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Євген Скулиш:
знання української мови –
ознака високої професійності
офіцера спецслужби
Перше, що вражає кожного, хто переступає поріг Національної
Академії Служби безпеки України, – це патріотичний творчий дух,
який панує у виховному і навчальному процесі, і, передовсім, вели
ка повага до українського Слова. Саме про те, як науковопедаго
гічний та офіцерський склад цього єдиного в Україні за своєрідною
професійною спрямованістю вищого навчального закладу розв'язує
таку животрепетну проблему державного значення, як вивчення
української мови та літератури, і взагалі, виконує законодавство
України про мови – наша розмова з ректором, генералмайором
Євгеном Деонізійовичем Скулишем.
– Євгене Деонізійовичу, чи справді вив
чення української мови та знання україн
ської літератури в пошані в такому серйоз
ному виші, як Ваш?
Є. Д. Скулиш: – Хочу сказати, що
помиляються ті, хто думає, що в навчаль
ному закладі Службі безпеки мало дбають
про українську мову, чи неналежно
виконують Закон про мову. Такот,
підкреслюю, ми просто цього не можемо
собі дозволити. Тому що, поперше,
знання української мови – є однією з
ознак високої професійності офіцера
спецслужби, подруге, – чи не основним
чинником вихованням патріотичної,
духовно багатої особистості, свідомої
своєї причетності до долі рідної землі. Всі
ж ми пам'ятаємо геніальні рядки неза
бутнього Василя Симоненка: «Доки мова
для внуків звучить солов'їно, і дзвенить,
мов кришталь, мов трава степова, ти не
вмреш, ти не вмреш, Україно, не загине
народ, що в негоду співа».
Тож нема нічого дивного в тому, що
в Національній академії Служби безпе
ки України курсанти – майбутні опера
тивні співробітники та референтипе
рекладачі – справді глибоко і цілеспря
мовано оволодівають культурним над
банням українського народу, зокрема,
набутками ділового мовлення та новіт
нього літературного слова. Звичайно,
велика заслуга в цьому кафедри україн
ського ділового мовлення, яку очолює
професор Людмила Георгіївна Погиба.
Саме дякуючи співробітникам кафедри,
українська мова вивчається в Академії
СБУ на високому фаховому рівні і з ве
ликою любов'ю.
– Найкращим підтвердженням Ваших
слів є чудово оформлений підручник «Укра
їнська мова фахового спрямування», що

лежить на столі перед нами. «Народився»
він, як бачу, на кафедрі українського діло
вого мовлення Вашого вишу. І це дуже при
ємно, адже всі ми бачимо, які серйозні проб
леми маємо сьогодні з українською мовою і
мовленням на всіх рівнях.
Є. Д. Скулиш: – Сьогодні Міністерс
тво освіти і науки, молоді та спорту Укра
їни порушує питання про забезпечення
студентів, курсантів, слухачів вищих нав
чальних закладів навчальнометодичною
літературою, створеною силами науково
педагогічного складу навчального закла
ду. В нас же, в Академії СБУ, це практику
ється давно. Що ж до підручника «Укра
їнська мова фахового спрямування», ав
торами якого є працівники кафедри діло
вого мовлення Людмила Георгіївна Поги
ба, Тетяна Олександрівна Грибіниченко,
Лариса Миколаївна Голіченко, то він
вийшов друком у цьому році у видавниц
тві «Кондор», звичайно, під грифом Мі
ністерство освіти та науки України, і ре
комендований як підручник для широко
го кола вітчизняних вищих і середніх спе
ціальних закладів різного фахового спря
мування, а також факультетів україністи
ки зарубіжних вишів.
Що ж стосується вихованців Академії,
серед яких є курсанти, слухачі і ті, хто при
ходить у нас перепідготовку, то для них
підручник уже став настільною книгою.
За цим підручником вони вивчають і мов
не законодавство, і мовну політику, секре
ти професійної комунікації, культуру мо
ви та усного спілкування, ведення доку
ментації, етикет службового листування і
навіть таємниці перекладу та редагування,
вчаться писати наукові роботи і вести пуб
лічні дискусії. Так що підручник не зале
жується на полицях бібліотеки. До речі, як
й інші навчальнометодичні напрацюван

Ректор Національної академії
Служби безпеки України
Скулиш Євген Деонізійович

ня кафедри, що теж мають міністерський
гриф, наприклад, навчальний посібник
«Складання ділових паперів. Практикум»
(автори: Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О.,
Баган М.П.), який вже удруге перевида
ний у видавництві «Либідь». Те ж можна
сказати і про «Збірник диктантів з україн
ської мови для вищих навчальних закла
дів» (автори: Грибіниченко Т.О., Погиба
Л.Г., Шкуратяна Н.Г.)., матеріали якого
відзначаються високим патріотизмом, до
помагають набути не тільки належної
мовної підготовки, а й підвищити загаль
ну ерудованість. І це я кажу не ради крас
ного слівця: до нас приходять вчитися різ
ні діти, із різним рівнем знання україн
ської мови. А виходять від нас людьми ви
соко освіченими, ерудованими, притім
великими знавцями державної мови. Під
твердженням цьому є схвальні відгуки, які
надходять від практичних співробітників
Служби безпеки. Мені як керівникові
Академії особливо приємно, що колектив
кафедри ділового мовлення одержує нові
замовлення на укладання фахових посіб
ників філологічного профілю.
– І ще одне запитання цього плану: як
Національна Академія Служби безпеки Ук
раїни виконує «Закон про мови в Україні»?
Є. Д. Скулиш: – Як бачите, і керівниц
тво нашого навчального закладу, і викла
дацький колектив – усі ми дбаємо про те,
щоб курсанти досконало володіли держав
ною мовою, а також мовами національних
меншин, не забуваємо і про вивчення іно
земних мов. Тому в цьому році запровади
ли в навчальний процес вивчення не тіль
ки європейських мов, а й східних. Так, ок
рім англійської, німецької, французької
Дім і сім’я № 6/2011
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мов, курсанти вивчають арабську, турець
ку, китайську, перську… Думаємо, цей пе
релік з кожним роком доповнювати.
– Якщо не секрет, якою мовою спілку
ються між собою викладачі і, звичайно, ви
хованці Академії?
Є. Д. Скулиш: – Однозначно – дер
жавною українською.
– Знаєте, для мене стало несподіван
кою, звісно, приємною, те, що курсанти і
студенти Академії СБУ беруть участь у
Міжнародних конкурсах з української мови
імені П. Яцика…
Є. Д. Скулиш: І то вже десять років
поспіль. Без перебільшення, саме Міжна
родний конкурс з української мови імені
Петра Яцика користується серед наших
вихованців великою популярністю. Має
мо й переможців. Так, творча робота про
історичне минуле України курсантки Ма
рії Назаренко відзначена дипломом і буде
надрукована у збірнику авторівперемож
ців. Взагалі, у нашому навчальному закла
ді відбувається чимало різних і цікавих лі
тературнотворчих заходів.
– Чого справді не було в історії Академії
СБУ попередніх років, то це курсантів – ла
уреатів престижних літературних премій. Чи
не так?
Є. Д. Скулиш: Так. Цього справді не
було аж до 4 квітня 2011 року, коли в при
міщенні Національної спілки письменни
ків України відбулася церемонія урочис
того вручення дипломів переможцям
престижної Міжнародної українськоні
мецької літературної премії імені Олеся
Гончара.
Серед нагородженних і Алла Адамо
вич, курсант Національної академії Служ
би безпеки України. Її літературознавче
дослідження «Олесь Гончар – повпред ми
ру» удостоєне заохочувальної премії Все
українського Фонду відродження видат
них пам'яток історикоархітектурної спад
щини ім. Олеся Гончара: за «великий вне
сок у дослідження творчості Олеся Гонча
ра, самостійне, зріле, незалежне мислення
в оцінці його спадщини». Слова подяки
засновникам і організаторам премії май
бутній перекладач проголосила україн
ською та німецькою мовами.
Також в цьому році на конкурсі «Мо
лодих регіонів» Голосіївського району м.
Києва були відзначені роботи курсантів
Ольги Лисак та Бессараба Андрія на тему
«Пишаюся тим, що я – українець (україн
ка)». Наші випускники Валерія Заніна та
Марина Тиква стали переможцями кон
курсу Міністерства освіти, науки, молоді
та спорту України – «Історія мого села», а
4
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їх роботи були надруковані в газеті «Укра
їнське Слово». Крім того в Академії про
водяться внутрішні літературні конкурси
серед студентської молоді і викладацького
складу… Стилістичну вправність мовлен
ня Соболевої Олени відзначили у квітні
2010 року дипломом на Всеукраїнській
студентській олімпіаді з української мови
у Чернівцях. Схвальні відгуки про поетич
не обдаровання наших курсантів Соболе
вої Олени, Олондар Валерії, Цвірчак
Вікторії, Шмоткіної Ганни ми чули від усіх
митців, які побували в гостях в Академії.
Крім того, в Академії проводяться
внутрішні творчі конкурси…
– До речі, мені довелося бути головою
журі одного з них – академічного літератур
ного конкурсу «Вогонь в одежі слова», який
відбувався в Національній академії Служби
безпеки України навесні цього року. І хочу
сказати, що приємно вражена творчим по
тенціалом учасників, які виступали у трьох
номінаціях: поезія, проза і публіцистично
наукові статті.
Є. Д. Скулиш: Так. На наш погляд,
дуже цінною особливістю цього конкурсу
є те, що в доробку майже кожного з його
учасників поважне місце займає патріо
тична, громадянська тематика, що вони
продовжують славну гуманістичну тради
цію вітчизняної літератури.
Високим художнім рівнем і глибиною
осмислення ролі митця у всі епохи позна
чена робота Алли Солодкої «Лист до Івана
Франка». Приємно й те, що конкурсанти
не тільки пишуть власні твори, а й пробу
ють перекладати світову поезію. Серед
відзначених робіт є і високохудожня філо
софська проза і добірки поезій, які вже
можна вважати рукописами майбутніх
книжок.
– Звичайно, що ці здобутки – результат
тої великої і систематичної роботи, яка про
водиться і то не один рік із творчою студент
ською молоддю Академії.
Є. Д. Скулиш: Маєте рацію. Ось уже
15 років у Національній академії Служби
безпеки України працює літературна сту
дія курсантів та викладачів. Діяльність
гуртка спрямована на розвиток творчих
обдаровань, формування активної жит
тєвої позиції у наших вихованців, надан
ня допомоги в підготовці публікацій та
проведенні поетичних досліджень. Стат
ті курсантів Мазка Костянтина, Журби
Володимира, Верьовкіної Інни, Авра
менко Юлії та ін. про сучасну молодь, її
проблеми, батьків і дітей, патріотичні
почуття, пошану до рідної мови, критич
ні оцінки творів сучасних українських
митців, рецензії надруковані протягом

останніх років у газетітижневику «Укра
їнське Слово». Це, зокрема, стаття Рома
на Стецишина про державну мову Украї
ни під назвою «Доки живе мова, живе
народ. Гине мова – гине народ». Аспірант
Ярослав Скорик після зустрічі в Академії
з драматургом В. Герасимчуком написав
критичну статтю про його твір під наз
вою «Драма В. Герасимчука «Андрій
Шептицький», що була опублікована в
газеті «Слово Просвіти». Випускниця
2010 року Довгаль Валерія підготувала
рецензію на збірку поезій співробітника
Академії Й.Осецького. Статті курсантів
Олондарь Валерії та Назаренко Марії
надруковані в газеті «Природа й
суспільство». Побачив світ підготовле
ний кафедрою українського ділового
мовлення збірник «Студентські студії»,
присвячений темі «Як тебе не любити,
Києве мій». Видавництво «Книга» опуб
лікувало збірку поезій випускника Ака
демії, неодноразового переможця твор
чих конкурсів Буркацького Миколи під
назвою «Другие берега» (російські та ук
раїнські поезії).
– Чи правда, що особливою популярніс
тю в Академії користуються літературно
просвітницькі періодичні видання?
Є. Д. Скулиш: Загалом увесь особовий
склад Академії має можливість регулярно
дізнаватися про літературні новинки з га
зет «Літературна Україна», «Українська лі
тературна газета», «Слово Просвіти», «Ук
раїнське Слово» та журналу «Сучасність».
Ці часописи наш навчальний заклад пе
редплачує вже не перший рік, є вони в
нашій бібліотеці, і, як мені відомо, дуже
популярні серед студентської молоді.
– До слова: чи не плануєте самі видава
ти чи то академічний журнал, чи газету, як
це роблять інші ВНЗ, зокрема Національна
академія управління?
Є. Д. Скулиш: – Ця ідея колективом
Академії виношується давно. Зроблені
кроки з вивчення досвіду видання газет в
кращих вишах м. Києва. Наша специфіка
пов'язана, зокрема, з обмежувальними
можливостями службової інформації, що
циркулює в навчальному закладі, знайде
своє відображення у майбутньому видан
ні, яке має умовну назву «Академія. Від
«А» до «Я».
– Гарна ідея… На скільки мені відомо,
великого значення у виховному і навчально
му процесі Ви надаєте організації різних
літературномистецьких свят…
Є. Д. Скулиш: Так, у березні 2011 року
ми відзначали Міжнародний день рідної
мови та 150річчя від дня перепоховання

АКТУАЛЬНО
Тараса Шевченка. В рамках урочистостей
відбулася науковопрактична конферен
ція курсантів за участю відомого письмен
ника П. Перебийноса, мовнолітературна
вікторина на кращого знавця творчої
спадщини Т. Шевченка, конкурс читців
поетичних творів, літературний вечіррек
вієм пам'яті Великого Кобзаря, які стали
потужною формою патріотичного й есте
тичного виховання майбутніх співробіт
ників Служби безпеки України.
Логічним доповненням літературно
творчої роботи, що проводиться в Націо
нальній академії, є відвідування пам'ятних
місць, пов'язаних з життям та діяльністю
видатних постатей української культури. У
березніквітні поточного року курсанти
старших курсів вкотре відвідали Чернечу
гору, де поклонилися могилі Тараса Шев
ченка, побували в Успенському соборі на
панахиді по великому українському поету.
Оглянули перший народний музей Кобза
ря. Неквапно оглядаючи експонати, зво
рушені курсанти затримувалися біля Тара
сових особистих речей, власноруч написа
них документів, портретів, колекції вида
них у різні роки «Кобзарів».
Загальне враження, емоційний стан,
спілкування курсантів між собою красно
мовно і переконливо свідчили, що ім'я Та
раса Шевченка для кожного з них є доро
говказом у житті та подальшій службовій
діяльності офіцера спецслужби, надихаю
чим прикладом служіння інтересам дер
жавної безпеки України. Ми, педагоги і
вихованці Академії, впевнені: поет назав
жди залишиться виразником одвічних
сподівань українського народу.
– Чути такі слова від офіцера спец
служб… дорогого варте. Євгене Деонізійо
вичу, Ви мене зворушили до глибини душі, і
не тільки пієтетним ставленням до Тараса
Григоровича. Адже знаю: сьогодні, коли на
ціонально свідома творча еліта занепокоєна
тим, що українська мова й література опини
лися на задвірках освіти в Україні, саме в
Академії СБУ, як ні в жодному іншому нав
чальному закладі, українська література у
пошані, а її вивчення – на висоті. За що Вам
особисто велике спасибі.
Є. Д. Скулиш: – На мою думку, особ
ливо важливим фактором впливу на
формування естетичних смаків у кур
сантів мають зустрічі з живими майстра
ми красного слова. І тому ми з радістю
запрошуємо до себе письменників. Ли
ше за останній рік в Національній акаде
мії Служби безпеки України побувало
більше письменників, публіцистів, вче
них мовознавців і літературознавців, ніж
за всі роки існування Академії СБУ. Ці
кавими були зустрічі з лауреатами Шев

ченківської премії Михайлом Слабош
пицьким, Петром Перебийносом, го
ловним редактором журналу «Київ» Вік
тором Барановим та редактором «Укра
їнської літературної газети» Михайлом
Сидоржевським, з драматургом Валері
єм Герасимчуком, поетесами Тетяною
Домашенко і Наталею Клименко – ди
ректором Національного музею Тараса
Шевченка в Києві, доктором фізикома
тематичних наук, поліглотомперекла
дачем Іваном Дзюбом. Та й Ваші, Галино
Тимофіївно, розмови з нашими курсан
тами про величність і значення україн
ської мови, збереження її чистоти, зали
шили свій слід у їхніх душах.
Щиро кажучи, керівний та педаго
гічний колектив Академії докладає всіх
зусиль, щоб українська мова і література
не почувалися на задвірках навчального
процесу. Наші курсанти не тільки зустрі
чаються з українськими сучасними
письменниками, а й читають їх твори. Їм
добре відомі імена патріархів сучасної
української літератури, лауреатів Шев
ченківської премії Анатолія Дімарова та
Юрія Мушкетика, Бориса Олійника,
Павла Мовчана, Юрія Щербака, Євгена
Пашковського, Любові Голоти, знайомі
з творами прозаїків Галини Тарасюк, Єв
генії Кононенко, Ірен Роздобудько,
драматургів Ярослава Стельмаха, Вале
рія Герасимчука, Василя Фольварочно
го, поетів Миколи Луківа, Вадима Кри
щенка, Юрія Рибчинського, Павла
Вольвача та інших. Вивчають вони і
творчість Василя Стуса, Івана Світлич
ного, представників української діаспо
ри. Знають наші курсанти і про літера
турні школи: київську, ньюйоркську,
галицьку, житомирську. Така обізнаність
дозволяє осмислювати дійсність в коор
динатах національних чеснот, місце і
призначення людини на перетині часу та
простору у веремії неспокійного сього
дення. Гадаю, що фаховій підготовці на
ших референтівперекладачів можуть
позаздрити студенти найпрестижніших
філологічних вишів.
– І це справді так. Чула останнім часом
в Академії народилася ще одна гарна тради
ція: відвідувати історичні місця України.
Є. Д. Скулиш: – Започаткував цю
справді гарну традицію полковник Віктор
Петрович Гуйван. Наші курсанти вже по
бували в гетьманській столиці Батурин, в
Чигирині та інших місцях козацької сла
ви. Крім того, взяли за звичай привозити з
цих місць деревце і висаджувати у нашому
парку слави. Так от: уже росте в цьому пар
ку на подвір'ї Академії СБУ дубок з Чиги
рина і горобина з Батурина. Думаю, що

скоро з'явиться тут і карпатська смерека,
тим більше, що наші викладачі і курсанти
напередодні Дня Конституції уже підко
рили і Говерлу – священну гору українців.
– Як мені відомо, Ви з Віктором Петро
вичем Гуйваном обидва родом з Буковини,
благословенного краю, де до наших днів
свято шанують народні традиції. Чи правда,
що цьогоріч в Академії СБУ ознайомились з
буковинською Маланкою, народним святом
переберії, яке особливо яскраво і розкішно
відбувається напередодні Старого Нового
року тільки у Вашківцях Вижницького райо
ну Чернівецької області та подивитись на
яке щороку після Різдва з'їжджається пів
Києва і чверть світу?
Є. Д. Скулиш: – Було таке і не погано
було… Бачите, у нас в Академії навчається
дуже багато талановитої молоді, яка не
тільки вміє писати, співати, грати, а й ці
кавиться народними традиціями. Та й се
ред викладачів чимало шанувальників на
родних звичаїв. Але не всі вони, особливо
жителі міст та вихідці зі східних та півден
них областей, знають ці звичаї та народні
обряди: не скрізь, на жаль, вони й зберег
лись так, як на Заході України. Тож чому б
нам з такими талановитими молодими
силами та не спробувати відродити народ
ні свята в стінах Академії? Особливо вели
ке враження, кажуть, наша Маланка спра
вила на працівників Соломянської рай
держадміністрації. І це ще одне підтвер
дження того, що шанування прадідівських
традицій, давніх звичаїв свого народу –
теж один із дуже дієвих чинників форму
вання гармонійної, патріотичної особис
тості, високоморального фахівця, людини
з великої букви, якими ми прагнемо вихо
вати українських контррозвідників.
– Успіхів Вам, Євгене Деонізійовичу, у
цій святій державній справі, снаги й здо
ров'я, і дякую за таку щиру і вельми пізна
вальну розмову.
Є. Д. Скулиш: А Вам дякуємо за увагу,
яку привернули до нашого навчального
закладу.
Залишаючи ошатні приміщення Націо
нальної академії, її гостинного господаря,
привітних співробітників, упевнююсь, що
український народ має оптимістичне май
бутнє, якщо на сторожі безпеки Україна
стоять люди державницького мислення,
патріоти і професіонали, щиро закохані в
народні звичаї і традиції, прихильні до укра
їнського слова, перейняті турботою про
розквіт національної культури і зміцнення
українського Духа.
Галина Тарасюк
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Народний одяг
— традиції й сучасність
Продовження. Початок в «Дім і
сім’я» №5/2011 р.

