
джерелом шкідливих радіоактивних ре
човин, завдяки використанню природ
ного каменю, такого як граніт.
Цей природний камінь часто буває
сам по собі радіоактивний. Мармур і
вапняк, на противагу граніту, є безпеч
ними матеріалами, і їх застосування
тільки вітається.
Будьте пильні при укладанні теплих
підлог. Тепла підлога може стати дже
релом радіоактивних полів у вашому
домі. Не настилайте теплу підлогу пет
лями по всій площі з єдиним нагріваль
ним елементом. Не перестарайтеся з
кількістю теплих підлог в квартирі, кра
ще виключити їх використання в дитя
чій і спальні. Звертайтеся до фахівців і
відомих фірм.
Кращий матеріалом для дизайну
інтер'єру вашої квартири є паркет або
паркетна дошка. Такі покриття для
підлоги виробляються з натурального
дерева. Паркетна дошка дуже проста
в укладанні і не вимагає супутніх мате
ріалів, таких, як лак і мастика для пар
кету. Також сміливо оформляйте вашу
підлогу за допомогою керамічної
плитки.
3. Стіни.
Крім теплої підлоги, джерелом
електромагнітного забруднення примі
щення можуть бути і стіни. Непра
вильне підключення силового кабелю,
електропроводки, розподільних щитків
– все це може послужити на шкоду здо
ров'ю людини при неправильному ви
конанні. Висновок: звертайтеся до ви
сококваліфікованих фахівців.
Приділяйте увагу обробці стін. Не
захоплюйтесь швидковисихаючими і
наделастичними шпаклівками. Вони
згодом будуть виділяти шкідливі речо
вини, такі як фенол. Не використовуй
те фасадні матеріали для внутрішнього
оздоблення. Вибирайте паперові шпа
лери. При цьому клеї використовуйте
на крохмальній або казеїновій основі.
При фарбуванні стін віддавайте пе
ревагу водорозчинним фарбам широко
відомих виробників. Водорозчинні ак
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рилові фарби екологічні і практичні у
використанні, завдяки своєму складу
добре миються. Перевірте наявність
сертифікату ISO: 9001, що свідчать про
якість та екологічну чистоту фарби.
4. Стелі.
Для стель використовуйте фарби на
водяній основі і екологічно чисті шту
катурки. У всьому цивілізованому світі
натяжні стелі використовують тільки в
громадських приміщеннях, а не для
квартир і приватних будинків. Відомо,
що матеріал, після натягу виділяє фе
нол протягом кількох перших місяців.
Тому не використовуйте їх в якості об
робки стелі у вашому домі.
Не нагромаджуйте надто складні
гіпсокартонні конструкції і підвісні
стелі, вони мають здатність накопичу
вати пил.
5. Меблі.
Якщо ви хочете зробити дизайн ін
тер'єру вашого будинку екологічно
чистим, то вам необхідно відмовитися
від меблів, яка робиться з ДСП, ДВП,
МДФ матеріалів. Ці відносно дешеві
та практичні матеріали користуються
великим попитом для виготовлення
шаф, столів, кухонь та інших корпус
них і частково м'яких меблів. Такі ма
теріали містять у собі формальдегідні
смоли, шкідливі для людини. Тому
особливо шкідливо ставити такі меблі в
дитячі кімнати. В Україні пропонують
продукцію вітчизняних та імпортних
виробників з ДСП, ДВП і МДФ матері
алів. Віддавайте перевагу імпортному
виробнику, тому що їхня продукція на
багато вища за якістю і відповідно
менш шкідлива. Всі відкриті поверхні
ДСПплити повинні бути покриті спе
ціальною плівкою, яка захищає від ви
ділення формальдегідів. Не встанов
люйте меблі з ДСП, ДВП, МДФ мате
ріалів близько від джерел тепла.
Рішенням проблеми неекологічно
го дизайну інтер'єру вашого будинку в
цьому випадку стануть меблі, зроблені
з натурального дерева.

Квітники і підставки
Квітники і підставки це ще одна гру
па малих архітектурних споруд. Вони
досить близькі до скульптур. Квітники і
підставки призначені для того, щоб ви
ділити декоративні рослини із загальної
панорами насадження. За зовнішнім
виглядом ці споруди можуть бути різ
ними. Вони прикрашають вхід, газон,
окрему композицію рослин. Але у всіх
цих випадках квітники і підставки є до
мінантами.
В оформленні квітників і підставок є
свої технічні правила, що допомагають
краще доглядати рослини. Наприклад,
квітник «криниченька» викладають з
дерев’яних колод чи каменю. Внутріш
ню частину споруди краще просмоли
ти: тоді волога буде менше випаровува
тись з грунту. На «дно» криниці закла
дають шар бутового каменю товщиною
2030 см. Це теж сприяє збереженню
вологи. Грунт засипають таким чином,
щоб його рівень після просадки був
нижче краю споруди на 57 см. Саме
тут найбільше підгниває деревина, тому
її особливо важливо попередньо прос
молити. Якщо поруч поставити «жура
вель» з дерев’яним «відром», компози
ція буде ще більш колоритною. Можна
навіть автоматизувати полив квітника,
пропустивши по «журавлеві» гумову
трубку від насосу з водою.
Типи квітників і підставок: А – «кри
ничка»; Б — «візок»; В — підставка з
старого пня; Г — підставка з пня і авто
покришки; Д — квітник «ваза» (а — ме
талева сітка; б — грунт; в — опорна та
зрошувальна труба; г — орнамент з кві
тів).
Квітниковий «візок» роблять з дощок,
декоруючи ящик колесами. Зручність та+

кого квітника ще й в тому, що його можна
пересувати по площі.
Підставку для декоративних рослин
можна виготовити з старого пня. По
передньо пень знизу підрізають, а
внутрішню його частину вичищають
на глибину 0,50,7 м. У верхній частині
пня укріплюють хрестовину. Готову
споруду перевертають і встановлюють
«на попа», як це показано на рисунку.
Підготовлений для рослин отвір краще
просмолити, а тоді вже засинати грун
том. Якщо підходящого пня немає,
підставку можна зробити з куска дере
ва діаметром 0,30,5 м. У верхній його
частині укріплюють стару автомобіль
ну покришку, яка служить для засипки
грунту.
Нарешті, можна створити справжню
«вазу» для квітів. Це зовсім не важко. В
землю вбивають широку металеву тру
бу діаметром 5—8 см. Нижній кінець її
заливають бетоном, щоб туди не філь
трувалася вода. По всій кисоті труби че
рез кожні 1015 см насвердлюють отво
ри діаметром 0,60,8 см. Пізніше трубу
використовують для поливання рос
лин. Навколо труби, як це показано на
рисунку 24, закріплюють каркас з мета
левої сітки, надаючи йому необхідної
форми. Каркас засипають грунтом,
ущільнюючи його по всій висоті. Відтак
поливають конструкцію, заповнюючи
водою металеву трубу, і висаджують
рослини, розміщуючи їх в отворах ме
талевої сітки. Низькорослі та контрас
тні за забарвленням види рослин нада
ють «вазі»квітникові декоративного
орнаменту.
Джерело
www.samvse.com.ua