Ц

ією технікою вишивали у міс
тах та у панських маєтках різ
номанітні предмети інтер’єр
ного призначення: декоративні панно,
оздоби на меблі, скатерки, серветки то
що. Здебільшого це були натюрморти,
пишні букети з об’ємноживописними
формами квітів та з багатою гамою ко
лірних відтінків. У народному виши
ванні ця техніка трансформувалася у
появу нових рослинних натуралістич
них мотивів у червоночорній кольоро
вій гамі. Техніка хрестика поступово
витісняє давні техніки шитва, тради
ційні орнаментальні мотиви і усталену
колористичну гаму.
Наші предки обожнювали рослини,
тому фарбування природними барвни
ками мало широке розповсюдження.
Рослинні барвники давали не тільки ці
каві неперевершені відтінки, а й потуж
ну позитивну енергетику, яку утримува
ла у собі та чи інша фарбувальна росли
на. Магічна дія процесу вишивання
підсилювалась ефірними силами рос
лини, якою була пофарбована нитка.
Ефірна есенція та сила рослини перехо
дили у вишивальну нитку, далі у саму
вишивку, збільшуючи її благотворний
вплив. Наприклад, звіробоєм фарбува
ли у красивий золотистий колір. Таки
ми нитками вишивали сорочки для чо
ловіківмисливців, які ходили на полю
вати. Цікавою рослиною є вільха, якою
фарбували у сірі аж до чорного відтінки.
Для отримання більш темного насиче
ного відтінку матеріал фарбувався кіль
ка разів поспіль. Темні кольори ниток
давали чорниці, бузина, верхня шкара
лупа волоського горіха. Нитки, пофар
бовані у дубовій корі, передавали у ви
шивку силу дубового дерева, оскільки
дуб є символом міцного здоров’я, якщо
ж дубова гілка ще й з жолудями, то це
побажання мати міцне здорове потомс
тво. Така сорочка надає додаткової сили
тому, для кого вона вишита.
У 1992 році мені пощастило побува
ти у Швейцарії, у славетному антропо
софському центрі «Гьотеанум». Там я
познайомилася з відомим майстром
рослинних фарбників паном Гюнтером
Мейєром, який вирощував фарбувальні
рослини, сам добував з них барвники,
сам ними фарбував різні поверхні та
6
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матеріали, сам малював ними та розпи
сував тканини і стіни приміщень. Це
говорить про те, що традиція фарбувати
рослинами ще збереглася у світовій
практиці і її можна відновити з деякими
відмінностями та поправками на сучас
ні матеріали та нові, більш досконалі
технологічні можливості.
З появою анілінових барвників
з’явилася можливість отримати широ
кий кольоровий спектр вишивальних
ниток, які стали досить дешевими і
доступними. Майстринівишивальни
ці почали надавати перевагу натураліс
тичним мотивам троянд, гвоздик, лі
лій, жоржин, хмелю, винограду, які
широко поширились через друковані
та рекламні взірці, дешеві альбоми у
псевдонародному стилі. Цей стиль, на
жаль, пишно процвітає і в наш час. До
нього ще додаються навмисно спотво
рені та стилізовані під сучасний кітч
образи. Так, на нашу етнографічно
краєзнавчу конференцію у грудні 2007
року було представлено дві дитячі ро
боти, на яких красувалася «українка» з
величезною головою, «одкровенним»
декольте, маленькими химерними
ніжками і непропорційним корпусом.
На запитання до керівників, які пред
ставили на суд журі такі роботи, — чо
му вони вчать наших дітей, як скерову
ють їхню творчість, де природний ху
дожній смак, і хіба не шкода часу, сил,
напруження зору, а також і матеріаль
них витрат на виготовлення такого пу
головка, чи це і є для нас ідеал україн
ської дівчини? – майстрині відповіли:
«Вишиваємо все те, що пропонують
для нас рідні українські модні журнали
зі зразками вишивки. Інших не має
мо». Отже, залишається про це запита
ти самих видавців модних журналів…
Існує видання ХІХ ст. старих
народних узорів, які зібрала мати Лесі
Українки – Олена Пчілка. Вона зби
рала стародавні українські узори, бага
то писала про псування нашого ук
раїнського хисту, і що та мода йде
згори, з модних журналів аж до прос
тих швачок. Коли повсюдно з’явилися
в орнаментиці мотиви троянди, то ни
ми почали зашивати геть усе: пишні
смуги на рукавах, всуціль заквітчані
рушники, скатерки, підзори. Вважало
ся, що чим більше нашито і чим пиш
ніше, тим краща майстриня. Майстри
ню цінували теж і за кількістю вишито

го. Такі критерії оцінки призводили до
аляпуватості вишитого виробу, навіть,
виникло таке порівняння: гарні рукави
як у кров умочені. Деяким з таких со
рочок народ дав назву «узірпекло», бо
він нагадує червоночорне місиво ди
му і вогню. Чоловічі сорочки теж поча
ли вишивати квітами (дуже багато
зразків у нас на Одещині), хоча пере
важна більшість узорів усе ж залиши
лася геометричною, але у фондах музе
їв зберігається достатня кількість чоло
вічих сорочок вишитих трояндами,
гвоздиками і навіть ліліями (символ лі
лії суто жіночий). Ці сорочки дуже де
коративні, тому мистецтвознавці у зах
ваті від них. Дуже часто такі вироби
рекламують працівники телебачення,
не розуміючи сакрального значення іс
тинно народного вишиття. Таким чи
ном сталася підміна сакральної ви
шивки, і це співпало у часі з відчужен
ням людей від землі. Відійшли у забут
тя білосіре та червоне ткання, вишив
ка червоночорна, червоносиня, у різ
них комбінаціях геометричні орнамен
ти. Замість традиційних орнаментів на
вишитих виробах з’являються різ
номанітні натуралістичні червоно
чорні квітки.
«Брокарівські» узори за музейною
класифікацією називаються позарегіо
нальними, бо вони не мають нічого
спільного з давніми місцевими тради
ціями, з колоритом, який був на наших
теренах. «Брокарівська» вишивка зараз
у багатьох музеях виділена окремо. На
жаль, більша частина українців вва
жає, що наша давня народна вишивка
— це червоночорні крупні квіткові
мотиви, вишиті хрестиком. Це думка
докорінно не вірна, бо саме через про
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никнення «хрестика» у нашу вишивку
втрачені майже всі, окрім гладі, старо
давні вишивальні техніки, які тепер ми
мусимо відроджувати. Мало хто сьо
годні знає про багатство наших старо
винних народних швів і вміє ними ко
ристуватися. Найкурйозніше те, що
наші майстрині копіюють і відроджу
ють саме «брокарівські» вишивки, вва
жаючи їх нашими народними, втраче
ними. Часто можна почути про старо
винний бабусин рушник чи сорочку,
яким десь понад 100 років. Заінтриго
вані черговим очікуванням зустрічі з
раритетом знавці української вишивки
не приховують свого глибокого розча
рування, коли перед ними з’являється
100відсотковий «брокар», якому дій
сно може бути понад 100 років. Я не
одноразово потрапляла у подібну си
туацію, коли не знаєш, що сказати
власнику подібного «скарбу», щоб не
образити його в найкращих почуттях.
На жаль, на наші виставки і семінари
із сіл найчастіше привозяться саме та
кі речі, і важко щось заперечувати їх
нім господарям, що з вогниками в очах
і з невимовним захватом розповідають
історію виникнення та збереження
цих «старовинних» народних виробів.
З іншого боку такі речі можуть мати
неабияке значення для їхніх господа
рів чи хранителів, але як для зразків
народного мистецтва їхнє значення
нульове.
Сумно також визнавати, що подіб
ні вишивки активно демонструються
за кордоном і видаються за наше ста
ровинне народне шиття. Та й іноземні
туристи задешево купами скуповують
саме їх. Такий попит породжує ново
явлених майстрів народної вишивки,
які, нехтуючи усілякими канонами ви
шивальної майстерності, масово пло
дять псевдоукраїнські вишиті вироби,
без щонайменшого натяку на худож
ній смак. В Одесі це є, так званий,
«Горсад», а мої львівські подруги роз
повідали, що їхній «Вернісаж», де про
даються різні мистецькі вироби, нази
вають «кичок» — від слова «кітч» або
«Хічкок» — від імені славетного майс
тра фільмівжахів. Недалеко від цієї
класифікації стоїть і добре відомий в
Україні київський Андріївський узвіз.
Подібні ринки виробів народних
майстрів є майже в кожному великому
місті, але, на жаль, усі вони заповнені
речами дуже далекими від ідеалу укра
їнської народної творчості.
Та попри усі негаразди, нав’язана
нам із Заходу техніка «хрестика» пос
тупово вдосконалювалася нашими

майстринями і набула дещо нового
звучання. Вона часто імітувала тради
ційні шви, як більш легкий і доступ
ний засіб виконання. У зв’язку з цим
на Київщині з’явилася нова техніка
вишивки — «обманна мережка», на
Чернігівщині вона звалася «фальшиве
вирізування», широко побутувала ця
техніка і на Вінниччині. Вона справляє
враження ажурної наскрізної техніки,
яка полягає в тому, що напівхрестиком
зашивається тло узору через один, а
сам узор залишається білим і сприйма
ється як орнамент. Рослинні узори, ви
конані цією технікою, втрачають нату
ралістичне трактування й набувають
легкості та ажурності.
Сьогоднішні народні майстри, які
досконально розібралися у цьому пи
танні, відмовляються від вишивання
«хрестиком», він для них уже не ціка
вий, вишивати ним нудно, вишиті ним
узори – грубі. Не на користь «хрести
ка» і те, що він дає однобічну повер
хню. Наші давні вишивки вишиті шва
ми, які дають майже ідентичні з обох
боків поверхні або вони мають вигляд
«позитивнегатив» (лічильні гладі,
низь, занизування та ін.), а «хрестик»
такої поверхні не дає. Дуже важливо
мати двобічну поверхню, особливо,
для ритуальних речей, бо те, що з лиця
є для людей, про людське око, а те, що
з вивороту – є для Бога, а Бог бачить
усе… Через те справжні майстри нада
ють великого значення вигляду виробу
зі споду. Там не повинно бути ні вузлів,
ні довгих протяжок, ні заправлених
кінців ниток. Для Бога ми маємо жер
твувати найкраще.
Наші вишивальниці, які не відмо
вилися від «хрестика», користуючись
природним смаком на генетичному
рівні, поступово навчилися домагати
ся цілісності, ритмічного співвідно
шення білого тла полотна і яскравої
насиченої вишивки. «Брокарівські»
мотиви, збагачені власною творчою
фантазією вишивальниць, далеко ві
дійшли від першоджерела й у кожній
місцевості отримали дещо інше, своє
власне трактування.
Оксана Шевчук,
методист, завідувачка музею
етнографії Одеського обласного
гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання,
науковий керівник
Всеукраїнського руху «Зрима пісня»
з питань символіки та семантики
в українській культурі.

Куточок поезії

Мирославо
Мирославо, у грудях хвилі,
В очах фіалки.
Ах, як шкода, розбилось, вилилось,
Розлетілось на скалки.
Сильна, сильна  у серці злива,
В очах пустеля.
Ох і доленька ж нещаслива
Та... невесела.
Мирославо, світанок жевріє,
З гілки на гілку...
Так рожево, пташко, за обрієм,
Ніби для тебе тільки.
Часом, знаєш, не у зусиллі
Справжня сила,
Ти б цей біль та в долоні вилила –
Відпустила.
Мирославо, розбилось, вилилось,
І не стало,
Мирославо, зберись на силі,
Заплач, Мирославо.

Олеся Cандига

Мов церковця
злотосяйна...
Мов церковця злотосяйна —
буковий лісок.
Тахне в шелесті сусальнім
несквапливий крок.
Непримітні в оболоках
журавлі летять.
І на душу тихо сходить
Божа благодать.

Воля твоя безмежна...
Воля Твоя безмежна
і благодать Твоя
в небі самотньо мерзне
крик журавля
в небі самотньому небі
як одиноко тут
блискавок чорні стебла
дикою синню цвітуть
терпко і трепетно ллється
вічності світло бліде
Господи все це зветься
любов’ю в людей

Галина Тарасюк
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Український літопис вбрання
Продовження. Початок в «Дім і сім’я» №5/2011 р.

Д

оба раннього заліза (І тис. до
н.е.) пов’язана з історією ле
гендарних племен кіммерій
ців, скіфів, сарматів. Ці кочовики
впродовж довгого часу владарювали в
степах Північного Причорномор’я, а
на узбережжі Чорного моря в резуль
таті колонізації виникли грецькі міс
та. В Лісостеповій зоні Дніпровсько
го Правобережжя та Лівобережжя
мешкали автохтонні племена зем
леробів. В результаті взаємодії
творчих традицій різних етносів скла
лася нова синкретична культура. Од
на з її категорій – костюм – відбила
8
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всі етапи формування мистецьких
стилів, естетичних ідеалів, нових ре
лігійних уявлень, соціальних взаємо
відносин тощо.
Костюми різних етносів цього ча
су вивчено найповніше у порівнянні з
іншими періодами. Адже база для
дослідження теми включає не тільки
археологічні, але й писемні пам’ятки.
Археологічні матеріали складають ве
ликі групи: рештки вовняних, лля
них, конопляних та навіть шовкових
тканин, а також повсті, шкіри; золоті,
срібні, бронзові декоративні елемен
ти – аплікації для оформлення голов

них уборів, одягу, взуття, зафіксовані
в могилах in situ; ювелірні вироби –
особисті прикраси, крім того, твори
торевтики, на яких подано сюжетні
композиції з антропоморфними об
разами. Все це, а також твори антич
них істориків, мандрівників, пись
менників, словом, сукупність джерел
становить основу для реконструкції
костюмів та визначення особливос
тей їх функціонування впродовж дов
гого періоду.
Поява кочовиків на землях сучас
ної України спричинилася до утво
рення двох регіонів, в яких сформува
лися костюмні комплекси з різним
складом компонентів:1) Лісостепова
зона з населенням осілих землеробів
– пріоритетними були поєднання
зшитого рукавного (глухого і розпаш
ного) одягу та незшитих (драпіру
вальних) форм; в жіночому і чолові
чому вбранні обов’язково є пояс. 2)
Степові області, де мешкали кочови
ки: драпірувальний одяг не носили,
пояс – неодмінна деталь тільки чоло
вічого костюма. Завдяки вивченню
всіх джерел, що стосуються вбрання,
маємо розвідки в яких подано ре
конструкції всіх складових вбрання
мешканців різних регіонів.
Взаємовпливи землеробської та
кочової культур створили неповторні
пам’ятки мистецтва скіфосармат
ської доби, внесли характерні зміни в
силуети вбрання та його естетичний
вигляд.
Початок нової ери позначено ви
ходом на арену історії праслов’янсь
ких племен. Вивчення їхнього костю
ма спирається також на різноманітні
джерела, хоча, наприклад, археоло
гічні не такі яскраві, як скіфські чи
сарматські. Але й вони відбивають
процеси взаємодії різних етнічних
спільнот, становлення соціальних та
релігійних інституцій у суспільстві.
Зіставлення археологічних матеріалів
з пам’ятками образотворчого мистец
тва та писемними документами (зок
рема – з уривками з праць римських
учених) дозволяє уявити образи чоло
віків та жінок. Загальною характерис
тикою їхнього вбрання є простота
форм одягу та декору (за матеріалами
зарубинецької культури). Науковці
припускають, що вбрання зберігає
традиційний для землеробів склад
комплексів: наплічний одяг – зши
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тий рукавний (глухий) та незшитий
(драпірувальний), поясний – у чоло
віків штани, у жінок – спідниці.
Матеріали пізнішого часу (черня
хівської культури) позначають новий
історичний етап в житті населення
сучасної території України. Спостері
гаємо впливи готських племен: вико
ристання імпортних прикрас і, мож
ливо, форм головних уборів і одягу.
Одним із найбільш поширених деко
ративних засобів у жіночому костюмі
були скляне намисто та металеві під
віски, на які покладали певні знакові
функції.
Тисячоліттями вибудовувалась
наша культура, накопичуючи з поко
ління в покоління духовні та матері
альні багатства, оберігаючи традиції,
щоб у розмаїтті історичних подій не
втратити своє, споконвічне. Через
ідеологію язичництва вони створили
протослов’янську культуру з одно
типним вбранням, види, форми і
способи носіння якого були продик
товані землеробською діяльністю цих
племен.
Внаслідок складних етнокультур
них процесів у IX ст. літописні
слов’янські племена об’єдналися під
егідою Київської Русі – найпотужні
шої держави середньовіччя у Східній
Європі. На засадах християнської ві
ри склалася держава з могутньою
культурою, яка стала еволюційним
поштовхом у архаїчному племінному
житті народу, розбудові ознак прогре
сивного європейського суспільства. З
прийняттям християнства на Русі
склалася ситуація різкої диференціа
ції вбрання.
Під впливом ідеалів візантійської
культури сформувався костюм прав
лячої еліти Київської Русі. Нове
вбрання візантійського типу в сим
біозі зі слов’янськими традиціями
заклало характерні ознаки дав
ньоруського вбрання з багатством та
соціальним розмаїттям, склався
принцип комплексності вбрання та
стилістика характерних наборів
прикрас, які в художніх образах по
єднували православні символи з
язичницькими сюжетами. З форму
ванням класового суспільства ком
плекси вбрання цього періоду набра
ли яскраво виражених соціально
майнових ознак, виробили яскравий
і самобутній художній стиль, який
після руйнації Київської Русі монго
лотатарами утримувався кілька сто
літь в середовищі Галицької Русі та
Князівства Литовського, які вважа

ли себе нащадками і продовжувача
ми славетних давньоруських тради
цій, а в Північній Русі він зберігався
майже до початку XVII ст., до ре
форм Петра I.
Подальший історичний розвиток
вбрання населення України, сповне
ний змін і трансформацій, був про
диктований впливами як західного,
так і східного походження. З одного
боку Польща, з її європеїзованими
тенденціями в моді, з другого – впли
ви азійської культури. З’явились нові
види вбрання: делії, кунтуші, шаро
вари, куртки (напівкунтуші), змінив
ся фасон взуття, зброя.
За часів Речі Посполитої та Геть
манщини активізувалася внутрішня
боротьба за збереження національної
ідентичності в мові, побуті та в
найвиразнішому показнику націо
нальної приналежності – вбранні.
Носіями ідеї збереження національ
них традицій була українська арис
тократія – нащадки давньоруських
князівськобоярських родин, духо
венство, козацтво, які мали виборю
вати в складній політичній ситуації
своє національне право на мову, віру,
культуру.
Вбрання всіх верств населення
України XV–XVIII ст. об’єднував
єдиний принцип крою основного
одягу: сорочок, штанів, жіночого по
ясного одягу; верхнього: свит, жупа
нів, каптанів; додаткового: кобе
няків, шуб, делій. Соціальні ознаки
виявлялися в якості матеріалів ви
готовлення, кількості складових
комплексів, в характері силуету, в де
яких назвах верхнього та додаткового
одягу, в наборах та цінності прикрас.
Наприклад, селяни шили свій одяг
переважно з доморобних тканин, мі
щани використовували як тканини
домашнього виробництва, так і при
возні, еліта українського суспільства
носила каптани, жупани, делії, кун
туші та шуби з дорогих шовкових, ат
ласних, оксамитових та парчевих
тканин, що в цілому складало харак
терні естетичні ознаки вбрання всіх
верств тогочасного суспільства.
Особливою прикметою тенденцій
збереження традиційних рис в одязі
були головні убори селянок, міщанок
та знатних українських пані. Вони
принципово носили старовинні на
мітки, високі кибалки, убруси, рогаті
шапкикораблики, що яскраво пред
ставлені в малюнках Т. Калинського,
Ю. Глоговського та портретному жи
вописі XVII — поч. XIX ст.

Однією з яскравих складових па
норами вбрання доби Гетьманщини
був одяг козацтва. Яскравополіх
ромне та різнофактурне їхнє вбрання,
дорогоцінна зброя та гордий вигляд
вражали сучасників.
Основним носієм давніх зем
леробських традицій в одязі були
селяни, які, попри всі історичні
обставини, зберегли культуру своїх
предків. Українське народне вбран
ня, в його регіональному різнобарв’ї,
здавна було самодостатнім про
дуктом замкненого циклу до
машнього господарства, мало за
лежним від впливу зовнішніх чин
ників і закритим від модних спокус.
Глибинні духовні засади, мистецькі
таланти, висока майстерність та
працьовитість українських жінок
зробили народне вбрання не тільки
зручним та практичним, але й есте
тично виразним етнічним символом
України.
Народне вбрання стало еквівален
том національного відродження Ук
раїни XIX – поч. XX ст., її матеріаль
них та духовних цінностей. Лихоліття
революцій та війн XX ст., які спусто
шували українську землю, так і не
змогли знекровити національну
культуру – могутнє джерело жит
тєздатності нації.

Висновки
Національною ознакою народу,
крім територіальноекономічних та
мовних факторів, є побут та особли
вості культури.
Вбрання – важлива складова
матеріальнодуховного буття народу,
є показником суспільних процесів,
відображає історію життєдіяльності
нації, оприлюднює давність її
походження.
Перший етап у створенні загаль
нодержавного стилю вбрання насе
лення України на засадах православ
ної естетики припадає на давньорусь
ку добу. Натомість, тисячолітні язич
ницькі традиції одягової культури
слов’ян гальмували цей процес, збе
рігаючи у такий спосіб ідеологію сво
їх предків від іновірних впливів. Нез
важаючи на внутрішні протиріччя, на
основі місцевої культури та візантій
ської естетики сформувався класич
ний давньоруський стиль, який домі
нував у вбранні владних структур,
поступово проникаючи в архаїчне
традиційне вбрання.
Знаковим історичним етапом у
формуванні об’єднуючих засад націо
Дім і сім’я № 6/2011
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нального костюма була козацька до
ба, Гетьманщина (XVI– XVIII ст.).
В складний політичний період
національного самовизначення роз
ширилось поняття етнічного вбран
ня до рівня національного, яке пре
зентує одягову культуру всієї Украї
ни, а не окремо взятого регіону.
У контексті загальнонаціональних
культурних цінностей, вбрання цього
періоду характеризується яскраво ви
раженим пишнобарвним стилем ко
зацького бароко, який склався під
впливом західноєвропейських мис
тецьких ідеалів того часу.
В контексті єдиних художньоес
тетичних канонів збагачувалось
вбрання всіх верств населення.
На засадах традиційної одягової
культури, склалась певна однотип
ність вбрання населення по всій те
риторії України, з характерними регі
ональними та соціальними ознаками
в межах його національного статусу.
І в третьому тисячолітті, з новою
ренесансною хвилею живе україн
ський народний костюм — багатоти
сячолітня історія нашого народу.
Гідне продовження історичного
життя українського національного
костюма в системі загальнонаціо
нальної культурної спадщини в наш
час може мати різні форми його
збереження та показу.
Ідея створення музею історії укра
їнського костюма на базі Централь
ного будинку вчителя, з точки зору
масштабності теми, її унікальності та
перспективи, є принциповою позиці
єю авторів даного проекту: кандидата
історичних наук Л. С. Клочко та чле
на Національної спілки художників
України З. О. Васіної.
Головним завданням музею має
стати освітня та науковопро
світницька робота з метою поши
рення знань з історії культури Украї
ни, виховання національної само
свідомості, формування відчуття
прекрасного.
10
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Експозиційні
об’єкти, сконструйо
вані сучасними техно
логічними засобами,
мають відтворити в
матеріалах та образах
всю історію фор
мування матеріально
духовної культури на
шого народу за десять
тисяч років.
Комплексна форма
показу вбрання на вос
кових фігурах, оздоб та побутових ре
чей певного часу спонукає до визна
чення ще одного завдання музею:
формування та зберігання колекцій
матеріалів, що відбивають всі хроно
логічні етапи виникнення, станов
лення та розвитку костюма на тери
торії сучасної України із залученням
раритетів з приватних зібрань.
Окрасою музею можуть стати
статурні зображення відомих істо
ричних осіб часів Київської Русі та
Гетьманщини.
До роботи планується залучати
народних майстрів, професіоналів, у
творчих майстернях яких мають пра
цювати дитячі та юнацькі гуртки з ви
шивки, ткацтва, гончарства, виготов
лення історичного та народного одя
гу, прикрас, зброї, знарядь праці, гур
тки національної іграшки, різьбярс
тва, писанкарства, малярства, народ
ного танцю, фольклору, обрядів, гур
тки молодих науковців з вивчення іс
торії культури України.
В контексті творчої діяльності
майстерень та гуртків планується та
кож виготовлення оригінальної суве
нірної продукції.
Музей історії українського костю
ма має стати науковопрактичним
центром сучасного українського мо
делювання у створенні нових нап
рямків у світовій моді.
Музей має бути постійно діючим
центром національної культури, що,
врештірешт, гідно продовжить істо
ричну долю славетної будівлі в центрі
Києва.
Васіна З.О., Клочко Л.С.