Олег Єрмаков
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Чому небезпечно
спалювати сміття у дворі
Навесні і восени ми бачимо на вулицях і на присадибних ділянках: купи сміття від торгових яток
перекочовують у багаття, дачники розводять багаття з уламків старих меблів, підкидаючи в них
плівку. Протягом кількох місяців дерева та інші рослини в нашому місті фільтрують повітря, очи+
щаючи його від пилу і газів. Повітря в місті стає чистішим, але отруйні речовини, накопичені лис+
тям, знову потрапляють у повітря, коли на газонах спалюють траву і листя. Від вогню цих багать
страждає коренева система рослин, погіршується структура ґрунту. На жаль, крім листя міські
двірники, садівники, школярі під час суботника кидають в багаття пластикові пляшки, поліетиле+
нові пакети, парникову плівку. Дізнатися про те, які шкідливі для вашого здоров'я речовини пот+
рапляють при цьому в повітря, ви зможете, прочитавши цю статтю.
При спалюванні будьякого орга
нічного сміття (рослини, кістки та ін.)
при досить високій температурі і дос
татній кількості кисню повинні утво
рюватися: водяна пара, вуглекислий
газ, оксиди азоту (у невеликих кількос
тях, через вміст азоту в білках і нуклеї
нових кислотах). Однак навіть при не
великій вологості сміття температура
різко знижується. Наприклад, при спа
люванні купи торішнього листя і трави
горить лише верхня частина купи, в той
час як нижня – тліє. Виходить, що верх
сміттєвої купи горить, а середня і ниж
ня частини купи тліють, димлять і за
недостатньої кількості кисню виділя
ють в атмосферу безліч небезпечних
для здоров'я людини речовин.
Основним компонентом диму є
чадний газ, або монооксид вуглецю
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(СО). Причому концентрація СО при
спалюванні побутового сміття може бу
ти рівнозначна концентрації на вулиці
обласного центру з інтенсивним рухом.
Як відомо, чадний газ (СО) – вкрай хі
мічно активне і небезпечне для людини
з'єднання. Він, дуже легко зв'язуючись
з гемоглобіном крові, блокує доставку
кисню до тканин, внаслідок чого настає
отруєння.
Крім того, в туманні дні вогнища
створюють своєрідний "смог" (мікро
частинки, що виділяються при непов
ному згорянні сміття, з’єднуються з
водяними парами), шкідливий для ор
ганізму людини. Що дрібніша частка,
то швидше вона проникає в легені і,
відповідно, більшої шкоди може завда
ти. При спалюванні тонни рослинних
відходів відкритим способом в атмос
феру виділяється більше 9 кілограмів
подібних частинок. Навіть при спалю
ванні простої целюлози (природного
полімеру) виділяються поліциклічні
сполуки, які мають очевидну мутаген
ну і канцерогенну дію. Найбільш по
мітними для людини є "ірітанти" –
подразливі речовини, які особливо не
безпечні для людей з ГРЗ, астмою,
хронічним бронхітом. Ірітанти под
разнюють нервові закінчення в брон
хах, викликаючи задуху.
Одними з найбільш потужних ірі
тантів є оцтова кислота й акролеїн, що
виділяються під час палахкотіння ба
гаття. Саме через них червоніють і
сльозяться очі, бувають болісні напади
кашлю. Але найнебезпечнішими з
продуктів відкритого горіння органіч
них відходів є ПАВ (поліароматичні
вуглеводні), до них, зокрема, відносять
бензопірени, що належать до найвищо
го — першого — класу небезпеки, і ха
рактеризуються найбільшою – в порів
нянні з іншими спорідненими речови
нами – канцерогенністю. Під час спа
лювання сміття створюються "ідеальні"

умови для виникнення таких токсич
них
речовин,
як
діоксин
(CnHnClnO12). Діоксини відомі своїм
різко шкідливим впливом практично
на всі органи життєдіяльності людини.
Крім того, за цих умов в атмосферу ви
діляється ще й фосген, що застосову
вався в роки першої світової війни як
хімічна зброя.
Украй небезпечно спалювати всіля
кі плівки, синтетичні матеріали (поро
лон, який використовується для наби
вання матраців, диванів, крісел, виго
товлення килимків, пінопласт), при
згорянні яких виділяються ціаніди, що
є причиною безлічі смертельних випад
ків під час побутових пожеж. У вогни
щах в більшості випадків через нестачу
кисню ціаніди не руйнуються, потрап
ляючи в довкілля. При низьких темпе
ратурах горіння (нижче 600 градусів)
поліуретанові піни не виділяють ціані
дів, але утворюють щільний, жовтого
кольору задушливий дим, що містить
ізоціанати, зокрема сильний алерген і
подразник диізоціанат толуолу. У 1984
р. в Бхопалі (Індія) в результаті витоку
метилізоціанату на заводі американ
ської транснаціональної компанії
"Юніон Карбайд" відбулася найбільша
в історії хімічної промисловості аварія,
яка забрала 3000 життів і призвела до
отруєння більше 200 тисяч осіб. Мети
лізоціанат впливає на шкіру, очі, шлун
ковокишковий тракт.
При горінні поліетилену, полісти
ролу, поліпропілену, найпоширеніших
пляшок для напоїв з поліетилентереф
талату, за високої температури шкідли
ві речовини в атмосферу майже не ви
діляються – вони просто згоряють, пе
ретворюючись на вуглекислий газ і во
дяну пару. Але, як правило, температу
ра багаття буває для цього недостат
ньою, так що в атмосферу потрапляють
канцерогенні ароматичні вуглеводні,
акролеїн та ін.
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Коли ж у вогонь кидають уламки
фанери, ДВП, ДСП, що містять фенол
формальдегідні смоли, в атмосферу ви
діляються ціаніди і формальдегіди. Як
що горить деревина, вкрита шаром
фарби, яка містила сполуки свинцю, ці
сполуки також запросто потрапляють в
організм через легені.

Обійдемося без Барбі,
або Що таке діоксин?
Що зазвичай уявляє собі людина,
розмірковуючи про отруйні "плоди ци
вілізації" сьогодення? Найімовірніше,
вертикальну трубу, яка викидає клуби
огидного жовточорного диму. Або ін
шу трубу, горизонтальну, з якої витікає
сіробура смердюча рідина. І рідко у
кого смертоносна отрута може асоцію
ватися, припустимо, із звичайною
пластиковою пляшкою чи милою ляль
кою Барбі. Виявляється: навіть від не
великого нагрівання під час будьякого
хімічного процесу, при якому хлор всту
пає в контакт з органічною сполукою,
утворюються отруйні речовини діокси
нового ряду – найнебезпечніші хімічні
речовини з відомих нині у світі.
Ці речовини викликають безліч
важких захворювань: вражають імунну
систему людини, печінку, мозок і шкі
ру. І що найстрашніше, потрапляючи
в організм жінки, вони можуть впли
нути на здоров’я її майбутньої дитини.
Стійкість цих речовин вражає. Для їх
повного
розкладання
потрібні
десятиліття.
Діоксини є універсальною клітин
ною отрутою й уражають всі види тва
рин і більшість рослин. Особлива не
безпечними їх робить неймовірна стій
кість до хімічного і біологічного розкла
дання, вони зберігаються в довкіллі
протягом десятків років і безперешкод
но переносяться по харчових ланцюгах
(водорості, планктон – риба – людина;
ґрунт – рослини – травоїдні тварини –
людина).
Діоксини завдають удару несподіва
но, "ховаючись" у найрізноманітніших
речовинах – пестицидах, поліхлорбіфе
нілах, бензині, папері і (увага!) у виро
бах з полівінілхлориду (ПВХ). Про не
безпеку цього пластику — особлива
розмова.
Основні джерела забруднення дов
кілля діоксинами:
 Ряд процесів хлорорганічного
синтезу, переробка і застосування його
продукції в певних умовах, деякі висо
котемпературні процеси хлорування
органічних речовин, каталітична пере
робка і спалювання хлорорганічних

сполук, синтез і застосування три, тет
ра, пентахлорфенолів, поліхлорцикло
гексанів та ін.;
 Спалювання твердих побутових
відходів, особливо матеріалів на основі
полівінілхлориду;
 Процеси хлорування лігніном при
відбілюванні целюлози в целюлозно
паперовій промисловості;
 Хлорування води, що містить фе
нольні речовини і лігніни;
 Високотемпературні
процеси
плавлення міді і прокату в електродуго
вих печах, отримання магнію, нікелю й
інших металів із їх хлоридів;
 Викиди автотранспорту, що вико
ристовує паливномастильні матеріали,
які містять присадки хлор або бромор
ганічних сполук, а також бензин з до
бавкою свинцю при наявності діхлоре
танового уловлювача.
Під терміном "діоксини" розуміють
певну групу хімічних сполук, що вклю
чає поліхлоровані дибензодіоксини
(ПХДД) і дибензофурани (ПХДФ).
У ґрунті період напіврозпаду най
більш токсичного представника сі
мейства діоксинів – 2,3,7,8ТХДД (див.
малюнок) перевищує 10 років, а у воді й
донних відкладеннях він може досягати
2 років.
У ґрунті діоксин і його аналоги, в
основному, накопичуються у поверхне
вому шарі на глибині 25 см. Однак ор
ганічні розчинники, нафтопродукти та
інші органічні речовини, присутні у
відходах виробництв спільно з ПХДД і
ПХДФ, істотно збільшують їх рухли
вість в ґрунті, сприяючи проникненню
діоксинів у ґрунт і в ґрунтові води.
Поліхлоровані / полібромовані ди
бензоnдіоксини та дібензофурани є
найбільш токсичними із синтетичних
отрут.