* На жаль, не всі дослідники, які на
магаються висвітлити історію кос
тюма на території України зверта
ються до результатів цих наукових дос
ліджень. Через цю, скажімо так, неу
важність представників етнології з’яв
ляється у Л. Стельмащук реконструк
ція скіфосарматського костюма. (Так

скіфського чи сарматського?). Але най
більше (у негативному плані) вразила
науковопопулярна книга Т. Ніколаєвої
«Український костюм», що вийшла дру
ком у видавництві «Дніпро». Дивує, що
співробітник академічного науководос
лідного інституту так безвідповідально
поставилася до підписів під фото, зреш
тою, до викладу ранньої історії вбрання.
Історія українського костюма за Т. Ні
колаєвою починається з раннього серед
ньовіччя. Це її особиста думка, але ж
чому як ілюстрації до глави, в якій
йдеться про ранньослов’янський кос
тюм, подано зображення пам’яток доби
раннього заліза? Ігнорування праць ар
хеологів спричинилося до недоречностей
в реконструкції вбрання. Так, на с. 53
вміщено малюнок: «Типи нарядного
жіночого князівського та боярського
костюма періоду Київської Русі Х–ХІІІ
ст.» На жінці, поданій в центрі ком
позиції, ошатне вбрання, а складовою
головного убору є рясни, які закінчують
ся пірамідальними підвісками... VIIVIII
ст., притаманних вбранню кочовиків.
Така ж помилка і в реконструкції жіно
чого костюма, вміщеного на с. 55: три
рога лунниця належить також до VII
VIII ст. Але костюм дружинника ХІІ
ст. просто «вбиває», бо персонаж три
має вогнепальну зброю, винахід якої
припадає на XV ст. Та й в текстах та
ких розділів, як «Людина та костюм»
та «Давні слов’яни», є неточності, на
віть недоречності, яких можна було б
уникнути, якби Т. Ніколаєва залучала
праці інших спеціалістів. Так, авторка
пише: «Вищих культурних цінностей до
сягав той народ і той етап у його роз
витку, коли сприятливі для життя лю
дини природні умови гармонійно поєдну
валися з демократичним державним
правлінням, в основу якого закладені
потреби людини, звернення до
культурних духовних цінностей. Це і
злет культур цивілізацій давнього світу
(Сходу, Єгипту, Греції), культура
Візантії, а також східних слов’ян періо
ду Київської Русі, і вищі прояви худож
ніх стилів у різні історичні періоди в
країнах Західної Європи (Ренесанс, ба
роко, класицизм, тощо)» (с. 12). Незро
зуміло, коли ж і де було демократичне
правління? Невже в Єгипті, де фараонів
вшановували як богів? Чи в Київській
Русі?
У книзі Т. Ніколаєвої немає жодної
згадки праць палеокостюмологів. Ав
тор таким чином збіднює загальну
картину формування костюма на
території України.
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Пам’ять роду
Міфологія священного
Світогляд слов'ян та ідея
Вічного Повернення
Глобальні програми підкорення
всього людства купкою світових олі
гархів, як правило, завжди грунтува
лися на уніфікації релігійних ідей, ін
тернаціоналізмі, нав'язуванні вигід
них для світового монстра стереотипів
мислення. Так звані світові або, точні
ше, інтернаціональні релігії та матері
алістичні доктрини нав'язали народам
спрощену прямолінійну схему «роз
витку» людства знизу вгору, від «ниж
чого» до «вищого». В академічній нау
ці усталена думка про «науковий прог
рес», за якою нібито сучасні академіч
ні знання ближчі до істини, ніж знан
ня давніх мудреців.
Насправді така схема є хибною, бо
заперечує природні закони еволюції
людини і суспільства, духовності і
культури. Сучасний стан людства
свідчить не про розвиток, а про дегра
дацію, не прогрес, а регрес. Впровад
ження в життя інтернаціональних та
демократичних ідей призвело до втра
ти природної суспільної ієрархії все
редині етносів, і як наслідок – хаос у
людських спільнотах. Польський
мислитель Ян Стахнюк назвав цей
регрес людства «вспакультурою» –
щось близьке до нашого «культура
вспять».
Прогресуюча матеріалізація сус
пільних відносин набирає загрозливих
форм ще й тому, що вона має тенден
цію постійного збільшення швидкос
ті, як при падінні вниз. Природні
знання та істини, які в золотому, сріб
ному та мідному віках були доступні
всім, стають все менш відомими, або й
зовсім недоступними людству. В заліз
ному віці число тих, хто володіє цими
знаннями, стає все меншим.
Однак, як відомо, скарби вищої
мудрості не можуть бути втраченими
для людства остаточно. Кінець ІІ –
початок ІІІ тисячоліття супроводжу
ється не тільки регресом та кризою су
часного світу (кінцем старого циклу),
але й початком відродження етнічних
духовних систем у багатьох країнах
Слов'янщини (початком нового цик
лу). Україна, Білорусь, Росія, Польща,
Чехія, Словенія та ін. мають уже свої
релігійні общини сповідників етніч
ного (язичницького) культу. Законо

мірно, той, хто прагне до істинних ет
нічних знань, може відкрити їх у собі
як генетичну етнічну матрицю.
Ще в кінці ХІХ ст. німецькому
мислителю Фрідрігу Ніцше відкри
лась ідея Вічного Повернення всіх ре
чей. На початку ХХ ст. румунський ре
лігієзнавець Мірча Еліаде розвиває
ідею циклічного часу як найбільш вар
тісного, тотожного з космічним, свя
щенним, міфічним часом, що запере
чує глобальну схему лінійності часу. В
його інтерпретації історія (послідов
ність реальних фактів) суттєво прог
рає перед міфом (знанням закономір
ностей і законів Всесвіту). «Знати міф
– значить наблизитись до таємниці
походження всіх речей. Інакше кажу
чи, людина дізнається не лише про те,
яким чином усе виникло, але також і
про те, яким чином виявити це і від
творити, коли все зникне», – писав
він. Таким чином, міф безчасовий, він
долає рамки зовнішнього об'єктивно
го світу, відкриваючи світ ідеальний.
Ці філософські ідеї розвивали інші
мислителі, в тому числі слов'янські,
які прийшли до висновку про немину
чість відродження етнічної духовної
культури як живої і дієвої релігії.
В Україні основоположником від
родження етнічної релігії став профе
сор Володимир Шаян – філософ,
санскритолог, релігієзнавець і поет. На
його думку, етнічний міф є запорукою
збереження етносу. Усвідомлення сво
го божественного походження («ми –
Дажбожі внуки») виховує гордість,
людську гідність і заохочує до актив
ної життєвої позиції. Етнічний міф –
це сукупність уявлень про походження
народу, його героїв, звичаїв та обрядів,
які надають смисл життю. Саме етніч
ний міф є основою Традиції.
Слов'янський міф про походження
народу: «ми стали славними, славлячи
Богів, і тому названі слов'янами» – це
основа самовизначення общин, пле
мен, народів, усього нашого суперет
носу. Ця міфологема, як бачимо, тісно
пов'язана з етнічною релігією –
слов'янським язичництвом. Саме во
на поєднує минуле, теперішнє і май
бутнє наших слов'янських народів, бо
міф – це вся цілість священних спога
дів наших Пращурів. І ніякі біблійні
міфи (з претензією на історичність) не

Мати Слава співає про дні ті,
коли крутитися стануть
Кола Сварожі до нас,
і часи ті настануть для нас!
Велесова Книга
можуть замінити нам рідних етнічних
міфів слов'янської релігії.
Світові релігії, сформовані на
грунті юдейського монотеїзму, є зраз
ком спрощення етнічної картини сві
ту. А всяке спрощення – це шлях до
виродження і смерті. Природна релігія
слов'ян політеїстична – Бог єдиний,
але багатопроявний і кожен прояв йо
го названий власним ім'ям: Сварог,
Див (Дий), Перун, Лада, Велес, Даж
бог, Дана, Мокоша та інші. Слов'янсь
кі Боги розлиті в Природі і в людині
(іманентні). Кожен слов'янин – син
Бога, його друг, його часточка. Таким
чином Боги – наші Предки, наша
Земля, наша Природа. Отже, шкодити
Природі – значить шкодити самому
собі. Рідна Віра – не тільки духовна,
але й екологічна система порятунку
етносу.
Світові релігії винесли Бога за межі
Всесвіту, зробили його потойбічним
(трансцендентним), чим завдали руй
нівної шкоди не тільки світогляду, але
й моральності здорових етносів. З по
явою християнства зникає культ смі
ливого національного героя, і на пер
ше місце виходить культ «святого»
мученика. Сини Богів стають «рабами
божими», рабами чужої релігії і згодом
рабами чужого етносу. Замість сміли
вої особистості з активною життєвою
позицією віддається пріоритет слух
няним, боязким, слабовольним ма
сам. Матерія перемагає Дух.
Український філософ Григорій
Сковорода, що народився 280 років
тому, писав: «Не бійся вмерти тілесно,
бо будеш кожної хвилини терпіти
смерть духовну». Саме він привідкрив
для народу істину, що Бог присутній
не тільки у Всесвіті, але і в кожній лю
дині: «Віруймо, що Бог є в людськім
тілі. Є справжній Він у тілі нашім ви
димім: неречовинний – у речовиннім,
вічний – у тліннім, один у кожнім з
нас, і цілий у кожнім. Бог у тілі і тіло в
Бозі, але не тіло Богом, ані Бог тілом».
Отже, кожна людина може знайти бо
жественні задатки в собі і реалізувати
їх для покращення світу. Ця концепція
була не тільки запереченням христи
янського монотеїзму, але і суперечила
всій Біблії, яку наш мислитель відвер
то назвав «потопом зміїним», а її зміст
«брехнями» підступного змія.
Дім і сім’я № 6/2011
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Уже в ХІХ ст. інший великий укра
їнський мислитель Тарас Шевченко у
вірші «Ликері» відверто написав:
Не хрестись,
І не кленись, і не молись
Нікому в світі! Збрешуть люди,
І візантійський Саваоф
Одурить! Не одурить Бог,
Карать і миловать не буде:
Ми не раби його – ми люде!

Поява таких геніїв у кожному
слов'янському народі свідчить про
настання нового етапу в нашій духов
ній культурі – чергове Повернення
справжніх духовних цінностей. Відомі
властивості води вічно обертатися: з
неба – на землю, з землі – у річку, з
річки (у вигляді пари) знову підійма
тися у небо. Такий Вічний кругообіг
притаманний не тільки воді, але і ду
шам людським, і тим ідеям та ідеалам,
які вони приносять з собою. Отже,
Відродження Рідної Віри в Україні –
це закономірний природний процес.

Спільні корені арійської
та слов'янської
міфології
Феномен
арійської цивілізації
Арійські племена в ІІІ – ІІ тис. до
н. е. розселилися на значних терито
ріях, пройшовши через Кавказ і Малу
Азію до Індії. Первісною прабатьків
щиною аріїв, як вважає ряд вчених, є
12
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територія Північного
Причорномор'я, зок
рема між Дніпром та
Дністром (Этничес
кие проблемы исто
рии
Центральной
Азии в древности. –
М., 1981). Однак, на
думку інших дос
лідників (напр., Л. За
лізняк), на право наз
ватися етнічною пра
батьківщиною аріїв
претендують три регі
они: Балкани, Цен
тральна Європа (між
Рейном і Віслою) та
Лісостеп і степ (між
Дністром і Волгою).
В ІІ тис. до н. е.
відбулася переорієн
тація господарства
населення України з
осілого хліборобства
до кочового скотарс
тва (в пошуках паші для худоби ско
тарі мусили переходити з місця на
місце), однак це не призвело до ціл
ковитого зникнення землеробства.
Зросла роль чоловіка, кінного воїна,
з'явилася зброя. Матріархальні відно
сини поступово переросли в патріар
хальні, хоча роль жінки на теренах
України впродовж усієї історії зали
шалася значною, на відміну від зви
чаїв східних народів (тюрків, монго
лів, навіть росіян).
Терміни арії, арійство стали
популярними з ХVІІІ ст. Вперше наз
ва аріїв була прочитана в 1771 р.
французьким вченим Анкетілем Дю
пероном на стелі перського царя Да
рія: «Син Віштаспаса, Ахаменід,
Перс, син Перса, Арій: арійського сі
мені». Ці слова широко окреслюють
родовід і етнічне походження царя
Персії Дарія (навіть ім'я якого спів
звучне з Арій).
Назву народу аріїв зустрічаємо
часто в найстародавнішому святому
письмі Ріґведі, збереженому в Індіїї.
Давньоіндійське (санскритське) arya
означає: 1) благородний, вірний,
дружній; 2) представник однієї з
трьох вищих каст. Похідне від нього
слово aryaman означає «старійшина
померлих предків», тобто родона
чальник, а також ім'я одного з Богів
(В. Кочергина. Санскритскорусский
словарь, – М., 1996).
Назва арії вживалася в науці аж до
40х років ХХ ст., поки Гітлер не на
дав цим словам свого власного зна

чення, застосовуючи їх виключно
щодо німецької нації. Ще в 1937 р. на
засіданні Індійського Семінару у
Львові професор Володимир Шаян
виголосив доповідь про «ренесанс
панарійської думки», в якій позна
йомив науковців та українську гро
мадськість із своїми дослідженнями
текстів Ріґведи і передбаченням від
родження природніх етнічних релігій.
Термін «арійський» тоді викликав
жваву дискусію. Дехто намагався зви
нуватити Володимира Шаяна в при
хильності до гітлеризму. Про це він
написав пізніше у своїх спогадах: «В
тому часі я вже читав «Майн кампф» в
університетській бібліотеці, а зокре
ма, добре собі запам'ятав вимогу за
безпечення кожного паростка ні
мецької нації землею на тисячі років.
Землею «Бордерлянду» між Польщею
та Росією, отже – Україною. Я не мав
ніяких ілюзій. Звідси моє підкреслен
ня «Панарійської мислі», себто Все
арійської, в протилежному до німець
кого тлумачення арійства» (Шаян В.
Віра Предків Наших. – Гамільтон,
Канада, 1987).
Ведійська релігія має бути розгля
нута як духовне джерело усіх індоєв
ропейських етнорелігій. Ведійська
релігія (ведична, ведизм) – давня
арійська віра, що є найдавнішою ре
лігією світу, світоглядні уявлення і об
рядовість якої записані у Ведах (дос
лівно «Священному Знанні»). Віди
(веди) – давньоарійські релігійні
знання, складалися протягом ІІ – по
чатку І тис. до н. е. в усній формі, а
записані були санскритською мовою,
яка зберігає багато спільноарійських
(індоєвропейських) мовних і сві
тоглядних рис.
Ведійська релігія поділяється на
два різновиди: віра арійців Індії (хін
ді) і віра арійців Ірану (айран).
Загальноприйнято вважати, що ве
дизм прийшов до цих народів з Цен
тральної Європи, де виник та існував
всього близько шести тисяч років.
Священне Знання (Віди) прийшло
до людей з вищого духовного світу
від Верховного БогаОсоби і переда
валося від покоління до покоління
усно. Лише коли життя людей стало
коротшати, а розум і пам'ять стали
слабшати, Волхв В'ясадева записав
Веди санскритською мовою – най
давнішою мовою Землі. В перекладі з
санскриту це ім'я означає «Богроз
поділювач», де: В'яса – розподілю
вач, а дева – своєрідний титул, який
додавали до імен Богів. Згідно з пура
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нічною традицією, існувало понад
двадцять В'ясадеві, які були втілен
нями Богів Вішну і Брахми і в різні
історичні періоди приходили на Зем
лю, щоб сповістити людям Віди.
Ведизм – це перша в світі релігія,
яку записали. В Індії записи Вед відо
мі близько VІІІ – VІІ ст. до н. е., а за
писи Авести (в Ірані) зроблені приб
лизно в період від Александра Маке
донського ІV ст. до н. е. – ХІІІ ст. н. е.
В ІІ тис. до н. ч. арії, переселив
шись у північнозахідну Індію, роз
винули свою релігію і створили таєм
ні філософськорелігійні вчення.
Арійське суспільство мало патріар
хальний устрій життя, характерний
для військової демократії. На рубежі
ІІ – І тис. до н. е. в аріїв формуються
4 касти (варни): брагманів – жерців;
кшатріїв – воїнів; вайш'їв – землеро
бів, ремісників, торговців; шудр –
рабів, слуг. У зв'язку з ускладненням
ритуалів і важливістю їхнього зна
чення, особливого статусу набувають
жерці. Вони не тільки знавці священ
них обрядів, ведійських текстів, але й
радники царів.
Вони здійснюють контроль над ос
вітою, поширенням знань, перепису
ванням священних текстів. В ті давні
часи кастова етнократія була ідеаль
ною моделлю суспільної ієрархії. Про
кастову структуру етносу як живого
суспільного організму нині пишуть
чимало. Кастова етнократія, як прави
ло, «заснована не тільки на принципі
чистоти крові, але й на принципі зрос
тання чистоти світогляду, залежно від
становища, яке займає особа в сус
пільстві. Саме поєднання чистоти
крові з чистотою світогляду цементує
вертикальну піраміду конкретного ет
носу» [Авдеев В. С. 90].
Нагадаю, що перші два суспільні
стани завжди досить малочислені (ду
ховна каста 5 % і воїнська каста 10 –
15 %), а третя ѕ найбільша чисельно
каста виробників (підприємців, ро
бітників, землеробів та ін. складає від
60 до 70 %). Четвертий стан іноді на
зивали «кастою рабів», що не зовсім
точно, бо він не становить ніякої кас
ти: це різні «декласовані елементи» –
тобто карні злочинці, повії, збоченці,
наркомани, психічно хворі та ін., мо
раль яких не має ніяких морально
етичних обмежень. Вони існують за
будьяких часів і в будьякому сус
пільстві. За нормальних умов життя
етносу такий «паразит» йому не заг
рожує. Його видно, він ніколи не пе
реходить до вищих каст.

Як пише сучасний антрополог
Володимир Авдєєв: «За гроші він ні
коли не міг купити становища в сус
пільстві, він не міг впливати на ви
роблення стилю життя, він не смів
торкатися сакральних основ буття,
створених самим життям і Богами.
Нувориш не смів задавати тон і ос
вячувати святині. Смисл і стиль
життя в кастових етнократіях вироб
ляв жрець, а воїн здійснював їх во
лею і мечем. Так було скрізь, завжди
і в усіх народів і рас» [Авдеев В. С.
9798].
Однак, в сучасних умовах так зва
ної «демократії» представники най
нижчих каст нині можуть цілком
успішно маскуватися, купуючи навіть
місця в парламенті. Причому, згадані
моральноетичні цінності для них не
існують і тут, бо людська якість – це
природна даність, яку не купиш ні за
які гроші. Цей стан нашого суспільс
тва красномовно свідчить про висо
кий рівень суспільного хаосу.

Ведійська
релігійна міфологія
Ведійська релігія має свої джере
ла, відображені:
1) в чотирьох збірниках Вед під
назвою Самхити (Ріґведа, Самаведа,
Яджурведа, Атхарваведа), пов'язаних
з розподілом функцій чотирьох жер
ців під час жертвопринесення;
2) в брагманах (коментарях до Вед
– текстах написаних брагманами і
для брагманів, як пояснення змісту і
символіки Вед, відомостей про обря
ди, міфи тощо);
3) в араньяках (буквально «ліс
ні тексти», тобто призначені для
пустельників, які пізнають істину
самостійно);
4) в упанішадах (дослівно «сидіти бі
ля вчителя з метою пізнання істини»).
Найдавнішою і найбільшою за об
сягом є Ріґведа, що містить 1018 гім
нів і 1005 віршів. Всі ці джерела нале
жать до так званих шруті (слуті) –
дослівно «почуте», тобто откровення;
пор. слов'янське «слух», враховуючи
зміну приголосних ш – с, р – л.
Релігійні тексти ведійської віри
вважаються Божественним ладом
(особливим родом мовлення і
пам'яті), що протистоїть хаосу (німо
ті, нечленороздільному бурмотінню,
забуттю). Інший різновид ведійських
текстів – смріті («запам'ятовуване»),
тобто опис жертвопринесень, до
машніх обрядів, міфологізоване за
конодавство.

До джерел ведійської релігії нале
жать також образотворче мистецтво,
ведійська археологія, ведійська лін
ґвістика. Ці джерела дали можливість
прослідкувати ведійську релігію, по
чинаючи від ІІІ тис. до н. е., а також
провести ведійськокельтоіталій
ські, грекоіндоіранські та інші
міфологічні й лінґвістичні паралелі.
Та ось в час другої світової війни
археологічні розкопки в Могенджо
даро, датовані ІV тис. до н. е., розкри
ли перед наукою зовсім нові факти.
Вченим Б. Грозним були прочитані
написи на печатках і талісманах, які
нині визнано найстарішими пам'ят
ками індоарійської культури. Всі ре
зультати досліджень неухильно
стверджують виняткову архаїчність
першоджерел ведійської релігії. Саме
цим можна пояснити особливу роль
ведійської релігії в реконструкції
найдавніших індоєвропейських релі
гійних систем.
Ведійська релігія виробила най
давніше уявлення про сотворення
світу, яке й досі не втратило свого мі
фологічного значення і навіть науко
вого підтвердження. Саме з ведій
ських учень черпали теми для розду
мів грецькі філософи, які в І тис. до
н. е. пояснювали виникнення світу
через ладування хаосу.
Космологічна модель ведійської
релігії будується на протиставленні
неорганізованого страшного амхасу
(хаосу) і організованого простору уру
лока (космосу), поміж якими є шлях.
Ведійський Всесвіт протистоїть неве
дійському всесвіту, а ведійська люди
на – неведійській людині. Священ
ний центр (межа старого і нового ро
ку, середина землі – місце жертвоп
ринесення) протистоїть «профаніч
ній» буденній околиці (периферії).
Початковий стан відповідає хаосу
– повна відсутність елементів Всесві
ту і основних суперечностей, що є
умовою його існування. Початок тво
ренню дають води, з яких внаслідок
згущення виникає Земля.
Продовження
в наступному номері.
Галина ЛОЗКО,
з книги
«Коло свароже»
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Міста енеоліту в Україні
Завдяки новим методам досліджень, насамперед, аерофотозйомці та геомагнітній розвідці, відкри
то найдавніші міста епохи енеоліту в Європі. Більшість із них належить до розвиненого етапу Три
пільської культури. Нині вчені нараховують двадцять чотири праміста, які займають площу від 60
до 450 гектарів. Для культур Стародавнього Сходу в науці поселення в 50 гектарів прийнято зара
ховувати до міських центрів, а в 25 – до невеликих міст. Так, поблизу шумерського містадержави
Урука було 23, а коло Ура – 40 убейдських поселень площею понад 10 га, які деякі вчені вважають
містечками. Для поселень міського типу на території Східної Європи ми виходимо з площі набага
то більшої за названу норму, але беремо характерну для міста умову: планування поселення за ко
ловорадіальним принципом та розвитком архітектури.