Що таке ПВХ?
(За матеріалами GREENPEACE)
ПВХ можна знайти практично
скрізь: від дитячих жувальних кілець
для зубів до пластикових вікон. При
виробництві ПВХ використовується
хлор, тому при його виготовленні і ути
лізації виділяється велика кількість
діоксину.
З покриттів підлог (лінолеуму) на
основі ПВХ при кімнатній температурі
(1822 градуси) виділяються леткі ком
поненти, зокрема, вінілхлорид, протя
гом 56 місяців!
З ПВХ роблять різні типи та види
упаковок для харчових продуктів, а це
вкрай небезпечно! З ПВХпляшок ві
нілхлорид переходить у їхній вміст –

алкогольні напої, воду тощо. Скільки
цієї отрути потрапило в напій – зале
жить від часу зберігання продукту.
Більшість з тих, що продаються в Укра
їні і Росії, іграшок — від ляльки Барбі до
дитячих зубних кілець — частково або
повністю складаються з ПВХ. Тож
перш ніж купити щонебудь, переко
найтеся, що ви маєте справу з безпеч
ним товаром.
При виробництві ПВХ у довкілля
потрапляє 188 різних органічних
речовин!

Як визначити товар з ПВХ?
За кордоном на товар зазвичай став
лять спеціальне маркування, що вказує,
з якого пластику він зроблений. Пере
конайтеся самі: візьміть і подивіться на
денце флакона – ви побачите трикут
ник, усередині якого зображена трійка
(03) в оточенні стрілок. Значить, фла
кон зроблений з ПВХ. Деякі виробники
просто пишуть – PVC. В Україні, як і в
Росії, на жаль, товари із пластику прак
тично не маркуються. До речі, заува
жимо, що це спонукає і деяких західних
виробників постачати нам товари без
належного маркування! На упаковці
може бути написано – Vinyl. При зги
нанні упаковки на лінії вигину з'явля
ється біла смуга. На денці пляшки вид
но шов з двома симетричними напли
вами. Пляшки мають синюватий або
блакитний колір. Пластик, парникова
плівка з ПВХ горять з густим виділен
ням чорного диму, а полум'я має зеле
нувате забарвлення (проводячи експе
римент, пам'ятайте, що ПВХ + вогонь =
діоксин).
Досвід підказує, що виробники ві
нілхлориду, ПВХ і товарів з нього ніко
ли не погодяться добровільно перейти
на більш безпечні технології. Змусити
їх можуть тільки споживачі – ми з ва
ми! Якщо товари з ПВХ не будуть ко
ристуватися попитом, їх припинять ви
пускати.
В.П. Долганов
Дім і сім’я № 5/2011
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Давайте жити в саду цілий рік
Як підготувати сад до зими
Восени в саду клопотів не менше,
ніж весною чи влітку. Як підготувати
сад до зими, щоб рослини добре пере
жили морози, розповідає науковий
співробітник Придністровської дос
лідної станції Ольга ТИМЕНКО.
Готуючи сад до зимівлі, спочатку
потрібно зібрати всю падалицю, гнилі
і висохлі плоди. Якщо цього не зроби
ти, личинки вийдуть із плодів, утво
ряться лялечки, а наступного року да
дуть нове покоління шкідників. Збе
ріть і знищіть муміфіковані (засохлі) і
гнилі плоди – резервацію хвороб. Як
що на деревах є ловчі пояси, їх потріб
но зняти. Паперові спаліть, а виготов
лені з мішковини прокип’ятіть, вису
шіть і складіть у сухому місці до нас
тупного року.

Вносити азотні
добрива не варто
Виріжте сухі і зламані гілки, зберіть
і спаліть їх. Камедь на кісточкових обе
режно зріжте ножем, зрізи промийте
3% розчином оцту або щавлевої кисло
ти. Восени також можна лікувати зрізи
та дупла. Їхні краї зачистіть гострим
ножем і замастіть садовим варом, фар
бою на оліфі або сумішшю глини, ко
ров’яку з додаванням невеликої кіль
кості дрібної вовни.
Потрібно видаляти також кореневу
поросль, вирізавши пагони в основі
коренів.
Багато шкідників зимує в тріщинах
і під корою на стовбурах дерев. Тому їх
ретельно очистіть ножем і побіліть гус
тим розчином вапна. Це також профі
лактика проти сонячних опіків. Важ
ливо здійснити цю процедуру саме во
сени, а не навесні, як це робить біль
шість садівниківаматорів, коли побіл
ка не відіграє істотної ролі й носить
косметичний характер. Осіння побілка
дозволяє захистити стовбури від моро
зу з наступним розтріскуванням і від
миранням кори. Особливо часто мороз
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пошкоджує черешню, грушу й сливу.
Причиною ураження є нагрівання
темних стовбурів і розгалужень у со
нячні дні кінця лютого й березня, що
будить життєдіяльність кори й камбію.
Наступні нічні морози приводять до
їхнього сильного підмерзання й заги
белі з південного боку стовбура.
У пристовбурних кругах переко
пайте грунт глибиною 1012 см, змен
шуючи глибину безпосередньо біля
стовбура дерева. Грудки не розбивайте.
Верхній шар землі краще промерзне,
що допоможе знищити шкідників, які
в ньому зимували.
Для успішної зимівлі необхідно,
щоб плодові дерева нагромадили дос
татньо поживних речовин, а тканини

визріли. Тому не слід восени піджив
лювати їх азотними добривами та щед
ро поливати. Молоді пагони корисно
прищепити, а іноді навіть підсушити
грунт, для чого перекопайте пристов
бурні круги.

Малину утепліть тирсою
Готуючи сад до зими, очистіть його
територію від рослинних решток, щоб
вони не приваблювали мишей. В окре
мі роки вже восени видно, що мишей
буде багато, а щоби запобігти пошкод
женню дерев, розкладіть принади з от
рутою проти мишей. Зробіть це так,
щоб вони були недоступними для пта

Народні рецепти
Захистіть майбутній урожай
Восени заготуйте коріння чеме
риці, відвари і настої з якого знищу
ють яблуневих попелиць, малиново
го жука, яблуневої плодожерки, від
лякують мишей та павуків.
У цей же час заготовляйте коре
невища кінського щавлю та кульба
би, які можна використати для бо
ротьби з кліщами і попелицями. Жи
вокость (дельфіній) – проти білана
жилкуватого, золотогузка, кільчасто
го шовкопряда, яблуневої мідяниці
та городніх шкідників. Зберіть і на
низайте на нитку чи на риболовну
ліску нетоварні (але не уражені збуд
никами хвороб) плоди гіркого пер
цю, які навесні та влітку майбутнього
року стануть у нагоді для боротьби з
попелицями та слимаками.
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хів та домашньої птиці – краще в толе
вих трубках товщиною 34 см і довжи
ною 1520 см. В них миша залізе, а для
птахів принада буде недоступною.
Листя може стати резервацією
шкідників, тому його треба згребти і
скласти у компостну купу.
Для захисту коріння від вимерзан
ня утепліть грунт, розклавши в при
стовбурних колах та на посадках мали
ни і смородини перегній, компост,
торф чи тирсу шаром 56 см.
Після настання сталих морозів і
при утворенні на поверхні грунту неве
ликої промерзлої кірки, вкрийте суни
цю матами, соломою, стружкою. Не
слід вкривати листям яблуні, груші,
вишні, у яких із суницями є спільні
хвороби та шкідники. Небажано вико
ристовувати як покривало також тир
су, яку навесні важко зібрати і винести
за межі грядок.
Ну от! Добру сраву зроблено! З по
легкістю зітхнули ви, підготувавши
свій садвиноград до зими, однак од
рузу ж засумувли: ох, як же ж вам не
вистачатиме вашого зеленого раю се
ред булих снігів за вікном! Але – не су
муте, бо при бажанні можна створити
чудосад і в квартирі, у якому вам всю
зиму і роботи вистачить, і, звичайно,
краси та радості!
Отож поговоримо, як створити

Зимовий сад –
куточок вічного літа
Облаштування зимового саду – за
няття не з легких. Але якщо у Вас
з'явиться можливість, створити неве
ликий острівець тропіків, який буде
зігрівати вас довгими зимовими вечо
рами, навряд чи ви зможете встояти
перед такою спокусою

Щоб круглий рік потопати в зелені
і квітах, необхідно з'ясувати конкретні
умови приміщення: його розміри, ос
вітленість, температурний режим, во
логість, орієнтація саду по сторонах
світла. При підборі рослин для зимо
вого саду дуже важливо звернути увагу
на кліматичні умови саме в зимовий
період.