Т

енденція до великих поселень Найбільше у світі місто епохи енеолі
намітилася уже в ранньому ту Тальянківське розміщене на площі
Трипіллі. Так, у басейні Пів 450 гектарів.
денного Бугу функціонує велике, як
Отже, в БугоДніпровському між
на той час, поселення Могильна 111, річчі маємо не просто великі поселен
розміщене на 10гектарній площі, а ня чи протоміста, а суцільний масив
населення могло досягнути до тисячі урбанізації прадавнього суспільства в
чоловік. Уже на середньому етапі по міднокам яному віці. Унікальне яви
селення міського типу починають ще в стародавній історії земного світу!
функціонувати реально. Прообразом
Кожне з великих поселень забудо
одного з них є згадувана ОнопріївкаІ вувалося однаково: від центру до око
(етап ВІ – ВІІ). Поселення займає лиці за коловим принципом. Вста
площу 60 гектарів і забудоване на новлено, що поселення в Доброводах
трьох концентричних кругах із щіль споруджене на п яти концентричних
ним розміщенням будівель. Поруч кругах. На ньому найяскравіше з усіх
починає розвиватися також
поселення Веселий Кут (етап
ВІІ). Воно сягає 50 гектарів і
вже споруджене на чотирьох
еліпсах. Трохи пізніше вини
кає велике поселення Миро
пілля (басейн р. Рось), житла
якого розмістилися на площі
180 гектарів на трьох кон
центричних кругах. На пере
хідному етапі від середнього
до пізнього Трипілля за де
сять кілометрів від Веселого
Кута формується Гордашів
ське поселення – 130 гекта
рів. На річці Синюсі в цей
час набирає активного роз Двоповерхове житло за даними розкопок праміста у
витку поселення Володими Тальянках. Реконструкція С. Рижова
рівка – 100 гектарів, Васильків на праміст видна квартальна забудова.
сході, Михайлівка (Кіровоградщина) На Небелівському місті навпаки –
на південному сході, Чечельник (Він кварталів геть не видно. Тут будинки
ниччина) на заході України займають розміщені по десяти колах дуже щіль
площу 70 гектарів. Сушківка, Косе но один біля одного.
нівка, Аполянка, Глибочок, Романів
Дослідженню Майданецького міс
ка уже досягають стогектарних розмі та Микола Шмаглій віддав двадцять
рів. У басейні Південного Бугу – років (1971 – 1991). За чотири сезони
Дністра розвиваються праміста Сті магнітною зйомкою встановлено, що
на, Ялтушків – до 125 гектарів. Далі місто мало 1575 будівель розташова
площі поселень наростають: Розсохо них по чотирьох еліпсах. Уперше у
ватка, Вільхівець – по 150 гектарів, світовій практиці В. Дудкіним прове
Небелівка – 220, Доброводи і Тома дено такі детальні геофізичні обміри
шівка – по 250. Вражають своїми роз на площі майже в триста гектарів.
мірами Майданецьке поселення – Розміри житлових будівель встанов
270 гектарів, Чичиркозівське – 300. лено з точністю до 25 сантиметрів.
14
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Поселення є зразковим у плануванні
міст. Коловорадіальний принцип за
будови тут видно найчіткіше. Виявле
ні вулиці, квартали, майдани, оборон
ні системи відкрили структуру посе
лення, яка відповідає місту. Будівниц
тво поселення, як і на інших, велося
від центру до периферії, що цілком
пов’язано з його розвитком, з природ
нім зростанням кількості мешканців.
Основна забудова йшла по еліпсу.
Перший поздовж у діаметрі мав 1200
метрів, а впоперек – 800. У ньому на
раховувалося 225 жител. Це був своє
рідний захисний пояс із будинків,
всередині якого розташовува
лося 500 жител. Забудовані во
ни порізному: і рядами, і не
великими овалами, і просто
розкидані. Через сто метрів від
нього йшов другий еліпс, який
мав діаметр відповідно 1400 на
1000 метрів. Кількість жител
тут була менша – 165, а простір
між еліпсами незаселений. За
окружністю третій еліпс був ще
більшим, а будівель відповідно
менше – 115. Віддаль між ни
ми різна: від 4050 метрів на
півдні, сході й заході і до 100
метрів на півночі. Простір цей
заселений майже весь: будин
ки розкидані спорадично, час
тина наближена до еліпса. Останній
круг, тобто четвертий, був ще й захис
ним. При загрозі нападу ворога він міг
укріплюватися додатковими оборон
ними спорудами, як ось загорожі, ва
ли, стіни. Власне, весь принцип коло
вої забудови був спрямований і на
енергетичнодуховне існування, і мав
охоронне значення.
Другим детально дослідженим в
плануванні є місто в Тальянках, на
якому з 1981 року почала працювати
експедиція під керівництвом канди
дата історичних наук Володимира
Круця. На ньому виявлено два епі
центри, котрі пізніше були об'єднані
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єдиною круговою системою забудови.
Вона така ж, як і в Майданецькому.
Еліпси видовжені, але будівлі споруд
жені одна біля одної. Особливо це ха
рактерно для зовнішнього кола.
Ряд від ряду віддалений на 70100
метрів. Здебільшого цей простір неза
селений. Очевидно, земля була зайня
та під городніми та злаковими культу
рами. Паралельно до двох перших ря
дів з південного краю міста простеля
ється ше й третій ряд будинків. Хоч
віддаль від другого всього 5070 мет
рів, але ця територія уже заселена
житловими будинками. Вони, пере
важно, поставлені рідко, в деяких міс
цях об'єднані в окремі, мабуть, родові,
групи. Власне, на таких кутках міг жи
ти окремий рід.
У щільній північнозахідній час
тині видно радіальні ряди будинків,
які також споруджувалися від центру.
Майже так забудовано і південно
східну сторону. Внутрішня радіальна
забудова спрямована від середини до
окраїни поселення. В центрі також є
великий майдан – до 60 гектарів. Бу
динки по всіх овалах стоять паралель
но один до одного і відстань між ними
зовсім невелика – від двох до восьми
метрів, що створює замкнений круг.
На випадок небезпеки поселення пе
ретворювалося у суцільно захищену
фортецю. До того ж паралельність бу
динків давала змогу формувати квар
тали, створювати вулиці, робити про
ходи між ними, які сходилися до цен
трального майдану.
Довжина радіальних рядів на
поселенні сягає 100300 метрів.
Будинки тут різної величини, але
причілкові стіни стоять на одній лінії.
Така архітектурна чіткість свідчить
про планомірність і сформованість
системи забудови не тільки на цих
поселеннях, а й по всьому південно
східному ареалі заселення. Безпереч
но, що плануванням і будівництвом
займалася певна архітектурна служба,
адже будівничі знання у прамісті зас

тосовані вміло і з великою точністю та
доцільністю.
На Тальянківському поселенні за
допомогою аеро та геомагнітних зйо
мок виявлено 2700 будівель. Всі вони
розміщені по чотирьох еліпсах. Аналіз
планіметричних даних показує, що
розвиток його починався вірогідно, із
північнозахідної сторони. Адже саме
тут збереглися масивні рештки квар
тальної забудови. Зовнішній ряд від
далений від інших на 80 метрів. Оця
віддаленість зовнішнього ряду і наяв
ність у центрі майдану є характерною
ознакою кожного протоміста. Забудо
ва його від центру до краю є явищем
закономірним, що свідчить про роз
виток міста.
Геомагнітні дослідження обох по
селень відкрили їхню структуру «як
прототипу міст античного зразка. Усі
вони мають, за невеликим винятком,
однакову схему. Поселення розміщені
на мисах, плато поблизу річок. Пла
нування коловорадіальне, що зумов
лювалося рухом Сонця і небесних сві
тил. Забудова йшла від центру до око
лиць. Житлові колаовали разом із
природними чинниками утворювали
лінії захисту. Оселі були переважно
двоповерховими.
Міста епохи енеоліту – це насам
перед розвиток архітектури як за
об'ємом, так і по вертикалі. На етапі
ВІ – В11 житла, як ось в Онопріївці,
уже двокамерні і займають площу до
100 кв. м. У Веселому Куті, в Миро
піллі вони двох типів: Гподібні та ви
довженопрямокутні. Оскільки на Та
льянківському протомісті будівель ба
гато, то розміри їхні в середньому від
45 до 10О кв. м. У центрі Косенівсько
го протоміста під час геомагнітної
розвідки виявлено дві великі будівлі
площею 200 кв. м, можливо, адмініс
тративні. Розкопані шість жител мали
такі розміри: 68, 110, 215, 125, 123, 50
кв. м. Найдетальніше досліджено осе
лі у Майданецькому. На великому по
селенні й будівлі відповідні. Геомаг

Трипільська вулиця із щільним розміщенням будинків
у Майданецькому прамісті. Розкопки М. Шмаглія та М. Відейка 1986O1991 рр.

Статуетка волхва, можливо Бога, із
праміста у Чичиркозівці. Зібрання В.
Мицика. ТМІХ

нітною зйомкою встановлено, що
жител площею в 50 кв. м було 400, 100
кв. м – 518, до 150 кв. м – 374, 200 кв.
м – 219, 250 кв. м – 52, 300 кв. м – 9,
понад 300 кв. м – 3. Вони багатока
мерні. Так, на три розкопані житла
виявлено 12 печей, навколо кожної з
них гуртувалася родина. Отже, в по
дібній оселі могло жити чотири сім'ї
одного роду.
Більшість житловогосподарських
комплексів на останньому етапі Май
данецького протоміста існували одно
часно. Це означає, що тут сконцетро
вувалося кілька тисяч жителів. Таким
чином, – пишуть М. Шмаглій і М. Ві
дейко, – можна зняти одне із запере
чень, спрямованих супроти інтерпре
тації трипільських поселеньгігантів
як своєрідних протоміст, котрі сіяли
сумнів у правочинності запропонова
них палеодемографічних реконструк
цій і заснованих на них висновків».
Переважали прямокутні будинки з
глини та дерева. Стелі між поверхами
робили із вальків завширшки навіть
до 70 см і обмащували глиною завтов
шки до 1520 см. Під час розкопок під
стелею першого поверху знаходять
знаряддя праці, рештки посуду, гос
подарські ями як свідчення того, що
він був господарським. На долівці
другого поверху були лежанки, печі,
жертовник, столовий посуд – усе те,
що визначає його як житловий. Такі
двоповерхові оселі характерні майже
для всіх міст у БугоДніпровському
межиріччі.
За дослідженими будівлями в Та
льянківському протомісті оселя мала
такий вигляд. Вікна її були округли
ми. Це підтверджують і модельки жи
тел із Розсоховатки та Володимирів
Дім і сім’я № 6/2011
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ки. Судячи з останньої, оселі розма
льовували. Зсередини житло ретельно
вигладжували глиною і фарбували в
червоний колір, рештки якого зали
шися на обпаленій штукатурці. Уз
довж стіни була глиняна лава довжи
ною 6,6 метра, шириною 70 см та ви
сотою 10 см. На ній під час розкопок
знайдено п’ять горщиківзерновиків.
В одному з них були дві кам'яні
сокиритесла і шмат охри.

План найбільшого міста епохи енеоліту
в Тальянках Тальнівського районуну
за аерофотозйомкою. За К. Шишкіним

Спочатку поселення визначалися
за незвично великими розмірами, але
коловорадіальне планування та бага
топоверхові житла – це вже справжні
ознаки міста. Безперечно, ці великі
поселення не могли життєдіяти без
адміністративного управління, госпо
дарського та ідеологічного забезпе
чення. Наявність у прамістах великих
споруд, почасти з триповерховими
надбудовами, особливо у центрах,
свідчить, що вони могли належати
вождям чи волхвам племені. Складні
орнаментальні космогонічні компо
зиції на кераміці, святилища в оселях,
модельки двоповерхових храмів, як у
Нових Русешгах (Молдова), відкрива

ють священні вірування та культові
відправи прадавніх хліборобів, їхню
ідеологію.
Поселення міського типу виникли
завдяки продуктивному розвиткові
суспільства трипільцівхліборобів,
зокрема, особливому піднесенню їх
ніх архітектурних знань і будівничих
умінь. Важливим тут є визначення
академіка Володимира Вернадського.
Обгрунтовуючи вартісність хлі
боробства як нової технології життя
для людства видатний мислитель
писав: «Хліборобство могло прояви
тися як геологічна сила і змінити ото
чення природи тільки тоді, коли
одночасно з ним появилося і ско
тарство, тобто коли одночасно з ви
бором і розведенням рослин, потріб
них їй для життя, людина вибрала і
почала розводити потрібні їй тварини.
Від робочих тварин вона отримувала
нову для неї енергію, яка давала змогу
прогодувати значну кількість насе
лення, створювати великі поселення,
міську культуру...».
Важливий також погляд М. Чми
хова. За даними, зібраними Є. Фі
ліпповим, на межі неоліту й бронзи
виник екологічний катаклізм, вик
ликаний «останньою в історії людства
інверсією геомагнітного поля». По
передня була на зламі мезоліту й нео
літу і викликала потребу утворення
нетривких державних об'єднань, а з
останньої розпочався час сталої
державності. Саме на цей період при
пав розвиток Трипільської цивілізації
та її міст.
Археолог Ю. Шилов міста епохи
енеоліту на території України
сприймає як явище позадискусійне.
На цій основі він у своїх працях роз
робляє концепцію Сонцеподібної

країни Аратти, відомої під археоло
гічною назвою «культура Кукутені
Трипілля».
До занепаду трипільських міст
спричинилися не тільки господарські
та політичні мотиви. М. Шмаглій
вбачає тут глобальний вплив: «Зник
нення трипільських протоміст збіга
ється з фіналом атлантичного опти
муму голоцену, що відповідає рубежу
IV – III тис. до н. е.».
Основна заслуга трипільців у тому,
що вони розробили і передали нас
тупним поколінням систему плану
вання та забудови міст за коловораді
альним принципом. До сьогодні це
основний принцип містобудування.
Розвивалася також і архітектура жи
тел, які будували у дватри поверхи.
Це основні ознаки міст епохи енеолі
ту на території України часів Трипіль
ської цивілізації. Поява міст – то на
ша найбільша історична й наукова
цінність. «Трипільські великі посе
лення, – писав провідний україн
ський археолог Іван Черняков, –
представляють надзвичайний інтерес
та можуть претендувати на роль уні
кальних пам’яток стародавньої історії
європейського континенту, бо з по
дальшою долею трипільських племен
пов’язано походження багатьох індо
європейських народів».
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Українознавство – частина культури.
Його необхідність, зміст і мета.
Визначення ключових понять
Культура
Це одне з найзагальніших і най
уживаніших понять, і тому існує безліч
його визначень, тлумачень, розумінь,
нерозумінь і спотворень. Для когось це
поняття обмежується здатністю люди
ни не плювати на підлогу, хтось не вва
жає культурною людину, яка не читала
К'єркегора, а один виродок, почувши
слово «культура», хапався за кобуру
пістолета (сам зізнавався). Коли ж
ідеться про речі серйозні – наприклад,
видається цілий курс лекцій з якоїсь
дисципліни, – то треба вибрати й за
пам'ятати якесь одне, по можливості
чітке, визначення та й дотримуватися
його неухильно.
Для подальших бесід нам достатньо
буде дуже простого визначення: культу
ра – це система всіх тих знань і вмінь, що
їх люди набувають після свого народжен
ня, тобто шляхом навчання й практики
впродовж усього життя.
До культури народу належить його
мова, наука, релігія, спосіб життя, орга
нізація праці, звичаї та закони, якими
він керується в житті, система освіти й
виховання молоді та багато чого іншо
го. До культури народу належить і його
пам'ять – здатність берегти надбане.
І генетична пам'ять? Ні. Ніякого
відношення до культури вона не має.
Генетична пам'ять – це та система
знань і вмінь, яка передається нам від
батьків через генетичні коди, що фор
мувалися протягом еволюції життя на
Землі і тепер закладені в кожній живій
істоті у вигляді специфічних білкових
структур. На жаль, цієї простої істини
наші шкільні вчителі біології ну ніяк не
можуть навчити своїх учнів, отож має
мо масові посилання на генетичну
пам'ять як на частину культури. Прик
ра помилка. Наша генетична пам'ять
принципово така сама, як і у тварин,
тільки не така досконала, бо дедалі по
мітніше пригнічується та відтісняється
саме культурою. Ми знаємо, що висота
небезпечна, ми вміємо кліпати на спа
лах світла чи різкий звук, ми вміємо пе
ретравлювати їжу – це надзвичайно ко
рисні й надзвичайно складні дії, – але
ми цього, як і тварини, не вчимося: ці
вміння, ці запаси несвідомих знань
закладені в наше тіло від природи. Ми з
задоволенням купаємося в чистій річці,

колупаємося в носі та практикуємо без
ліч інших процедур очищення свого ті
ла – але це не культура. Це роблять так
чи інакше всі тварини. Це – генетичне,
природне. Це інстинкти або й ще прос
тіші механізми. Вони прекрасно пра
цюють без будьякого навчання.
І це необхідно чітко засвоїти й зро
зуміти, бо плутання природних явищ із
культурними призводить до сумних
наслідків, про що ще не раз матимемо
нагоду задуматись.

Навчання
У наведеному визначенні є ще одне
підступне поняття: навчання. Ми
звикли ототожнювати це поняття з де
сятьма (або й більше) роками тяжких
мук школярства, але насправді сучасна
точна наука (фізика живої матерії) виз
начає навчання дещо інакше: навчання
– це фундаментальна властивість живої
системи, а саме: це така реакція системи
на зовнішні впливи, коли структура й ді
яльність цієї системи поліпшуються,
тобто система стає стійкішою до таких
впливів.
Отже, навчання людини – це зміни
її організму й свідомості під дією най
різноманітніших чинників (а не тільки
й не стільки вчителів та підручників),
але не всякі зміни, а лише ті, що спри
яють зміцненню здоров'я та розвитку й
реалізації здібностей цієї людини. Це
не так просто, як здається. У хлопців, а
особливо в дівчат, які дуже старанно
вчаться в школі, статистично спосте
рігається значно гірше здоров'я, ніж у
їхніх однолітків, котрі в школі не дуже
старанно вчаться або не вчаться зовсім.
Чи можна в такому разі назвати це
навчанням? Чи справді необхідною є
така плата за здобуті знання? Чи
виправдана вона?

Етнос і етнічна культура
Для нас дуже важливо визначити й
виділити етнічну культуру як особливу
частину загальнолюдської культури.
Для цього, очевидно, треба зупинитися
на понятті етносу. Слово це давньо
грецьке, і означало воно колись просто
«народ», але в наш час застосовується
для означення не просто народу, а наро
ду, об'єднаного спільною територією, мо
вою, звичаями, діяльністю, вірою та,

можливо, іншими ознаками. Всі ці озна
ки мають різну вагу в різних народів,
декотрі можуть навіть бути відсутні (і це
спричинює труднощі у визначенні того
чи того етносу), але так чи інакше
йдеться про народ об'єднаний, а отже,
певною мірою відокремлений від ін
ших народів.
Історія людства – це історія народ
ження, розвитку, боротьби й загибелі
різних етносів. Повертаючись до фізи
ки живої матерії, можна сказати, що
кожний етнос – це природна жива
система, здатна навчатись; у процесі
життя, тобто навчання, ця система на
копичує величезну масу знань і вмінь,
завдяки яким створюються матеріаль
ні продукти, а також звичаї, правила
поведінки, закони. Вся ця «база даних»
фактично й складає етнічну культуру. І
саме вона забезпечує етносові оту стій
кість проти сторонніх (найчастіше аг
ресивних) впливів. Етнос – це най
складніша й наймогутніша одиниця в
ієрархії природних живих систем, най
вищий природний щабель у розвитку
живої матерії.
З'явившись на світ, кожна людина
одержує – як безкоштовну спадщину –
не тільки природні багатства (власну
генетичну структуру та частину, нехай
не дуже визначену, навколишнього сві
ту), а й свою етнічну культуру, яку ще,
правда, треба опанувати. Опанувати не
означає засвоїти. Жодна людина не мо
же засвоїти весь обсяг етнічної культу
ри – надто він великий. Етнічна куль
тура – категорія колективна, вона тво
риться й підтримується всім етносом,
всіма його життєвими засобами (люд
ська пам'ять, наука, матеріальні пам'ят
ки й носії, естетика як мотивація до
збереження знань і вмінь).
Опанувати етнічну культуру озна
чає стати в ній паном – господарем і
вільним мандрівником. Садівник не
з'їдає всіх фруктів свого саду, але добре
знає ціну й смак кожного. Культурною
ми називаємо не ту людину, яка все
знає і все вміє (це неможливо й непот
рібно), а ту, яка знає і вміє стільки, що
надійно орієнтується в будьяких об
ставинах, впевнено здобуває, швидко
засвоює й розумно використовує нові
знання та вміння. Навіть уміння забу
вати – це теж культура.
Дім і сім’я № 6/2011
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Нації. Мультикультуралізм
Людська культура не зводиться до
етнічної. Поперше, етноси не ізольо
вані один від одного і не тільки запози
чують один в одного знання, вміння й
закони, але й творять спільні матеріаль
ні та інформаційні продукти. Подруге,
з розвитком систем транспорту, зв'язку
та інформатики в суспільній свідомості
неминуче виникає ідея єдиної світової
культури. Дедалі більше людей кожного
етносу прагнуть жити в контексті саме
такої культури, тобто відкинути всі ет
нічні та національні обмеження й буду
вати єдине світове суспільство з єдиною
культурою – мовою, економікою, релі
гією, законами, керівними органами.
Треба визнати, що в цьому напрям
ку напрацьовано чимало. З'явилася мо
ва міжнародного спілкування – еспе
ранто; та й природні мови поступово
набувають ознак есперанто (штучність,
доступність, прагматичність). Виникли
й розростаються світові фінансові, нау
кові та виробничі організації й системи.
Розвивається «наднаціональне» мис
тецтво, міжнародне право, формуються
структури світового уряду. Все це сьо
годні модно називати глобалізацією.
Оскільки цей процес далеко не всі
ма сприймається позитивно, продов
жують існувати проміжні форми орга
нізації суспільства та, відповідно, нап
рямки розвитку людської культури. Це,
в першу чергу, політичні нації.
Нація – це, власне, той самий етнос,
тільки на новому етапі світової еволюції:
етнос стає нацією, коли усвідомлює себе
саме як велику цілісність і окремішність,
усвідомлює проблему самозбереження й
розвитку та створює собі відповідне зна
ряддя – національну державу. Такий ет
нос швидко збільшує свою виробничу
потужність (а відповідно й споживання),
збройну силу (не тільки оборонну, а й
загрозливу для інших етносів), побуто
вий комфорт. Поглинаючи інші етноси,
політична нація втрачає свою природну,
етнічну сутність (етнічну культуру) – та
кою є плата за технічну, військову, фінан
сову та іншу могутність і агресивність.
Становлення етносу як нації, тобто
свідомого й сильного суб'єкта світової
історії, означає перехід від природного
його розвитку (коли людський розум є
лише допоміжним засобом, і то не го
ловним, в організації суспільства) до
планомірного, свідомого, штучного
розвитку (коли людський розум очолює
й визначає всі основні явища суспільно
го буття). Такий перехід міг би бути, в
певному розумінні, теж природним, ко
ли б людський розум, керуючи розвит
18
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ком суспільства, сам керувався закона
ми Природи, шанував їх, не втручався
брутально в природне середовище, не
руйнував і не забруднював його, не
спотворював природні властивості са
мої людини та людських спільнот. Люди
прийшли в земний світ зовсім недавно,
не більше мільйона літ тому, і мусять бе
регти все, що тут застали, бо створити
щось подібне за рівнем складності й
досконалості ще нездатні. І головне, що
необхідно зберегти, – це самі етноси як
найновіші, але природні живі витвори
світової еволюції.

Сучасні нації й
нестабільність біосфери
На жаль, цю історичну можливість
людство не використало. Нестримне
споживання природних ресурсів
планети та не менш інтенсивне її
забруднення призвело до нестабільнос
ті біосфери Землі. Суть цієї нестабіль
ності полягає в тому, що Земля разом із
Сонцем (сонячною енергією) вже не
встигають виробити чи регенерувати ті
мінеральні та біологічні ресурси, що їх
споживає розгодоване людство. Кожне
покоління людей залишає наступному
біднішу й бруднішу планету, ніж воно са
ме свого часу застало. Цей процес став
можливим і розпочався 100200 років
тому завдяки бурхливому розвиткові
техніки; водночас він зумовив станов
лення й зміцнення національних дер
жав як суб'єктів безкомпромісної бо
ротьби за природні ресурси.
Виходить так, що саме тоді, коли
людський розум підпорядкував собі все
життя на Землі, людям не вистачило
розуму. Його вистачає на технічний
прогрес, на розвиток потужних націо
нальних держав, на розбудову собі
штучного комфорту, але не вистачає на
те, щоб заглянути на кілька десятиліть
уперед і погамувати наші тваринні інс
тинкти (які нікуди не зникли і, як зав
жди, фактично визначають головні мо
тиви людської поведінки).
Таке становище склалося саме
внаслідок того, що найпотужніші етно
си світу відмовились від надто повіль
ного природного розвитку, від природ
них способів життя, і спокусилися по
будовою не етнічних, а політичних на
ціональних держав. Цього вимагає ло
гіка міжетнічної боротьби за (обме
жені) ресурси.

Національне
становлення України
Дилема – будувати етнічну чи полі
тичну державу – стоїть і перед Украї

ною. Спокусливий взірець США, Ка
нади, Австралії та й інших країн, де ет
нічна належність громадянина має не
більшу правову вагу, ніж, скажімо, ко
лір його волосся, вабить Українців саме
на шлях створення політичної держави
й політичної нації. Приклади етнічних
держав, таких як Японія, Китай, Афга
ністан, Індія, Грузія чи Зімбабве, менш
переконливі й не можуть конкурувати з
політичними гігантами. Отже, нам, Ук
раїнцям, дуже кортить створити в себе
вдома ще одні США або хоча б щось
схоже на Європу.
Нас не бентежить, що світова ієрар
хія націй будується за принципом сум
нозвісних фінансових «пірамід», коли
виграє той, хто прибіг першим. Пиша
ється й панує верхівка айсберга, деся
токдругий технологічно найрозвине
ніших країн; решта слугують поста
чальниками сировини й робочої сили
для цієї верхівки, а в новітні часи – ще
й територією для відходів виробництва
та різноманітних експериментів – вій
ськових, технологічних, біологічних…
Україна вовтузиться на самісінькому
дні цієї світової піраміди, але чомусь
сподівається на «економічне», а скоріш
«політичне чудо».
Чи є для цього об'єктивні підстави?
Чи існують якісь альтернативи для Ук
раїни? Як ставитися до цих проблем,
якою має бути позиція й діяльність сві
домих Українців на шляху розвитку на
шої країни і – особливо – її культури?
Коли не відповісти на ці питання, то,
принаймні, зосередити на них увагу пок
ликаний цей збірник бесід. Для того щоб
допомогти Україні, щоб не грати в ній
роль активного споживача та пасивного
спостерігача, а почувати себе живою клі
тиною цього величезного організму і
брати реальну участь у його навчанні,
розвитку, боротьбі, – для цього Україну
треба знати й розуміти. Пізнай себе, і ти
станеш вільним – ця мудрість стосується
не тільки людини, а й будьякої живої
системи. Україна мусить пізнати й зрозу
міти себе. Ще далеко не все втрачено.
Кажуть: коли б молодість знала та коли б
старість могла... Чому не спробувати за
лагодити цю ностальгію? В наших бесі
дах я розкажу те, що знають старші, – а
молоді, хай роблятье те, що зможуть.
Продовження
в наступному номері.
За матеріалами книги
Василя Триліса
«Нариси українознавства»
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Іван Франко і санскрит
У 1880 році Михайло Красусь
кий розбудив пригнічених укра
їнців і заодно несподівано на
лякав весь репресивний апарат
царської Росії та загарбницької
Польщі своєю книжкою «Древ
ность малороссийского языка»,
що вийшла в Одесі в 1880 році.
Наших гнобителів шокувало
надто сміливе й арґументоване
дослідження молодого поляка,
що доводить найдавніший вік
ганебно пригніченої імперіяліс
тами української мови. Вияв
ляється, як зазначає Михайло
Красуський, українська мова
давніша не тільки від грецької,
латинської чи навіть від дав
ньоєгипетської, але й від са
мого САНСКРИТУ, котрий, власне, походить від праукраїн
ської мови УІІ – ІУ тис. до н.е. І це підтверджує сам демокра
тично настроєний і високоосвічений розумний поляк без нищів
них імперіялістичних поглядів щодо України, який не може обій
ти святої історичної правди існування праукраїнської мови, не
зважаючи на його вельми критичні висловлювання супроти укра
їнських козаків. Але він, Михайло Красуський, був переко
наний, що після знищення української мови Емським указом 18
травня 187б року, за короткий час царська російськоазіятська
влада почне забороняти і польську мову, котра є значно молодша
від праукраїнської чи навіть української. Бо Росія – продовжу
вачка татаромонґольського іга у Східній Європі, тому й ненави
дить мови інших народів, як ненавидів їх Чінґізхан. Він чужин
ців використовував, як зумів, потім убивав і наказував зварити
на обід підлеглим своїм...

Т

аким чином своєю надрукова
ною в Одесі в 1880 році вищеназ
ваною працею автор дав відпо
відь і застереження царським сатрапам,
що українську сучасну мову потрібно не
забороняти, не нищити, а навпаки –
плекати й охороняти, як найпершу Бо
жественну реліквію людської мовної ве
личі ще з тих часів, коли слово було Бо
гом і в кожному слові шанувалося ім'я
Боже. Властиво, ця ідея і зберігається
досить шанобливо у нинішніх словни
ках САНСКРИТУ. Лишень деякі сучас
ні мовознавці України вважають
САНСКРИТ незрозумілою мовою для
українців, ніби мова дельфінів. Це ро
биться навмисне, щоби не дати можли
вості українцям почати, нарешті, свідо
мо пишатися своєю найдавнішою все
об'ємною раціональною і повчальною
для всіх народів історію, що до недавніх
часів супроводжувала останню світову

цивілізацію, котру започатковали на
світанку свойого становлення. М.Кра
суський, на диво, переконливим аналі
зом слів із сучасної української мови до
водив цю священну правду на весь світ,
чого найбільше налякалися гнобителі
України. Оті гнобителінищителі Украї
ни далекі і близькі, рідні сусіди й «кров
ні» брати по вірі, далекі дикунські при
шельці й дрібні несподівані маленькі
хижі гризуни з імперіялістичним намі
ром, хоч трохи вжерти української тери
торії для свого збагачення, щоби поволі
остаточно роздерти пригноблену сиро
тину, спалити всі сліди її прадавнього
величавого панування, наслати на лю
дей незрячу ніч летарґічного забуття, за
той час ласувати українською землею і
посвоєму втішатися навічно загарба
ним найдавнішим народом Європи із
найдорогоціннішою Божественою на
ціональною ґенетичною системою ро

зумового та фізичного розвитку. Власне
за тою ґенетичною системою нашого
народу йде палке полювання й донині.
Бо українці започаткували на світі най
більші науки від «неподільного» атома
на земному довкіллі до прадавнього
знаменитого вивчення знаків зодіяка і
навіть точного накреслення маршруту
до ознайомлення та освоєння небесних
світил без імперіялшовіністичного за
гарбання чужих територій і ганебного
навмисного винищення інших народів
голодом, холодом, кровопивчим вис
нажливим гнітом, розстрілами і навіть
закопуванням у могилу живцем.
Ніхто з українців не зміг собі уявити,
що мови й культури нинішніх євразій
ських та північноафриканських наро
дів створювалися і розвивалися під три
валим і безпосереднім впливом осяйних
здобутків нашої античної праукраїн
ської культури, мови, науки, філософії,
реліґії та господарювання. Все це допо
магає нам наочно розпізнати не тільки
археологія, топоніми та гідроніми, але й
сам САНСКРИТ. Тобто ця мова, котру
завезли наші переселенці з материкової
Праукраїни під мирне небо Індії ще в
УІІ – ІУ тис. до н.е., що згодом дало ма
теріял для створення найдавнішої
пам'ятки нашої прамови – словника
САНСКРИТУ, куди ввійшли всі пра
давні слова до найменших вигуків, кот
рі живуть у нашій українській мові до
нинішнього дня.
Такий «мовчазний», але всебічний і
досконалий розвиток праукраїнської
мови тривав довго. Вона поширювалася
разом із переселенцями на всю Європу,
Північну Африку, Східну, Середню та
Південну Азію, започатковувала не
тільки мови, культури, але й держави і
нації, не претендуючи на свій пріоритет
у даній справі. Очевидно, залишала по
дальший розвиток цих народів на волю
Божу і на розсуд місцевого народу в міс
цевих особливих умовах. В таких умовах
опинилися Єгипет, Сирія, Іран, Ірак,
Пакистан, Камбоджа, народи Серед
ньої Азії, Індії і навіть Індонезії, котрі
після здобуття свого автономного роз
витку рідної мови та місцевої ориґіналь
ної культури навіть не замітили у своїх
мовних зворотах численної кількості
праукраїнських /чи арійських/ слів в ос
новному словниковому складі свого на
роду. Ніхто з арійських провідників не
начисляв «мита» за їхні слова в інших
мовах і не наказував цим народам влас
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не так вимовляти, як вони, і не інакше.
Такий самовільний демократизм і
призвів до розвитку діялектів, які з ча
сом усамостійнювалися у великі говір
ки, більші говори, котрі часто переходи
ли у місцеві діялекти, а то й окремі дер
жавні мови.
Ніхто в середньовіччі, аж до неспо
діваного вибуху М.Красуського, не міг
сподіватися, що такі славні імперіяліс
тичні мови – грецька і латинська знач
но молодші від праукраїнської. Більше
того, виявляється, що вони навіть по
хідні від праукраїнської мови, бо ж від
крили САНСКРИТ для світу анґлійці
після загарбання Індії щойно в 1762 ро
ці. То ж до того часу всі дотеперішні
мови були вже давно розвинуті, сфор
мовані й визнані національними. От
же, говорити нині про вирішальний
вплив САНСКРИТУ на розвиток ни
нішніх європейських мов буде мало
зрозумілим для сучасної освіченої лю
дини. Цей розвиток відбувався під ве
ликим, суцільним і безпосереднім суп
роводом авторитетно впливової мате
рикової праукраїнської мови. Цю ідею
прекрасно довів знаменитий і ґеніяль
ний француз Ж.Ф. Шампольон, роз
шифровуючи стародавні ієроґліфічні
письмена 14 вересня 1822 році тільки за
допомогою так званої СТАРОСКІФ
СЬКОЇ, тобто ПРАУКРАІНСЬКОЇ
МОВИ. А це означає, що й скіфи ніякі
неіранські племена, а таки наші рідні й
найдорожчі безпосередні предки.
Жаль, що УКРАІНА в той час не була
визнаною незалежною державою, на
віть назва Україна була заборонена в
той час жорстокої неволі. Нині ми
справляли б 6000 років української іє
роґліфічної абетки та великої держав
ної освіти у всесвітньому визнанні. І
ніяка слов'яномонґолотатарська Ро
сія не гнобила би нас упродовж усього
свідомого історичного періоду. Не було
вільної та незалежної України на світо
вій арені разом зі своїми ідеологами і
захисниками, тому чужі вчені придума
ли не зовсім відповідну назву «індоєв
ропейський», а не ПРАУКРАЇНСЬ
КИЙ вплив на утворення і розвиток сві
тових ЄВРОПЕЙСЬКИХ та НЕЄВРО
ПЕЙСЬКИХ мов чи їхніх культур, кот
рі були створені й «окультурені» задовго
до 1762 року завдяки поширенню і
процвітанню праукраїнської мови без
отої майже невдалої назви «індоєвро
пейський» чи індоєвропеєць. Нікому
було заперечувати. Україна була в вели
кій і тяжкій неволі. Народ нидів у крі
пацькій глушині. Навіть молитись не
давали рідною мовою.
20
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Вихід у світ книги М.Красуського,
як грім з ясного неба, розбудив україн
ську інтеліґенцію, але й шокував наших
недругів. Вони з переляку розпочали
гонитву за книжкою, а потім – за авто
ром. Довели його до безслідного зни
щення. Навіть зліквідували метричні
записи в цілій Одесі, де він працював в
університеті...
Почались нові укази про заборону
української мови та культури. Україн
ські вчені встигли зробити висновок
про свою історію. Зокрема Михайло
Драгоманов вивчав не тільки свою істо
рію, але й історію Індії, Ірану та Вавило
ну. Наближався до санскриту. Того санс
криту, що проголосив М.Красуський. Та
викладати цей дорогоцінний матеріял
українцям не судилося. М.Драгоманова
послали підносити науку в Болґарію у
Софіївський університет. Щоби послу
хати знамениті лекції свого дядька Леся
Українка поїхала в Софію. Набравшись
новітніх знань від свого дядька та від
анґлійських, французьких та німецьких
вчених сходознавців, вирішила виклас
ти свої знання 1891 року у книзі «Старо
давня історія східних народів». З руко
писною книгою та з неабияким ванта
жем наукових знань і поетичними тво
рами Леся Українка приїхала у Львів до
І. Я. Франка. Розмова тривала довго і ці
каво, після чого І. Франко назвав цю
хворобливу дівчину чи не найбільшим
лицарем і патріотом України.
Леся Українка розмовляла в Івана
Франка не тільки про дослідження
Михайла Красуського, але й про велику
арійську державу, про лекції М. Дра
гоманова та про цікаві дослідження
анґлійських, французьких та німецьких
сходознавців у галузі археології та істо
рії. Особливо про дослідження та
знахідки Л.Вуллі, Т.Чейна та Леонарда
Веделя, що склав «Шумерськоарійський
словник», в котрому прямо заявляє, що
шумерська мова – це мова трипільської
Праукраїни. Французький вчений
Мішель Буль сказав на всю Європу на
весь голос, що арійська культура прий
шла в Західну Європу із Праукраїни. І.
Франка ці відомості дуже зацікавили і
навіть розхвилювали й надихнули на
нові праці.
Листуючись із М.Драгомановим,
потім із А. Ю. Кримським та з числен
ними вченими Європи, І.Франко одер
жував великі знання із сходознавства,
зокрема, про Індію та Іран, їхній вплив
на культуру новітньої Європи. Особли
во багато надсилав І. Франкові свої нові
переклади з історичних творів та усної
народної творчості з арабської та пер

сидської мов ще юний студент
А. Ю. Кримський. Наш Титан праці де
тально опрацьовував новий матеріял і
часто посвоєму завершував іноді з оп
тимістичним довершенням. Звичайно,
без будьякого ущербу для оригіналу. Та
іноді така кінцівка арабських чи індій
ських творів навіть збагачувала ориґі
нал. А для українських читачів це навіть
дуже допомагало зберігати оптимістич
ний дух у патріотичному вихованні мо
лоді. І. Я. Франко дуже добре це розумів
та з охотою друкував переклади араб
ських казок «Тисячо одної ночі» у своє
му журналі «Життя і слово», підозріваю
чи їх в арійському походженні з часів
панування арійської держави Кушанії,
Бактрії та Хорезму в Середній Азії ще з
п'ятого тисячоліття до н. е. Це видно із
великої сентиментальності дійових осіб,
арійської порядності у своїх діях і глибо
кої побожності дійових осіб у сімейному
побуті та щирої повчальності для грома
ди. Наприклад, віршована казка «Абу
касимові капці» написана в українізова
ному стилі настільки виразно, що мало
чим відрізняється від українського вик
ладу фабули твору. Це був головний
принцип І. Франка у перекладі творів із
Близького Сходу.
Особливе зацікавлення в І. Франка
займала індійська культура, де вбачав
ідентичність народного епосу Індії із на
родним епосом та літературою давньої
України. І хоч переклад був не з ориґіна
лу, а з анґлійського чи з німецького пе
рекладу, проте індуси й донині вважа
ють ці переклади І. Я. Франка одними із
кращих за відчуттям найменших тонко
щів твору і передачу цих тонкощів у ба
гатющому кольориті української мови.
Наприклад, у книзі «Мій ізмарагд» І.
Франко подає значно багатше /стосов
но ориґіналу/ визначення ролі книги
для людини:
«Книги – морська глибина.
Хто в них пірне аж до дна,
Той хоч і труду мав досить
Дивнії перли виносить».

/див.: Франко Іван, Давнє й нове.
Друге побільшене видання збірки «МІЙ
ІЗМАРАГД», – Львів,1911, – С.53/.
Цей вірш настільки ориґінально по
будований, що й ніхто не повірить у за
позичення змісту із прадавньої індій
ської поезії афоризмів.
Продовження
в наступному номері.
Василь Кобилюх
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Ці таємничі «грабельки»
Не секрет, що найприкметнішою ознакою українства є писанки. На них наші прабабусі, бабусі і
мами із покоління в покоління вперто відтворюють прадавні символи – сонечка, ромби, сварги
свастики, змії, прикрашені хрести і так звані «грабельки». Серед останніх найпопулярнішою є
композиція з чотирьох «грабельок» у вигляді хреста (мал. 1).

Ц

ей традиційний мотив нагадує
крила вітряка. Відомий фоль
клорист і народознавець Геор
гій Булашов у своїй книжці наводить на
родне повір'я, записане ним в кінці ХІХ
століття у Маріупольському повіті.
Спершу вітряк винайшов і збудував
чорт. Але він ніяк не міг прилаштувати
до нього хрестоподібні крила. Це вияви
лося під силу лише Самому Богу. У ті ча
си повага до крил вітряка була такою ве
ликою, що з них спеціально зрізали
шматочки дерева й додавали до відварів
для підвищення їхньої лікувальної сили.
У свою чергу відомий російський істо
рик, академік Борис Рибаков виводить
родовід наших «грабельок» від жіночого
гребеня, що належав давньослов'янській
богині долі (фортуни) Макоші. З введен
ням християнства вона перевтілилася у
жіночу святу – мученицю Параскеву
П'ятницю. Тому ще в середині ХІХ сто
ліття під час різдвяних свят жінки ходи
ли по хатах, встановлювали на покуті
гребінь, наряджений дівчиною, та бажа
ли добра і щастя. Крім того, під час хрес
тин кум, коли вносив дівчинку до цер
кви, то йому під ноги підкладали гре
бінь, а коли – хлопчика, то – сокиру.
Не дивно, що нашими «грабелька
ми» ще не так давно оздоблювали не ли
ше писанки, й кераміку і народні руш
ники, насамперед, подільські (мал. 2).
Цього фантастичного птаха прикра
шають двоє наших «грабельок». Одні на

голові, а інші – в хвості. Ще цікавішим, як
на мене, є наступна композиція (мал. 3).
Як бачимо, в її основі два хрести: в
центрі маленький з «грабельок» і значно
більший з так званих «баранячих рі
жок». Його прикрашають чотири бере
гинірожаниці та численні восьмикутні
зорі. Усі ці символи існували задовго до
виникнення християнства й без сумніву
означали для наших далеких пращурів
щось надзвичайно важливе. Вже дове
дено, що символ хреста є одним з най
популярніших символів на предметах
усіх відомих науці археологічних куль
тур на теренах сучасної України. Най
більше їх вирізано на камені в печерах і
гротах святилища «Кам'яна могила»
поблизу Мелітополя (рис. 4).
Значення цього символу відомий ро
сійський шумерознавець Анатолій Ки
фішин дешифровує, як «правитель». Як
бачимо він складається з двох попереч
них паличокодиничок. Є на стінах свя
тилища і наші «грабельки», які на думку
вченого, означають «великий». Найдав
ніші з них вирізьблені на панно № 10
святилища. Їм вже 9 тисяч років (мал. 5).