Холодний зимовий сад
У частково опалювальному холод
ному зимовому саду, розташованому з
південної сторони будинку, де більшу
частину часу приміщення залито со
нячним світлом, забезпечуються опти
мальні умови для зростання світло
любних рослин, як, наприклад, олив
кове дерево або агава. Рослинам родом
з Австралії, Нової Зеландії і Середзем
номор'я взимку обов'язково необхід
ний період спокою, тобто період ко
роткочасного відпочинку, коли біль
шість фізіологічних процесів у них
призупиняються, рослини набирають
ся сил, щоб потім активно рости і цвіс
ти. Тому в зимові місяці нічна темпера
тура приміщення повинна бути наба
гато нижча денної.
У холодному зимовому саду (з тем
пературою повітря від 5 до 5°C) мож
на створити шматочок раю з духом Се
редземномор'я. Для цього вам підій
дуть такі рослини, як:
1. Кипарис вічнозелений (Cupres
sus sempervirens);
2. Брахіглоттіс Грея (Brachyglottis gre
yi) з широким довгастояйцевидними
листям і ажурними жовтими квітками;
3. Вічнозелені чагарники філерів
вузьколистої (Phillyrea angustifolia);
4. Маслина європейська (Olea
europea);

5. Ладанник (Cistus);
6. Агапантус (Agapanthus), Що вра
жає під час цвітіння своїм довгим квіт
коносом, на якому височить суцвіття
синього, білого або синьолілового
кольору;
7. Трахікарпус (Trachycarpus), здат
ний переносити короткочасне зни
ження температури до 15°С;
8. Ароматний піттоспорум топір,
або смолесем’янник «Nana» (Pittospo
rum tobira);
9. Карликовий гранат «Nana» (Pu
nica granatum), сягає до 100 см у висо
ту, має тривале цвітіння і навіть здат
ний зав'язувати мініатюрні плоди;
10. Міхел (Michelia) – дуже гарне
дерево, всипане під час цвітіння вер
шковобілими квітами з ніжним
ароматом;
11. Зірчастий жасмин або трахелос
перомум (Trachelospermum) з блиску
чими, темнозеленими восковими
листям і ароматними квітами, схожи
ми на жасмин;
12. Розмарин (Rosmarinus),
13. Декоративнолистяна кордили
на (Cordyline);
14. Мексиканський дух внесе да
зиліріон довжелезний (Dasylirion
longissimum);
15. Агава американська (Agave
americana);
16. Юка (Yucca);
17. агава вікторіярегіна (Agave
victoriareginae);
18. Японська камелія (Camellia ja
ponica), що к вітує в кімнатних умовах
у період спокою;
19. Нандина домашня (Nandina
domestica);
20. Подокарп крупнолистий (Podo
carpus macrophyllus);
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21. Акація срібляста (Acacia dealbata);
22. Новозеландський льон (Phor
mium tenax);
23. Мирт (Myrtus);
24. Лавр благородний (Laurus
nobilis);
Рослини під номерами 3, 8, 10, 11 і
21 мають приємний солодкуватим за
пахом, а під номерами 5, 12, 23 і 24
випромінюють прянотерпкий аромат.

Зимовий сад
з автоматичним
підтриманням температури
Найбільш широкий і різноманіт
ний вибір рослин для зимового саду, де
автоматично підтримується стабільна
температура повітря. Кращі умови для
красивої і соковитої зелені забезпечу
ють світлі скляні приміщення з темпе
ратурою повітря в зимовий період від 5
до 15°C. Бажано, щоб сад виходив на
південну, східну чи західну сторону. У
таких умовах прекрасно приживають
ся південноамериканські і південно
африканські рослини, як, наприклад,
каллістемон або чудова стрелиція
королівська.
У зимовому саду з автоматичною
підтримкою температури, де мінімаль
на температура повітря не опускається
нижче +5 – +15°C, цвітіння рослин не
припиняється протягом цілого року.
Якщо ви захочете увечері відпочити
серед ароматних квітів і цитрусових
рослин, виберіть наступні рослини:
1. Каллістемон (Callistemon);