Зрозуміло, що це не гребінь. Проте
це дуже схоже на великого воїна (вож
дя), який очолює і веде за собою загін
воїнів (своє плем'я) у вигляді таких же
паличокодиничок, як і сам.
Ще більшою популярністю наші
«грабельки» користувалися у племен
знаменитої археологічної культури «Ку
кутеніТрипілля». За часів комуністич
ного правителя Чаушеску її поглиблено
вивчали в румунських школах та назива
ли «цивілізацією мідного віку». Зокрема,
в археологічному музеї м. КлужНапока
на півночі Румунії зберігаються сотні
фрагментів кераміки з вже знайомими
нам піктограмами: «правитель» (хрест) і
«великий» (грабельки) з паличокоди
ничок (мал. 6).
Цьому фрагменту більше шести ти
сяч років. Анатолій Кифішин дешиф
рував напис на ньому – як «чотири ве
ликих». Проте, він дуже нагадує вже
знайому нам хрестоподібну компози
цію з чотирьох «грабельок» на україн

Мал. 4

Мал. 2
Мал. 5

Мал. 1

Мал. 3

Мал. 6
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ських народних писанках і рушниках
на мал. 1, 3. Схоже, що саме тут, в При
дунав'ї, народився цей традиційний
для українців образ.
Більш конкретних рис він набув у
час найбільшого розквіту Трипілля, ко
ли у межиріччі Південного Бугу і Дніп
ра виникло 7 гігантських протоміст –
столиць племінних округ. Вони були
найбільшими на той час у світі, бо пло
ща кожного з них складала кілька со
тень гектарів, а кількість жителів – де
сятки тисяч. При такій очевидній мо
гутності зображувати своїх володарів у
вигляді якоїсь простої палички якось не
випадало. Ні, він мав постати перед на
родом у всій красі – величній позі пере
можця на чолі свого численого народу,
як ось на цьому фрагменті миски з ко
лекції «Платар» (мал. 7).
А на цій мисці з історикоархеологіч
ного музею «Прадавня АраттаУкраїна»
в с. Трипілля поблизу Києва зафіксовано

аж два Великих Правителя. Про це свід
чать два хреста поруч з ними (мал. 8).
Земний правитель (командувач вій
ськами) віддає своєму народу честь, а ду
ховний правитель (верховний жрець), з
піднятими догори руками, вимолює для
нього покровительства у богів. Але, схо
же, що робили вони це не досить ревно.
З року на рік клімат погіршувався і посу
хи стали нормою. Мешканці невеликих
поселень на теренах сучасних Молдови і
Румунії якось пристосувалися до нових
умов. Проте, для сотень тисяч жителів
трипільських протоміст з околицями це
стало справжньою катастрофою. Єдине,
що їм залишалося – шукати кращої долі
де інде. Для багатьох з трипільців таким
стало межиріччя Тигру і Євфрату. При
родно, що з собою вони принесли туди й

Мал. 10
Мал. 7

Мал. 8

Мал. 9
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піктограми «великий» та «правитель».
Найдавніші з них видряпано на уламку
ритуальної чаші, знайденої в околицях
Багдаду (мал. 9).
Їх вік 28002700 років до Різдва.
Справа від знаку «великий» видряпано
складну піктограму у вигляді квадрата з
рисками, перекресленого хрестом. Цей
напис дешифровується як «Великий
Мебаргагесі, правитель Кіша». За шу
мерською легендою син Мебаргагесі –
Агга був сучасником Гільгамеша. Так не
роздільна пара «великий правитель»
з'явилася в Шумері.
У пізньому Трипіллі, коли час веле
тенських протоміст минув, піктограму
«великий» знову почали малювати на
горщиках постарому у вигляді звичай
них «грабельок».

ОСНОВИ
Весільні ПіснеСпіви
на берегах Словечни, на токах НориняРіки

Обряд весiлля
Овруччина1словечанщина

Мал. 12

Через тисячу років трипільську еста
фету підхопили так звані «зрубники»,
яких ми більше знаємо, як аріїв. Ці ви
хідці з Подніпров'я і Поволжя на своїх
грізних колісницях завоювали половину
Євразії, включно з Північною Індією.
Як і трипільці, вони рознесли світом
символи Великого Правителя – наші
«грабельки» і хрест, а також власні гени,
так звану гаплогрупу R1a1. На цій карті
професора біохімії Гарвардського уні
верситету Анатолія Кльосова показано
її розповсюдження сьогодні (мал. 10).
Як виявляється 50% поляків, україн
ців, узбеків і частина афганців, 3545%
росіян і жителів Північної Індії є кров
ними родичами. З карти зрозуміло, що
до Індії носії гаплогрупи R1a1 потрапи
ли з Подніпров'я і Поволжя через зна
менитий Аркаїм на Південному Уралі.
Це сталося, приблизно, 3700 років тому.
Ця карта ставить хрест на офіційних те
оріях відомих радянськоукраїнських
академіківархеологів про те, що україн
ці не мають нічого спільного з тими ж
зрубниками і трипільцями. Разом з ге
нами про це ж саме свідчать і наші «гра
бельки». Тому давайте віддамо шану
сотням поколінь праукраїнок і українок
– хранительок минулого. І не їхня про
вина в тому, що в епоху героївчоловіків
(яка, на жаль, триває до сьогодні) цей
символ колишньої величі перетворився
на жіночий. Головне, що вони вперто
продовжують відтворювати його і хрест
на писанках, чоловічих вишиванках
(мал. 11) і рушниках (мал. 12).
Так, вони передають у майбутнє на
ївну й щиру надію у те, що колись наш
народ знову стане Великим.
Уривки з книжки
Валентина Мойсеєнка
«Коли українці були Великими»

З одержаних мною в Овручі 16 Текстів Весільного Обряду – рай
бібліотека, 14 червня 2004, записаних бібліотекарями Овруць
коСловечанських Селищ, Весільні Тексти глибинних Мелодій
Тужінь Українського ПідБілорусся мають сліди архаїчних куль
тур Краю – проглядається доба Неоліту, МідіБронзи, Ранній
залізний вік, БалтоСловенська древність культу ВілОбереж
ниць, КняжоБоярська доба, часи Середньовіччя з нашаруван
нями Польської доби у Краї. Обряд Весілля виступає як Істо
ричне джерело, витоки Мови, Культів Язичества, Побуту Лісо
вого Люду. Ннайкращі ПіснеСпіви Весільних МелодійГоло
сінь з КряжГори у Коптевщині, Селищ Городця та Тхорина під
Словечно, Островів під Левковичами. Найповніший Обряд Ве
сілля записано від Юрчак Любові з Острова Овруча.

П

оняття Голосіння притаманне
Поховальному Обряду. Спів
Голосіння, ведення Голосу в
Весільному Обряді викликає дивне по
чуття Жалю й Скорботи, Печалі й Ра
дості, Любові й Смутку, що часто дума
єш: чого в Обряді Весілля так много
Печалі й Журби, так мало Радості, Ко
хання і Любові.
Селянський виважений Побут, важ
ка, Трудна і Вікова Робота до Скону Вє
ку вимагали добрих Роботящих Рук умі
лого Господаря і Господині, суворого
Виживання в ТрудахПечалях при чи
сельному Потомстві, яке треба вигоду
вати, Поставити на Ноги, Пустити в
Світ Широкий, мов ЛелекБуслів, які
піднімуться в Високе Серпневе Підне
бесся, будуть кружляти над Отчим До
мом широкими Кругами, посилаючи на
земні Роси ледь чутне квилінняжурбу.
Вони, небесноземна пара, Моло
дий та Молода, дужі й справні, повинні

послати в глибінь віків Грядущих Дуже
й Численне Потомство, наділене Свя
щенним Даром Виживання на Хлібі
Житньому, на Полотні цупкому, в Ове
чому Кожусі і Свиті вовняній, у лико
вих Постолахдубових, липових, вер
бових. Тисячолітнє Виживання у Хвой
някахХмереках, Несходимих Борових
Пралісах, в яких Вони і їх Нащадки бу
дуть Житі, Виживаті на Сухих Піщани
цях в Труді Кривавому на НивкахЛя
дах, виживаті на ЯгодахГрибах В
Бронзових Пралісах під ШумПечаль
Зелених Сосон Рождатись, Родітісь і
Змираті, Воскресаті в ПотомкахЧадах,
молодих ялиницяхсосницях в Обряді
Вельця... Вершити предковічний Коло
Круг Життя. у Зоряних Світах. Родини
і Смертини Людського Роду у Бортних
Пралісах, Сонячне Весілля, Високе
Небо в Зоряних Світах, Вони Ясен Мі
сяць та СонцеДіва, Пава Золота, Не
бесна Королівна. Небесна пара – Він
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Ясен Місяць, в вона Ясна Зоря. Два
культи Місяця Сонця, МісяцяЗорі в
староукраїнському мистецтві Слова.
Вершини – Глибини Історії Тисячоліть
в ДивоСвіті Слова, Обрядодії. Світ
предків постає в Весільному обряді в
образних картинах минулого. Святиня
Роду – Житній Хліб.

Традиційний Житній
Коровай в Селянській Хаті
Коровайниці, випікши Круглий
Коровай, модель сонячного диска, до
бувши Воскову Свічу, ходять з нею по
КолуКругу, як Світле Сонце ходить по
Зоряному, Місячному Небу. Світлодай
не Божество Старого Віку, Золоте Сон
це, втілений бганий Круглий Коровай,
золотосяйний ДажБог воскресав в Се
лянській Хаті. Його ховали у Комору,
як найдорожчий скарб, щоб дарувати
Сонцезлото, Величальний Хліб, Дар
Божий, Молодим, Весільній Громаді
Гостей як найвищу Святість ЗемноНе
бесного Життя.
Символіка Обряду глибинна, коре
нями сягає в добу АраттиОратанії,
Скитську добу ОрачівПахарів, які
одержали Священні Дари СонцеНеба
– Золотий Плуг для оранки земної,
Священну Чашу Кругову, збережену в
Обряді Колива Медового у нашім
Древнім Звичаї, Золоте Ярмо для зап
рягання Волів круторогих, СокируБо
жу Оборону від лютого Врага. Сокира
як знак влади, як Жезл Правителя, знак
ОборониНаступу. Священні Дари
Скитів, живі в Обряді Весілля як Со
нячний Коловай, як Чаша Ритуальна в
Обряді Перепивання. Духовнощем
ний Обряд Перепивання, Обряд відхо
ду Дочки до другого Роду.
У архаїчному Весільному Обряді
збереглися Звичаї воїнської дружини
доби Словен (VIVIII) – Князь со Дру
жиною, Боярами добуває собі Жону в
далекоблизькім Краї. В Обряді Весіл
ля два РодоПлемені, відомі як Родіни,
єднаються в міцний союз для вижи
вання, оборони. Воїнська суть Весіль
ного Обряду виступає гранично чітко і
ясно як Доба військових Походів Ру
сівСловен в Добу Великого пересе
лення Народів у перших Віках Нашого
Календаря.
Глибинні Корені низки Весільних
Обрядів, відомих як ВесілляВесєліє,
розкривають наше минуле: хто Ми, чиї
Ми Діти, яких Батьків, хто наші Пра
щури Великі.
Весільний Обряд – застигла Древ
ність доби Кременю і Кості, в якій від
луння доби ОхотниківЗвіроловів у
24
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Пралісах Неолітичної доби на Норині,
Ловечанщині, на течії Словечно, гли
бинна Неврида в Пралісах Дубових на
Норині, відоме Плем’я ТубелівТу
бельцівКорабелів на плесах Нориня,
прийшлі Пастуші Племена доби Брон
зи, Нащадки яких проживають серед
Нас, землеробські прадавні Племена
Трипілля, які боготворили Золотий
Житній Колос, якому поклоняємось
донині, творячи Дар Божий, Сонячний
Коровай.
Родові Звичаї Тисячоліть, збережені
до Сьогодення як Віра Священних
Предків. Архаїчний культ Вогню – кре
сало з Кременю, доба Неоліту, викуп
Молодої за домашню Живність, Весіл
ля Свічок, яке проводять Свахи в одежі
ПастухівВівчарів. Лише на Овруччині
Словечанщині БатькиЧоловіки, як і
СвахиЖінки (найчастіше) провадять
Обряд Пастушого Весілля в кожухах і
овечих шапках, ритуал на Коростенщи
ні відомий як суто жіноче дійство.
Обряд Короваю первісно знамену
вав Корову, М’ясну Поживувідлуння
Доби Пастуших Племен на величних
ЛугахЛуговинах повноводного Нори
ня, Словечни. Трансформація М,ясної
ЖертвиПоживи в безкровну учту
Хлібний Коровай. В число комірнього
Приданого в час ділення майна, крім
Полотна, хатніх речей, входить Корова
як незмінний атрибут багатства – Тобє,
Маті, (Братко), хата, комора!

А минє скриня,
бодня, корова!
В Обряді Завивання Коси Молодої
(Села Краю) звучить традиційний мотив
Пастуших Племен краю: «Ой, дай, Ма
ті, масла – Я Твої Корови пасла...»
Великий Обряд Весілля розпадаєть
ся на окремі ОбрядоДійства, в кожно
му з яких переплелася Тисячолітня Си
ва Минувшина, застигла Древня Істо
рія РодівПлемен КаменщизниЛовеч
чини, Історія Тисячоліть, збережена на
берегах глибинного, бездонного Нори
ня, величноплавної Славечни. (Най
мення Ріки відслатіся). Великий, Див
ноПрекрасний КряжКамінь з при
леглими низинними Селіщами – арха
їчна БолотноЛісова Ловеччина, Віч
ноРожденне Племеностарою Мовою
– ОхотниковЗвєроловов.
Весілля виступає як Книга Буття, За
повіти Предків Славіті Род – Племено,
Родітіся під чистими Зорями, Ясен Мі
сяцем, Жіті «На Цьому Світі» під Сон
цем Красним (Красивим), під Небом
Неозорим, держатися ОтчиниМатериз
ни, нести Знамено Роду в Віки Грядущі.

Весілля як Живий Підручник Усної
Народної Історії Тисячоліть. Згусток
древніх МелодійТужінь, Молитовних
ЗамовляньБлагань, величних Пісне
Співів, ДуховноГлибинних Молінь
БогоНебу, БілуСвіту, СвітлуВогню,
СонцюРаду, Землі, Воді, Людському
Світу. Велична Троїця у многих Молін
нях – Журах, МолінняхРадощах, Жи
вому Слові ПечаліРадості. Велика
Слава Батькам, Родині, що виростили
ДитинуКвітку, СинаДочку, підняли
до Сонця, Місяця, Зорі, до СиньоНе
ба прихилили. Потаємна Глибинна По
езія СлавиЖиття струмує у глибинних
РадДощах Весільних Співів. Весілля
Сонячне Щастя, Полуденне Сонце над
Головою, СхідЗахід Сонця знизу, зліва
і справа.
Не знаючи писемної Грамоти, наші
велемудрі Предки карбували на Віки
Святу Минувшину, шифрували гене
тичний код ПлеменіРоду у образній
картинідійстві, втілюючи заповіти
Предків як ритуальні дійства Весільно
го Великого Обряду, через який прохо
дили Свячення НащадкиСини і Доч
ки, Діти і Внуки, повторюючи священ
ні Обряди.
Ставши Батьками, Дідами, Вони
вже для своїх Дітей та Внуків повторю
вали живі картини минулих Віків, кар
тини Життя далеких Предків, картини
Побуту, Дійства, повторювали Ка
зання, Промовлянння і Примовляння,
виконуючи Образні Дійства, які переп
лелися в Весільний Вінок усталених
ОбрядоДійств глибинної минувшини.
Глибини Великого Весільного Об
ряду єднали людність в Єдин Народ по
Мові і по Духу на протязі Віків, Тисячо
літь. Одне з культових Понять Обряду
Весілля – Родіна, сучасне поняття Ро
дина як Родове коло Молодого чи Мо
лодої, яке слід розуміти в реаліях Ста
рого Світу – Родіна як велика патріар
хальна сім’я, як Плем’я, як Народ, як
Племінне об’єднання на берегах Нори
ня, Славечни. Культ архаїчного Рода на
рушникахБожніцах, на вовняних Ки
лімах з овечої вовни, Рода як покрови
теля Родіни, як небесного ПраБатька
Людей земного світу, Володаря Неба,
ПершоБога, культ Рожаниць, Небес
них Матерів, Заступниць Матерів Люд
ського Роду на земних теренах. Род,
Родіна, Родичі, Родня, Народпоняття
єдиного звучання.
Збереження Життя на земних об
ширах, погибель і спасіння Людини на
земних твердях і водах, пошуки вільної
землі для виживання розгалужуваного
РодуПлемені, шукання кращих місць
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для осідлого Життя, уміння виживати в
складних умовах Пралісу, вживатись в
Природне Середовище, існувати в гар
монії з Ним. Одухотворена сила Лісу
Древа, ЗемліМатеризни, ВодиОздо
ровниці творили характер Людини, яка
знала і відчувала Таїни Пралісу, щоб
уникнути СмертіПогибелі.
Виживання в суворих могутніх Пра
лісах, де Людина повинна пройти Жит
тєвий Путь несхибно. Непомильно,
продовжуючи Родове Коліно. Коли в
родині з 14 дітей вмирали один за дру
гим перші вісім, інші шестеро лишили
ся живими (Купеч Коростенська). Зви
чай многодітності в Пралісах як жор
стока необхідність виживання.
Весільна Пара для Продовження
Роду. Культ Сокола в Обряді Весілля.
Який летить на ПраБатьківську Украї
ну зі звісткою про одруження Молодо
го, Молодої. «Пошлю Сокола на Вкраї
ну.» (Весільні тексти Коростенщини на
берегах Уші). І в тому Предковічному
Родінні – Змиранні ЛюдиноПтаха на
Кругах Земних заключена велика Таїна
Життя. В Соснових ПралісахХвоїнах
мала буяти велика Сила Виживання,
Виживання РодуПлемені, Селища
Села, МируГромади на пісках білих,
на скудних Зелен – Сосницях, в затиш
ному Миру пахущих Сосон, в якому
народжується й виживає Земна Люди
на, мала дитинка ЛюдськаБожа.
Суворий Побут Селянської Родини,
в якому нема місця лінощам, гультяйс
тву, нікчемно – пустим забавам. Діти
малолітки приучаються до труда.
В Весільних Співах так багато печа
ліголосіння, невиплаканих сліз, коли
її, молоду й гарну, віддають за нелюба, з
яким має прожити вік у парі. Коли йо
го, ясенсокола, парують з рябою
курочкою, яка йому сокоче про прина
ди сільського двору. Сотні і тисячі
Весілль, серед яких так мало було во
їстину щасливих подружніх пар. Весіл
ля були щасливі й нещасливі, гучні й
притишені, велелюдні й малолюдні, бу
ла у кожного з Подружжя своя Судьба.
Чи рання смерть молодої Матері,
яка оставляла купку: шестеровосьмеро
малих діток Чолов’єку, якого нарекали
Вдівцем, або Вдовиця, гарна й приго
жа, лишалася на самотині з малими діт
ками, малмала меншими в холодній
хаті зимній. Студеній.
Суворий Селянський Побут, в яко
му рослизростали не по літах мудрі се
лянські діти, які вже знали свою нелег
ку долю в дорослому житті. Тому і вида
ється мені Весілля як Вінок Тужливо
Радісних Піснеспівів, в якому Радість

Життя переплітається з тихим Сумом
ЖурбиПечалі.
Три дійства супроводжують Появу й
Смерть Людини на Цьому СвітіРо
дини, Весілля, Смертини. І в кожній з
цих Частин ЖиттяБуття своя і Радість,
і Журба. ЖурбаПечалиця Смертин.
Високий і далекий Вирій, куди пря
мують вічно живі душі в земному плані
Мертвих Людей. Прекрасний Вирій,
ВиРай наших велемудрих Предків, які
задовго до Християнства твердили про
Рай Небесний, в якому вже вічно пе
ребувають Душі Померлих Пращурів
Роду.
Весілля як зачин життя подружньої
пари, як таїна магічного Обряду, прове
дення якого вимагало додержання
предковічних звичаївзаборон, додер
жання обрядів, освячених Віками, се
ред яких обряд шлюбної Комори, Об
ряд Вірності Наречених.

Обряд весілля сіл Острова,
Боговичі під Овручем
Записаний у серпні 2004 від Юрчак
Вознюк Люби Максимівни, нар. 1933 р.
Весільний Обряд як древнє Риту
альне Обрядодійство з елементами
Первісної Магії Слова, Співу, Танцю,
записаний у Острові під Овручем. Хра
нителька Обряду народилась у Богови
чахКолосовці, вік прожила у Острові.
Одна з кращих Хранительок Обряду
Весілля на Овруччині – Вознюк (дівоче
прізвище), Юрчак (по чоловіку) Любов
Максимівна, народжена в голодний
1933 як Праведна Дитина Божа. Народ
жена Славити Співом Білий Світ. Яви
лась на Світ Земний Співати, Світ Бо
жий радувати, звеселяти. Учасниця
многих Весільних дійств. Вважає, що
кожне Село має Своє Весілля, непов
торне і невмируще Дійство. Запис 15
травня 2004.
«Я народилась в Голодний Рік у Бо
говичах, нині Колосовка. Малесенька,
квола, ледь жива. Не могла голосу по
дати, не було сили крикнути у перші
дні. Старенька бабаповитуха, скрушно
хитаючи головою («Дитина – не жи
лець на Світі»), загорнула мене в теплі
полотняні шматини, поклала в де
рев’яні ночви, мов у колиску, поставила
на теплу Піч. Всі дні я тихенько лежала
на Печі ні жива, ні мертва, була на гра
ні двох Світів, лиш на десятий день на
теплій Печі ожила, подала голос, що я
живу на Цьому Світі, возрадувала всіх
присутніх в хаті. З тих пір живу і радую
ся Світу Білому, хоч як трудно жилося,
співала, мов Небесна Птаха, усе Життя.
У школі вчилась на відмінно, але учи

лася лише чотири класи. А потім мати
загадала остатися удома, бо вчитися усі
не будуть через труднечу і голоднечу, у
школу підуть хлопцібрати. З 14 літ ро
била у колгоспі. Співала в ланціхорі.
Співали пісні по своєму вибору, які хо
тіли. Виступали в Овручі, Народичах, в
Житомирі, у Києві на «Золотих Клю
чах», в Хатині, Мінську. Співала з сес
трою певний час. Усе життя важко ро
била у колгоспі. І співала усе життя в
хоріланці.
Попити. Весілля як Народне Обря
додійство має кілька самостійних час
тин. Перший ОбрядПопити. Батьки
Хлопця звершують Обряд Попити,
ідуть до Дівчини вечором у Хату, взяв
ши Хліб Святий і пляшку горілки. На
питують батьків Дівчини, саму Дівчину,
чи піде за їхнього Сина. Попити звер
шують увечері, щоби сторонні люди не
бачили і не пускали поголос по селу. В
Попити ідуть кілька чоловік, насампе
ред Батько, Мати, хтось з довірених ро
зумних і статечних Родичів або Сусідів.
Попити – то мале Сватання, яке завер
шується Святим Хлібом, Чаркою після
Перемовин, коли досягають взаємної
згоди. Мале Сватання проходить в при
сутності Дівчини. Воля її, Слово її вирі
шальне. Батьки Родимі їй твердять:
«Ми тебе не силуємо, Дочко, хочеш –
іди. Хочеш – не іди. Сама рішай, а ми
не будем проти. Щоб потім на нашу
Волю не плакала та не жалілася!» На
Попитах умовляються Батьки про Сва
тання. Попити – мала Бесіда про Весіл
ля Хлопця і Дівчини.
Сватання. Сватання після Попитів
проходить гучніше. З кожного Роду
Молодої, Молодогоприходять по кіль
ка шанованих чоловіків. Поважне сту
кання у двері хатні, чемне вітання коло
Порога,
розсаджування
Гостей,
обов’язкова Весільна «Притча про Ку
ницю, Красную дівицю». Притча коре
нями сягає доби МисливцівЗвіроло
вів, часи Древлянського Князівства.
Поважне, виважене спілкування Сватів
Молодого з батьками, Родичами Моло
дої. Дівчина має стояти коло Печі, ко
лупати глину.
Свати ведуть Обряд зі знанням
справи, кожне мовлене Слово має Вагу,
може укріпити або ослабити народжу
ване взаємне довір’я. Чемне Застілля як
Вінець переговорів. Уміння вести бесі
ду за Столом. Вчасно завершити Бесіду.
Сватам Молодого Дівчина пов’язує
Рушники. Сватання як Мале Весілляч
ко напередодні договореного великого
Пиру – Великого Весілля. (Поняття
Пир відоме старій Мові Краю).
Дім і сім’я № 6/2011
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ОСНОВИ
В Обряді Сватання, як в Обряді Ко
роваю, незримо присутній БогРод.
(Дохристиянський культ Пресвятого
Бога, Подателя Життя і Здоров'я, древ
нього Рода, Володаря Неба і земних
Людей. Родня Молодого ходить до
Родні Молодої творити Весілля для
Продовження Роду. Архаїчний культ
Віри Предків. Іпостась Рода на кили
мовому, рушниковому ткацтві в Землі
Дерев. Род має числову систему 9 ни
токчисленниць на гошівських по
лотняних тканих рушниках, ткані го
лівкиромбовики Божества – фігурка
козака в народному мистецтві). Гли
бинні і добросерді ПобажанняПроро
кування на Добро і Злагоду Молодим. В
Обряді традиційна чарочка ходить по
КолуКругу. Древній Сонячний Круг
Коло, що єднає присутніх незримим
ДажБогом

Священнодія Обряду
випікання Короваю
Мати Дівчини скликає Коровайниць до
свого Двору. // «А Марусина Мати да й по
юлонці (вулиці) ходить // Да й по юлонці
ходить! Да й сусєдочок просить: // Ой, су
сєдочки моє да ходєте до хати! // Да ходє
те до хати (2) до мого Дитяти! // До мого
Дитяти (2) Короваю качаті!»

Добування Води для замішування
Короваю.
«Як ми Коровай месили – до Дунаю по Во
ду ходили! // Ой обозвався Дунаю: «Я ва
шого Короваю не знаю!» // Піснеспів : «
Коровайнички п'яні! (2) Коровай покрали!
// Хто в мнєх, хто в кишеню (2) – дєткам на
вечерю!» // «Рости, Короваю, (2) на столе
широкий, а в П'єчє високий! // Бо в нас
Род великий! Щоб було чим обдєлити!»

(Після садження Короваю в Піч Ко
ровайниці випивають по шкляночці
горілки.)
Обряд випікання Короваю у П'ят
ницю, в надвечір'я. Попити, Сватання,
випікання Короваю приурочують до
вечірньої пори – зоряного, місячного
Неба. Культ Місяця – відлуння культів
пелазгівмісяцепоклонників. Місяць
Божество Любові, Покровитель закоха
них. Водночас МісяцьВолодар Душ
Померлих. Добре збережений культ
Місяця у старих селах Краю.
Печуть Весільний Коровай як у Хаті
Молодої, так і Молодого. Коровай, зва
ний в Обряді Весілля «Божим Даром»,
тобто даром СонцеБога, ДаждьБога.
Коровай називали втіленим у Святому
Хлібі Сонячним Божеством, древнім
ДажБожем, якому поклонялися Божи
чі, наші Предки, споживаючи Святий
Хліб БожеДара, поклоняються донині,
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в Будні і Свята, моляться Високою і
Праведною Молитвою в час Ділення
Короваю на Весіллі. В паралелі з Свя
тою Україною, яка мала Свої Святощі
Тисячоліть, згадаємо Христа, який за
повідав своїм Соплемінникам Їсти Тіло
своє у вигляді Коржів, пити Кров Свою
у вигляді Вина. Прихований культ Сон
цяКорж і культ Священного Питва –
виноградного Вина у Іудеїв).

Були у Нас свої Прадавні
Святощі! Були!
Численні приказування, низка варі
антів мовлення на зразок «Дай, Боже,
до вечора дожити!» « Дай, Боже, (помо
жи) цю ниву дожати!» В Радості і Горі
Українці кличутьзвуть Бога: «Ой, Бо
же мой, Боже!» «Божечко Наш!» Назва
ні звертання є збереженими дохристи
янськими моліннями до БогоСонця,
ДажБога. Всяка серйозна розмова, бе
сіда, справа починається або завершу
ється на Україні тисячолітнім дохрис
тиянським звертанням до Бога – «Як
Бог дасть!» Нема народу в Європі, який
би так трепетноніжно шанував Свято
Бога, Святе Сонце, Християнські Свя
тині, як на Україні.
Святі Українці моляться Богу (Сон
цеБогу, в паралелі ХристуСпасителю,
БогоМатері) від Світання до Смеркан
ня, звертаючись до Праведного Бога
(БогоСонця) десятки разів на день.
Біблія забороняє кликати Бога без
особливої причини. Україна Славить,
Кличе Бога у Радості і Горі. Два етноси.
Два розуміння Бога.
Коли розчиняють тісто для Коро
ваю, Коровайниці просять Родителів
БатькаМатір (Молодої, Молодого)
благословити Жінок на священний Об
ряд «Розчиняти Коровай.» Коровайни
ці: «Благослови, Боже ще й Пречистая
тоже… // Благословеть, Отець і Мати,
Коровай розчиняти!»

Батьки благословляють Коровай
ниць:
«Благословляємо Розчиняти Коро
вай! // Хай Бог благословляє!»

Коровайниці в Обряді виступають
як ЖінкиЖриці Священного Обряду
Творення Коровайного Тіста. Який Ко
ровай спечуть, така і Доля Молодих.
Коровай має бути широкий і високий.
Мовою символів, древня магія: Моло
да, майбутня Мати, дужа і здорова, має
легко родити численне Потомство. Ді
ти будуть широкими в кості і високими
в рості. В Піснеспіві меленівського Ве
сілля (Коростенщина) звучить мотив
«Череватая місила.» В народній Мові
«Носити Черево» – бути Вагітною.

(«Знов Мар'я носить Черево, когото
Вона приведе!»)

Усіх нас на цей світ
«Приводили» Святі Матері…
В Піснеспіві «Благослови, Боже, ще
й Пречистая тоже!» глибинна сутність
«Сонячний ДажБог» та «Пречистая»
Свята Вода. Нині спів розуміють як Бог
(Христос) та БогоМати (Діва Марія).
У первісному значенні «Творення
Тіста» присутні Золоті Зерна ДажБога,
Перуна та МатиЗемля, Свята Вода –
Дана. СонцеБог, ПерунУрожайник та
Вода Дана – Божества Предків –
Словен.
Добування Води – Дани для випі
кання Короваю. Дунай як Дана,
Богиня Води.
П’єч (хатньодомашнє Божество
Пек) «Цур тобі, Пек тобі.» П'єч як жер
товне Вогнище Роду, Святий Вогонь,
на якому печуть Коровай.
«Наша П'єч регоче – Короваю хоче! А
Челюсті усмехаються! // Короваю спо
деваються! // Короваю наш Раю! // Я ж
тебе убираю у разниє Квети! // Щоб лю
билися Дєти!»

Триєдина сила КороваюЗолоте
Зерня, Свята Вода, ВогоньВогневик.
Трійне начало в магії Лісового люду.
Коровайниць має бути непарне число
3579 (чоловіче непарне Начало, пар
ні числаЖіноче начало). В селах Ко
ростенщини кличуть парне число Ко
ровайниць, «Щоб молоді жили в Парі!»
Найчастіше в Острові кличуть 5 Жінок
Коровайниць, зразкових Господинь –
що живуть з Чоловіками у мирізлагоді.
ЖінкиКоровайниці мають передати
Святому ХлібуКороваю, як древні
Жриці, ідею Продовження і чисельнос
ті Роду. Коровай має зверху наліплені
Шишечки – хлібні діточки.
ЖінкиКоровайниці приносять Доб
ротвори – мисочку муки, кілька яєць (в
Обряді має бути Мед). Тісто для Коро
ваю (в старовину пекли виключно Жит
ній Коровай) замішували в Ночвах, воно
підходило, його місили (місити – культ
Місяця) вдруге, розділяли на число Ко
ровайниць, кожна з яких викачувала ка
чалкою свій шматок у вигляді Коржа.
Коржі як відлуння Пастуших Племен
МідіБронзи. Племена Пастуші не знали
Хліба у вигляді Паляниці, а пекли прісні
Коржі. Коржі годилося ламати руками,
заборона різати Хліб Святий Ножем. На
величезних Луговинах Нориня за два Ти
сячоліття до Рожества Христового Пас
туші Племена, які розчинилися в середо
вищі наступних Племен, випасали гурти
домашньої Живності.

ОСНОВИ
Викачані Коржі Короваю, які вби
рали позитивну енергетику Коровай
ниць, єднали у великий ХлібПаляни
цю. Коржі накладали один на один, в
Печі вони, випікаючись, єдналися у ве
лику гарну запашну Хлібину. П'ять час
тин Короваю – числосимвол вогневого
Начала. Вогонь Неба – Батько Сварог,
сини – Пєрун, ДажБог. Коростенщи
на. Обряд випікання Весільних Пєрни
ков як частина Весільного Обряду. Кор
жикиП’єрники відомі на Овруччині,
але у Весільному обряді не називаються.
П’єрники знають на ОлевщиніКишин.
В П'єч садовила Коровай старша
Коровайниця П'єкальною Лопатою. В
час викачування Короваю лунали Пісні
– Слави про Дунай. Туга за Синім Ду
наєм притаманна многим Піснеспівам
Землі Дерев, які славили Дунай у Вес
нянках, Весільних Піснях, піснях про
Коханого, який поїхав «за Синій Ду
най, на Синій Дунай».
Після випікання Великого Короваю
Коровайницями, Дівчата пекли коржи
кишишечки для Дівчат і Дітей. Спече
ні Шишечки тут же роздавали дівчатам
і Дітям, які ждали Угощення. Готували
пекли Шишечки Дівчата. «В Хаті зби
ралася малі Дітки з матерями, які жда
ли Шишечки Весільні». Обряд Овруч
чини невідомий на Коростенщині.
Кликання Молодою гостей на Ве
сілля. У Острові (шляхта) на Весілля
кликали Родичів. Молода кликала у
Четвер – (Перунів День). У Боговичах
Колосовці (мужики) Молода кликала
на Весілля Все Село у суботу. В кожній
Хаті коло порога приказувала Молода:
«Просили Батько,Просили Мати! І Я
прошу до Мене на Весілля!»

Весілля «У Молодої» починалося в
Суботу. Розплетини Коси Молодої. По
сад Молодої. Готування до Приходу
Молодого з Дружками. Прихід Моло
дого з Дружками до Молодої. Викуп
Коси Молодої. Косу Молодої продає
менший Братик. Вінчання Церковне.
Родня Молодого прибуває До Молодої.
Просяться в Хату.
«Пусти, Сваточку, в Хаточку! Ми вам не
надокучимо – // Тільки шати обсуши
мо. Пусти, Сваточку, в Хаточку! // Ми
будемо седєти в запечку!»

Свати Молодого ступають з сінешно
го на хатній Порог, стають коло Порога,
проказують вітанняпророкування:
«Да добрий день тому, хто в цьому До
му // І Старому, і Малому, ще й (Даж)
Богу Святому!»

На Весілля готували п'ятерик або
восьмерик горілки. Таїна чисел 5,8. 5 –
Вогонь Предків. Молодим сувора забо

рона пити. У Молодої зранку прохо
дить Обряд Розплетин Коси.
Перший Посад. Молода сідає на
Ослон або стілець, застелений вивер
нутим кожухом або на килим чи по
душку. Менший братик Молодої роз
плітав (розпускав) її Дівочу Косу. По
Звичаю, ніхто з чужих – Хлопців чи Чо
ловіків не мав права розпускати Дівчи
ні Косу на вулиці, на людях, бо це озна
чало безчестя для Дівчини. Розпущена
Коса – втрачена дівоча честь. Великий
сором. Тільки менший братик, Божа
Дитина, мав Розплітати Косу Сестриці
при людях для Весільного дійства. Ко
жуходяг Пастухів доби МідіБронзи.
Дружки співали Молодій:
«Ой, дайте нам стільця! Дайте гребінця!
// Дайте ще Кожуха – нехай сяде Моло
духа!» // «Ой дай, Мати, масла! Я ж твої
Корови пасла! // Гонила на Росу – ой,
дай масла на Косу!» // «Ой дай, Мати,
голку! Ще й ниточку шовку! // Пришити
Квіточку к Зеленому Віночку!»

Жура Молодої за втраченою Діво
чою Косою:
«Коснички мої! Виплетки мої! Де ж я вас
почепляю? // У вишневому садку на че
решенці! Там я вас почепляю! // Буде
Батько йти, буде Мати йти, будуть плака
ти: // Це моєї Дочки висять Коснички. Її
вдома немає! // Чи по Воду пошла, чи гу
лять пошла! // Ой, Боже ж мой, Боже!»

Вишня як Деревце Вішну, Божество
ІндоЄвропи. Вишень «ВлесКниги».
Город Вишень Зубкович Олевщини.
Розплетини Коси. Молодій одягали Ві
нок, накидали Велєн (фату).
Викуп Молодої. Молодий мав сим
волічно «викупити» Молоду за мідні
гроші. Відлуння (Викуп Молодої) Об
ряду Пастуших Племен МідіБронзи.
Купували Молоду Маршалки (полоні
зація Обряду), Дружки Молодого
(Княжа доба). Бояри, Дружки Молодо
го як відлуння Весілля КняжоБояр
ської доби ХХІІІ Віку. Старший Друж
ко (Дружинник) Молодого (Князя)
торгувався з братиком, який продає
Сестру за мідну копійку:
«Русую Косу за п'ятак… Біле личко од
дав так. // Татарин, братик, татарин!
Продав сестричку задаром!»

Свахи Молодого (Князя) в Хаті Мо
лодої (Княжни). Символічна суперечка
Свах Молодого, літніх жінок, з Дівчата
миДружками. (Пережиток Віків. Про
тистояння двох громад – одружених
літніх СвахСваней, Молодиць з Моло
дими Дівчатами). Громади архаїчної
древності – Замужні Молодиці, Моло
ді Дівчата.) ДівчатаДружки не відда
ють Свахам ПодругуМолоду.

«Чого Свахи да приєхали? Чи по Горох,
чи по Сочевицю? // Чи по Дєвку чи по
Молодицю!» У нас Горох не молочений!
// Сочевиця у копах стоїть! Наша Дєвка
у Косах седить!
Свахи: «А ми Горох помолотимо! Со
чевицю поколотимо! // А Дєвчину забе
ремо! Да до Дому (Молодого) Завеземо!»

Вінчання. Убирання Молодої до
Вінця. Молода з Молодим до Церкви,
по Звичаю, мали їхати кожне своїм Во
зом (Родом), а як близько, ішли пішки.
«Да ламайте Калину! Да встеляйте Долину!
// Молодой, Молодому до Божого Дому!»

У Церкві Молодим під ноги стелили
Рушник, під який клали мідні, срібні
грошімонети, щоб Молоді «були бага
ті». Мідьдоба МідіБронзи. Срібло
Княжа доба Х віку. Дорогою Свахи спі
вали:
«Ой ви, вороги, вороги! Не переходьте
дороги! // Нехай перейде Родина! Щоб
була щаслива година! // Нехай перейде
Господь Бог! Щоб був щасливим увесь
Род!» // Помаленьку йдєте, пилом не
пилєте! // Щоби нашая Пава пилом не
припала! // «Ой попе, попе Гордею! Не
дзвони рано в недєлю! // А дзвони рано
в Суботу! Да перебий Девочкам робо
ту!» // «Обманули попа, як грецкого
снопа! // За одну копейку звєнчав нашу
Дєвку» // «Ой як ми нашу Мар'єчку вен
чали! // Єхала Мар'єчка до Венца! Везла
собє Йванкамолодца! // Ой, попе, по
пе, попухло! Щоб тобі черево опухло! //
Як у лютий мороз на дворе! // Так у по
па кудрочки на голове!»

Вертаються з Вінчання. Свахи
співають:
«Лети, Лети, Соколоньку, попереду
нас! // Да занеси вістоньку Матусі від
нас! // Нехай вийде Матусенька з Бо
ханцем! // Вже ж її Донечка з Хлібцем!
// Не так з Хлібцем, як з Калачем! //
Вже ж її Донечка з Паничем!»

Древній Обряд «Весілля Свічок» у
Молодого (Молодої).
Коливання Обряду «Весілля Сві
чок» у Старих Селах. У Острові твер
дять про цей Обряд, що він виконуєть
ся на Весіллі у Молодого, в селах Ко
ростенщини він традиційно викону
ється на Весіллі у Молодої. Ми назива
ємо Обряд «Весілля Свічок» Пастуших
Племен.
Продовження
в наступному номері.
Миколай БрицунOХодак,
Коростенське Краєзнавче Товариство
«Радогоща»
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Україна очима зарубіжних
мандрівників минувщини
Кому не цікаво подивитися на себе, якто кажуть, «зі сторони»,
особливо, коли мова йде про цілу націю. Цікаво дізнатися, як іно
земці різних часів через власні спостереження, через аналіз усього
побаченого у подорожах і почутого з різного роду переказів, через
свої враження і переживання подають вже власне бачення, сприй
няття й оцінку українців як нації, як характеризують те чи інше
явище, вчинки, події, пов'язані з українським народом. Що зару
біжних мандрівників минулого вражало, а що приваблювало в нас,
аби змусити їх оформити свої дорожні записи у серйозні книги?

К

ожний народ, нація мають
свою історію, культуру, мають
відповідні
документальні
джерела, у яких зафіксовано ті чи ін
ші події. Є ґрунтовні дослідницькі
праці з цих питань представників
цього ж етносу. Але останні до кінця
об'єктивними бути не можуть. Зав
жди є спокуса показати себе, свій на
род, висвітлити якісь події у кращому
світлі. Або навпаки. Так, об'єктивній
оцінці подій історії України свого ча
су дуже зашкодив своєрідний культ
руйнації Запорозької Січі Катериною
ІІ, поширення якого у Європі вміло
скеровувалося з Петербурга цілес
прямованими вигадками та підкупа
ми впливових осіб, істориків. Саме з
тих часів бере початок безсоромна
фальсифікація історії українського
народу, в якій герої іменувалися зрад
никами, а зрадники – героями і най
вищим благом для українців проголо
шувалася втрата її незалежності. Пос
тупово й саме ім'я України почало ви
водитися з обігу, замінене спочатку
на «Малоросію», а згодом – на
«ПівденноЗахідну Росію», що приз
вело до неймовірної плутанини в уяв
леннях європейців про нашу країну.
Навіть зараз ще деякі уявлення про
Україну, що закоренилися ще у мину
лому та позаминулому століттях, по
ширені у сучасній Західній Європі.
Проте є спосіб перевірити такі мо
менти української історії. У такому
випадку кажуть «зі сторони видніше».
Так і в історії, на всі упущення і недо
мовленості вкажуть сторонні люди,
тобто іноземці. Подібне дослідження
у 40х рр. ХХ ст. проводив україн
ський історик, мистецтвознавець, ар
хітектор, художник Володимир
Січинський.
Отже, поруч із історичними доку
ментами і пам'ятками минувшини,
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мемуари, записки, розвідки, реляції,
перекази та інші писання очевидців,
людей неупереджених – іноземних
мандрівників, купців, політичних ді
ячів, які у різні часи відвідували Ук
раїну або записали розповіді свідків
подій, – відтворюють більш живо і
рельєфно саме життя, а не лише його
сухі факти, наслідки, відгуки, що
потрапляли, часом зовсім випадково,
на пергаменти та інші писані пам'ят
ки. У такому випадку це дає цікавий
матеріал для висвітлення малознаних
фактів минувшини. Так, серед
відомостей про Україну, що їх наво
дять деякі автори, натрапляємо на
зовсім фантастичні. Це стосується
історії про походження козаків ніби
то від хозар, розповіді про якусь таєм
ничу смертельну хворобу, начебто
поширену саме в Україні. У «Літописі
Малоросії» французького історика і

Рис. 1. Генеральна мапа України Боплана,
1648. Автор – Ґійом Левассер де Боплан.