2. Калліандра (Calliandra);
3. Стрептосолен (Streptosolen jame
sonii; 4 екз. ), блискучий в період цві
тіння цукерковомармеладними фар
бами, тому англійці прозвали його
«мармеладний кущем»;
4. Цеструм (Cestrum);
5. Сесбанія пурпуровочервона
(Sesbania punicea);
6. Шінус м'який або Перуанський
перець (Schinus molle);
7. Клеродендрум угандійський
(Clerodendrum ugandense);
8. Іохрома (Iochroma);
9. Стрелиція королівська (Strelitzia
reginae);
10. Охна дрібнозубчаста або кущ
Міккі Мауса (Ochna serrulata) Цінуєть
ся любителями екзотики за приголом
шливодекоративний вигляд: молоде
листя має рожевобронзове забарвлен
ня, потім гілки всипають яскраво
жовті квіти;
11. На пірамідальної опорі в'ються
кущі пасифлори (Passiflora);
12. Леонотіс (Leonotis);
13. Русселя (Russelia);
14. Мандарин (Citrus reticulata);
15. Хоізія трійчаста або апельсино
вий квітка (Choisya ternata);
16. Фремонтодендрон каліфорній
ський (Fremontodendron californicum),
17. Простантера (Prostanthera ro
tundifolia);
18. Лимон (Citrus limon);
19. Карісса крупноквіткова (Carissa
macrocarpa);
20. По опорі плететься
жасмин багатоквітковий
(Jasminum polyanthum);
21. Вашингтонія (Was
hingtonia).

Теплий зимовий сад
Постійно опалювальні,
теплі зимові сади, розташо
вані в північній або тінистій
частині будівлі, підходять
для тропічних рослин, як
наприклад, бугенвіллея і ге
діхіум Гарднера. Розміщен
ня рослин залежить не тіль
ки від умов приміщення,
але і від їх природних влас
тивостей. Так, для того, щоб
великі деревця змогли пов
ністю розгорнути свою кро
ну, ми пропонуємо розміс
тити їх по центру клумби.
Вузькі місця можна «замас
кувати» рослинами в'юнки
ми по спеціальній стінці.
Рослини з запашними квіт
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ками й ароматне листям розташо
вуються спеціально поблизу місця від
починку, щоб можна було вдихати їх і
насолоджуватись неповторними нот
ками квітучого літа або весни. Плодо
ві рослини з практичної точки зору бу
де розумно розмістити по краях клум
би або ж об'єднати в невеликі групки,
щоб було зручно діставати їх плоди.
Істотне різноманітність у зимовий сад
внесуть окремо стоять рослини в діж
ках, які, залежно від бажання і нас
трою, ви завжди зможете переставити
в інше місце.
У теплому зимовому саду з цілоріч
ної постійною температурою повітря
понад 18°С екзотичні рослини з деко
ративним листям (під номерами 5, 12,
17 і 20) створять справжню атмосферу
джунглів. Бажаєте зібрати осінній вро
жай? Тоді клумба, що попереду, у ва
шому розпорядженні (рекомендовані
рослини під номерами 1, 2, 3, 4, 7 і 16).
У теплому зимовому саду ми реко
мендуємо використовувати такі
рослини:
1. Фейхоа (Acca sellowiana);
2. Барбадоська вишня (Malpighia
glabra);
3. Черімоя (Annona cherimola);
4. Гуава (Psidium guajava);
5. Вогняне дерево, або делонікс ко
ролівський (Delonix regia);
6. Кавове дерево (Coffea arabica);
7. Манго (Mangifera indica);
8. Сенна (Senna didymobotrya);
9. Жовтий олеандр (Thevetia
peruviana);
10. Бугенвіллея (Bougainvillea);
11. Гібіскус (Hibiscus rosasinensis);
12. Стрелиція Миколая (Strelitzia
nicolai), квітки якої за своєю формою
нагадують чубатого журавля або рай
ського птаха, за що рослина одержала
другу назву  райський птах;
13. Пахістахіс жовтий (Pachystachys
lutea);
14. Гедіхіум Гарднера (Hedychium
gardnerianum);
15. Альпіни (Alpinia zerumbet);
16. Папайя (Carica papaya);
17. Алоказія крупнокореневищна
(Alocasia macrorrhiza);
18. Тунбергія крупноквіткова, ку
черява по опорі (Thunbergia grandiflo
ra), З незвичайно красивими поодино
кими квітками від синьої до пурпуро
вого забарвлення;
19. Папірус (Cyperus papyrus);
20. Діксон відстовбурчені (Dickso
nia squarrosa).
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