дипломата Жана Бенуа Шерера заз
начено: «Походження козаків, якщо
можна їм вірити, сягає 800 року, а їхні
перші військові збори відбулися
948 р.».
Чому саме Україна? Територія су
часної України має сприятливе геог
рафічне положення як для розвитку
сільського господарства, так і для тор
гівлі. Так, розташовані на перетині
важливих торговельних шляхів, ці
землі виступали контактною зоною
між Арабським Сходом і Західною
Європою, Візантією та Скандинаві
єю. За часів Київської Русі (ІХХІІІ
ст.) північнопівденний напрямок ру
ху через простори Руської держави
очевидці називали «шляхом із варяг у
греки». Східнозахідний напрямок
охрестили «степовим коридором», ос
кільки через українські степи переко
чувало чимало народів у пошуках під
ходящого місця проживання (ІІ тис.
до н. е.). Але на той час такі міграції
були спровоковані військовим факто
ром або викликані пошуком нових
пасовищ для худоби та необхідністю
збуту товару.
Сьогодні ж картина докорінно
змінилася: серед різних економічних,
політичних чинників, що змушують
людину мігрувати, з'явився новий –
духовний і фізичний відпочинок. Це

ОСНОВИ
– приємні подорожі і враження від
них. У минулому (1012 століть назад
або століття тому) люди теж подоро
жували: за різних обставин податися у
мандри могли представники різних
верств населення будьякої країни.
Це і мандрівникисамітники, що не
мали рідних і шукали істини життя по
світах, і мандрівникидослідники, і
подорожуюче вельможне панство, і
допитлива молодь, яка завжди праг
нула пригод, нових вражень, і різні
авантюристи, і люди, яких змушувала
посада або чин, і люди, котрі «шука
ли» себе, свого призначення у житті, і
ті, котрі подорожували просто з ціка
вості до всього нового. У дорозі багато
хто з них вели щоденники, описуючи
побачене чи почуте, записуючи власні
враження, спогади. Територія ж су
часної України з незапам'ятних часів і
до ХІХ ст. включно, та навіть до сер.
ХХ ст. цікавила мандрівників не мен
ше, ніж інші землі. Вона захоплювала
своєю природою, суспільним укладом
життям населення і побутом, само
бутньою культурою, звичаями і тради
ціями українців, їх стосунками між
собою і поглядами на оточуючий світ.
Відгуки і думки з приводу цього мо
жемо знайти у працях зарубіжних
мандрівників. Серед таких книг мож
на відзначити дослідження Гійома
Левассера де Боплана, Жана Бенуа
Шерера і П'єра Шевальє. Саме фран
цузи були першими європейськими
дослідникамиочевидцями славного
лицарства України – козацтва, а отже,
всього народу.
Таким чином, починаючи із ХVІІ
ст., Україна була в полі зору французь

ких авторів, зпід пера яких вийшло
чимало праць, присвячених козацькій
добі. До когорти згаданих вище трьох
дослідників, яких приваблювала Ук
раїна, варто додати ще й імена пись
менника Проспера Меріме, диплома
та Де ля Невіля, лікаря Де ля Фліза,
письменника Оноре де Бальзака та ін
ших. В усякому разі, можемо припус
тити, зацікавлення Україною і став
лення до неї у Франції й непересічних
французів було більш прихильним у
минулому, ніж сьогодні.
Як в історії згадується автохтонне
населення і землі, на яких воно пос
тійно мешкало і з часом сформувало
українську націю, що й донині живе
на цій території? Одні з найстаріших
описів слов'янських земель і, зокрема,
майбутніх українських належать ара
бам, що у той час (ІХХ ст.) були од
ним із найкультурніших народів у сві
ті. Арабські відомості здебільшого
уривчасті й однобічні і торкаються пе
реважно тих сфер життя і звичаїв, які
найбільше їх дивували. Тому, наприк
лад, маємо докладні описи похоронів,
гостин, забобонів та ін. У меншій мірі

Рис. 3. Титульна сторінка другого видання
«Опису України» Боплана.

Рис. 4. Карта нижньої течії Дніпра інженера Боплана.

Рис. 2. Фрагмент Спеціальної карти
України Боплана, 1650.

маємо відомості географічні й етног
рафічні. Візантійські джерела торка
ються переважно боротьби візантій
ських імператорів із київськими кня
зями передхристиянських часів (VІХ
ст.). Отже, з цих джерел довідуємося
про військову силу, велич та політич
ну й економічну експансію старої Ук
раїниРуси. Відомості про Україну
старокняжої доби (ІХХIV ст.) у захід
ноєвропейських джерелах, зокрема
хроніках, попадаються дуже рідко.
Вони більше уваги звертали на мате
ріальну сторону життя, розміри сто
лиці – Києва, кількість будов та різ
них ужиткових виробів. У ХVXVI ст.
про Україну починають вже писати
досить часто різні мандрівники, що
переїздили із західної та південної Єв
ропи на Схід, переважно італійці (ге
нуезькі та венеціанські купці). «Опис
України» Гійома Левассера де Бопла
на – одне з найважливіших історич
них джерел, що розповідають про Ук
раїну ХVІІ ст. Часи Козацької держа
ви (ХVІІХVІІІ ст.) відобразилися у
західній історичній і політичномему
арній літературі широким відгомо
ном. Значно змінюється характер
описів подорожників ІІ пол. ХVІІІ
ХІХ ст. Коли раніш Україна була
предметом міжнародної політики,
різні знатні чужинці намагалися при
хилити до себе їх симпатії, – то тепер,
після ослаблення і знищення козаць
кої сили Москвою, Україна стала
предметом чужинської експлуатації.
Далі буде.
Любава Обуховська
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Про осіннє сонечко –
соняшник, їжачка
і не тільки
Чарівна осінь надихає на створення нових ше
деврівсаморобок. Надає сили втілити свої
фантазії і зробити красиві доробки.

П

рохолодні ранки змінюються
теплими осінніми днями. Во
сени, як ніколи відчуваєш
ласку сонячних промінчиків. Щоразу
з прогулянки дітки несуть додому
щедрі дари природи – шишки, каш
танчики, жолуді, гілочки. А найбільше
– листочків!
Не лише у лісі, навіть у місті мож
на знайти багато цікавого. Шкода, що
дорослі не завжди розуміють це. І вва
жають більшість знахідок дитини за
сміття.
Що ж можна зробити з осіннього
скарбу? Різноманітні саморобки. На
віть їстівні, які малюки із задоволен
ням спочатку роблять, а потім з немен
шим захватом з’їдають.
Навіть найменші малюки (зви
чайно з маминою допомогою) можуть
зробити з яблука та зубочисток їжач
ка, сонечкобонечко чи сонце з
промінчиками.
Для їжачка беремо яблуко, ріжемо
його навпіл, формуємо мордочку –
зрізуємо яблуко під кутом (як підкаже
фантазія), очі – родзинки і нехай ди
тина вколює в нього зубочистки. На
кінці можна наколоти різні сухофрук
ти, родзинки, шматочки яблука тощо.
Якщо взяти червоне яблуко і синій
виноград, то легко отримати сонечко
бонечко (зубочистку розрізаємо на
шматочки).
Сонце з промінчиками. У жовте
яблуко по колу вколюємо зубочистки.
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На кінці кожної нако
люємо виноградинку
(або горобину).
Займаючись з дити
ною творчістю, крім
задоволення, ви в ігро
вій формі навчаєте,
знайомите з новими
поняттями. Що саме?
Можна разом рахувати, порів
нювати (яблуко – велике, виногра
динка – маленька), вивчати поняття
одинбагато, форму – кругле яблуко
має форму кулі, виноградинка
овальна має форму еліпса (а також по
ловина, долька – сегмент тощо), від
чути поняття на дотик: твердий – ко
лючий – м’який (яблукозубочистка
виноградинка).
Хочу поділитися, як разом з донеч
кою зробили соняшник. Робота досить
цікава. Поєднує в собі різні види аплі
кації: клеїмо листя, папір, крупи та
насіння.
Моя мама полюбляє соняшники, а
доня – робити аплікації. З моєю допо
могою онучка зробила бабусі у подару
нок ось такий чудовий соняшник з
листя та насіння.
Для роботи знадобилось листя то
полі, насіння соняшника, сірники,
пшоно, картон зеленого та жовтого
кольору, білий папір, клей ПВА, де
рев’яні палички.
Заздалегідь я просушила листя то
полі праскою.
На картоні намалювала з допомо
гою миски коло (такого діаметру, щоб
листочки не виходили за краї аркушу).
Змазуємо клеєм листочки та викладає
мо по колу. Обережно долоньками
притискаємо листочки, вони крихкі та
мають властивість ламатися.
З паперу вирізаємо круг від
повідного діаметру. Наклеюємо його
зверху на листочки – так пелюстки
майбутнього
соняшника
краще
триматимуться.
Спочатку змазуємо клеєм і круг ли
ше по колу та посипаємо пшоном.
Піднімаємо аркуш та струшуємо зайву
крупу, що не приклеїлася. Потім ми
змастили клеєм весь круг, виклали сір

РУКОДІЛЛЯ

Українка повернулася
з Канади… книгою
Повернулась нарешті до подо
лян постать талановитого
культуролога, скульптора, лі
тературознавця і поетеси Арі
адни Стебельської, народже
ної 1919 року в Гнівані Він
ницької області та волею лихої
долі закинутої аж до Канади.
Повернулась вона спогадами,
фотографіями, мистецьким се
мінаром на тему її творчого до
робку, токож візитом зза оке
ану її молодшої дочки Раїни. А
нині у Вінниці побачила світ,
вперше в Україні, збірка творів
Аріадни Стебельської «Родина
і Україна».

Ц
ники та посипали справжнім насінням
соняшника.
Донечка із великим задоволенням
виконувала цю частину роботи – так
ретельно викладала насінини! Зверху
ретельно змазали клеєм – для
міцності.
Далі працювала мама – оформлю
вала рамочку. Наклеїла знизу картон
жовтого кольору. Палички склала у
вигляді квадрату, з’єднала їх нитками,
проклеїла. Приклеїла отриману ра
мочку до зеленого картону, прошила
нитками хрестиком. Зверху прив’яза
ли нитку та повісили на стіну у бабусі
на добру згадку від онучки Ірусі.
Не намагайтеся робити за дитину,
навпаки заохочуйте дитину. Змастити
клеєм, посипати крупу, подати листоч
ки, папір тощо – такі прості дії може
виконати дитина від 2х років. До речі,
Ірочка творила цю роботу у свої 2 роки
9 місяців.
Творчої вам наснаги!
Ольга Бабчук

е видання з'явилося за спри
яння Вінницької облдержад
міністрації та Фундації Ен
циклопедії України (м. Торонто, Ка
нада). Співупорядниками книги ста
ли професорлітературознавець Ана
толій Подолинний та голова Вінниць
кої обласної організації Суспільної
служби України Анна Чайковська.
– Я втішений тим, що мав можли
вість познайомитися з Аріадною Сте
бельською хоча б заочно, спілкувався
з допомогою листів, – сказав під час
презентації книги в залі Вінницької
обласної наукової бібліотеки профе
сор Анатолій Подолинний. – Ми ба
гато чули про мільйони співвітчизни
ків за межами України, і корисно поз
найомитися хоча б з одною такою лю
диною, пов'язаною з явищем емігра
ції, тоді це явище розкривається поо
собливому – і трагічною, і оптиміс
тичною стороною… Коли я працював
над написанням передмови до цієї
книги, перечитав усе, що міг дістати,
створене Аріадною Стебельською і
написане про неї. І її доробок, і біог
рафія унікальні. І це не разовий под
виг, а подвижництво протягом усього
життя. Прочитавши її відповідь на
перший мій лист, був вражений: яка ж
ностальгія навіть на схилі літ мучить і
тривожить цю жінку! «Мучуся, чи все
я зробила для України, що могла…», –
казала вона.

На зібранні з нагоди появи цієї
книги канадські гості Олег та Божена
Іванусів не могли стримати сліз – і
через ностальгійну радість зустрічі з
Україною, і через теплі спогади про
пані Аріадну, яку вони добре знали.
Голова Фундації Енциклопедії Украї
ни Олег Іванусів познайомився з Арі
адною Стебельською понад півстоліт
тя тому, а родина дружини знала її ще
раніше. Батько очільниці Суспільної
служби Українців Канади Божени
Іванусів професор Євген Вертипорох
очолював Світову організацію Науко
вого товариства імені Т. Шевченка, в
рамках якого чимало добрих справ
для розвитку української культури у
світі зробила і Аріадна Стебельська
Шумовська.
На 350 сторінках книги «Родина і
Україна» читач знайде літературоз
навчі й мистецтвознавчі праці Аріад
ни Стебельської, також спогади, вір
ші та фото її скульптурних робіт. До
речі, мало хто знає, що автором пе
редмови й ілюстрацій до збірки Васи
ля Стуса «Зимові дерева», виданої
1970 року в Брюсселі, була саме ви
датна уродженка Гнівані Аріадна Сте
бельська.
Юрій СЕГЕДА
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Українська чоловіча сорочка, розм. 52.
Тканина: домоткане полотно, льон.
Припуски: на шви 2 см, на підгин низу 2 см
Деталі виробу:
1. Перед (1 деталь).
2. Спинка (1 деталь).
3. Комірецьстійка (1 деталь).
4. Рукав (2 деталі).
5. Манжети (2 деталі).

Послідовність виконання роботи:
1. Скопіювати деталі викрійки.
2. Зробити розкладку на тканині.
3. Обвести лекала + припуски на шви.
4. Розкроїти.
5. Зшити деталі переду та спинки.
6. Пришити манжети, зшити рукави, вшити їх у пройму.
7. Пришити комірець.
8. Зробити розріз для горловини, підігнути краї та підшити.

Редакція щиро дякує автору узорів Харченко Олені Олександрівні, та автору викройки Негода Тамарі Михайлівні.
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Традиційні звичаї та обряди
Погребищенського району Вінницької області
Обрядова культура не лише в Україні, а й в усьому світі, є однією
із найважливіших складових сфер життя людини і нації в цілому.
Це пояснюється тим, що життя людини і природи складалося з
певних етапів (людина, як відомо, народжується, одружується і
помирає; природа – так само: навесні пробуджується, влітку –
розквітає, взимку – засинає), кожен з яких супроводжувався
певними обрядовими діями, виконання яких було обов'язковим.
Це пов'язано з архаїчними віруваннями в допомогу вищих сил,
духів предків, від яких первісна людина почувалася залежною, а
правильно виконаний ритуал створював в уяві переконливе ба
чення досягнення бажаного результату в майбутньому.

О

тже, в давнину для людини не
абияке значення відігравали
грамотно виконані ритуали
(календарні і родинні). Кожен новий
етап життя знаменував собою початок
чогось нового: зміну соціального ста
тусу, стану свідомості; у природі –
кожна нова пора року привносила
щось своє в життя людини або колек
тиву, і ритуали, згідно з уявленнями
наших предків, мали забезпечити, го
ловним чином, благополуччя, доста
ток і щасливу долю їм у кожному нас
тупному році.
Тож і обряди, відповідно, по
діляються на дві великі групи: родинні
(ті, що супроводжують основні етапи
життя людини: родини/хрестини,
весілля, похорон) і календарні (зи
мовий обряд – колядування, весняний
– зустріч весни, літній – свято Купала,
в кінці літа – обжинки). Зауважимо,
що, як життя природи являє собою
певний колообіг – зміну пір року, так і
життя людини являє собою перебіг
подій: народження, розквіт, шлюб і
смерть. Шлюб є перехідним етапом від
одного до іншого статусу, що у на
уковій літературі називається іні
ціацією, яка передбачає нібито смерть
однієї людини (до одруження) і появу
іншої (вже дорослої, зрілої, здатної да
ти життя іншій людині).
Якщо в давнину основною метою
проведення ритуалів було досягнення
гармонії людини із навколишнім
світом, то з подальшим розвитком
суспільства відношення до ритуалів
спростилося, і більшість з них
перетворилися на звичайні розваги з
побутовими сюжетами і деталями
(особливо, це стосується календарної
обрядовості). Проте сільська тра
диція зберегла для нас зразки тра

диційної культури, щоправда, в дещо
трансформованому і зміненому
вигляді.
Розпочнемо з обряду колядування,
оскільки, це перший основний обряд,
який виконувався одразу ж після нас
тання Нового Року. Новий Рік і Різдво
в народі знаменували собою початок
нового етапу, тому за віруваннями на
ших предків, від якісного проведення
обряду залежав майбутній врожай,
добробут і благополуччя родини.
Обряд колядування, уривок якого
ми тут коротенько наводимо, було за
писано в с. Круподеринці від Слободя
нюк Олени Боніфатіївни 1919 р. н.
(рідне село Павлівка):
«Села Павлівка і Круподеринці
знаходяться поруч, але колядки в нас
різні. Заведено було так. В Круподе
ринцях на перший день Різдва коляду
ють і щедрують, а в Павлівці – на дру
гий день. В Павлівці, як раніше, так і
досі йдуть щедрувати під вікно і пита
ють дозволу; в Круподеринцях також
ідуть під вікно, але не питають дозволу.
Кому колядувати: дівчині – окрема ко
ляда («Через гору доріженька…»),
хлопцеві – окрема («Ой в чистім полі
там плужок оре…»), господарю – окре
ма («Вийдивийди, панегоспода
рю…»), Богові – окрема («Ой видить
Бог…»).
Якщо довго не виходили з хати, лу
нали колядники: «Винось ковбасу, бо
хату розтрясу», «Виносьте книш, бо
пущу в хату миш». Ще не виходять –
тоді колядники підходили під друге
вікно і починали знову те саме.
Обов'язково господар виходив і
частував. Треба було винести коржики,
млинці, вареники домашні, пиріжки –
оце цим частували колядників і
щедрівників…».

Ключовим зерном ритуального об
ходу колядників вважалось їхнє часту
вання. Колядники, згідно з архаїчни
ми уявленнями, уособлювали, свого
роду, заступників померлих предків;
тобто від частування колядників зале
жав майбутній достаток і щаслива доля
нащадків; продовжувачі роду намага
лися у такий спосіб заручитися під
тримкою предків, які в цей період (ко
ли «відкриті небеса») стають теж більш
активними. Тому невипадково в обряді
зустрічаються і формули погроз («Ви
нось ковбасу, бо хату розтрясу»), себто
хто не виконує наказу, буде покараний
пращурами. Іншими словами, обряд
колядування символізує собою ритуал
жертвопринесення душам померлих
предків.
До останнього часу на Поділлі,
більше того, в самому Погребищі,
дуже урочисто проводили обряд Купа
ла, запис якого ми наводимо нижче
(записано від Тарасюк Броніслави
Андріївни 1935 р. н):
«Після обіду збираються в нас
хлопці і дівчата у святковому україн
ському вбранні. Збираються всі коло
річки; там уже стоїть верба, прикраше
на квітами, качанами з вишень, свіч
ками. От і починається Івана Купала:
Ой на Івана, ой на Купала
Господиня наша рано встала,
Ой рано встала косу чесала,
Всіх хороших гостей звала.

Потім розпочинається хоровод. Всі
дівчата в віночках, в українській формі
стають в дватри круга навколо прик
рашеної верби і починають співати
«Кругом Мариноньки ходили дівонь
ки…». Проспівали кілька хороводів;
потім починаються святкові ігри. Кон
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курс іде на кращу пісню, на кращий та
нець, на краще українське читання.
Потім знову хлопці і дівчата стають в
хоровод і співають пісню «Ой за садом
садом три місяці рядом…». Після цього
розпочинається жартівливий святко
вий ярмарок. На ярмарку продаються
різні ласощі: цукерки, бублики, моро
зиво, пиріжки, вареники. Після яр
марку знову всі йдуть у хоровод:
Заплету віночок,
Заплету шовковий
На щастя, на долю,
На чорнії брови…

Всі хлопці й дівчата дуже довго тан
цюють, водять хороводи навколо вер
би і співають різні пісні («Наше Купай
ло з верби, з верби…», «Ой там на Ку
пала жаба в борщ упала…», «На Купала
була, сорочку забула…», «На городі
чорнобривець рясно зацвів…», «Ой ле
тіло помело через наше село…», «Ой
ПетреПетре, Іване…» тощо).
Потім дівчата ідуть на річку і пуска
ють віночки на воду. Хлопці виймають
вербу і мусять її потопити. Всі люди,
які присутні на святі, хочуть зірвати
(кожен собі) гілочку верби і кинути на
грядку огірків – такий у народі закон,
що вродять огірочки, якщо гілочка з
Івана Купайла буде кинута на грядку.
Потім дівчата вертаються і почина
ють палити вогнище. Горить вогнище,
хлопці через нього переплигують: хто
вище плигне, тому дають подарунок.
Догорає Купайло. Всі танцюють, і всі
співають, уже не лише ті, що в україн
ському вбранні, а всі глядачі і весь на
род, який тут прибув. А збирається
майже все село, і майже все, якщо в ра
йоні, Погребище. Допізна це все про
довжується; після десь другоїтретьої
години всі розходяться додому».
Обряд Купала для нас є цікавим на
самперед тим, що дане свято має не
лише глибоке язичницьке коріння,
елементи якого збереглися до останніх
днів, а й залишки архаїчних вірувань,
що зародилися на зорі людства (у пер
вісному суспільстві). Прикрашена вер
ба (або «Маринонька») символізує
своєрідний центр Всесвіту, Світове де
рево, дерево життя, з якого, згідно з
давніми космогонічними легендами,
розпочиналось створення світу (про
що свідчить те, що Світове дерево зус
трічається і в різних інших жанрах ук
раїнського і світового фольклору: ко
лядках, щедрівках, казках і т. п.). Ве
дення навколо цього дерева хороводу
(ходіння по колу) має забезпечити від
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творення цілісного стану, досягнення
гармонії у взаємодії природи і людини.
«Коло» на глибокому архетипному рів
ні означає «сонце», відповідно, хоро
вод – рух сонця навколо Землі, яка
втілює у собі архетип Великої Матері,
яка дає життя всьому існуючому живо
му. До речі, і «коляда» (звідки обряд
колядування) теж походить від слова
«коло».
Ми не випадково згадали обряд ко
лядування та обряд Купала, часовий
проміжок між якими, як відомо, ста
новить рівно півроку (адже Різдво від
значається 7 січня, а Купала – 7 липня
за новим стилем), оскільки, на нашу
думку, саме вони чи не найкраще і чи
не найдовше зберігаються не лише в
пам'яті носіїв фольклору, а й у реаль
ному житті. Ці обряди є основними
ключовими моментами у житті приро
ди, яка протягом року кілька разів змі
нює свою форму, і, відповідно, у житті
людини, як частки цієї природи.
Тепер перейдемо до обряду весілля,
який є ключовим в житті кожної люди
ни. Весілля являє собою своєрідну
драматичну гру, яка складається з низ
ки окремих обрядодій: сватання, зару
чини, оглядини, плетіння вінка, вби
рання молодої, запросини, виготов
лення гільця, «бгання» короваю, ді
вичвечір, вінчання, перепій (перез
ва), розподіл короваю, розбирання і
покривання молодої, викуп, комора,
понеділкування, дякування. Ми не
вважаємо за потрібне наводити пов
ний опис обряду весілля в Погреби
щенському районі, оскільки загальний
сценарій весілля в різних регіонах і се
лах України приблизно однаковий, але
з деякими місцевими особливостями.
Тож ми вирішили сконцентруватися
навколо основних ключових моментів,
символів, архетипів весільної драми.
Обряд весілля є дуже важливим у
житті молоді, особливо, для дівчини.
Дівчина повинна, виходячи заміж, на
ново народитися (не дарма в науковій
термінології «вийти заміж» аналізуєть
ся в значенні «відійти», «померти»).
Тому молода із самого початку і протя
гом усього весілля повинна мати сум
ний вигляд. І коли піч колупає, і коли
на весілля просить, і коли їй косу че
шуть. Ось як про це розповідає Слобо
дянюк Олена Боніфатіївна 1919 р. н., с.
Круподеринці:
«Як вона повернулася з села, зас
мучена, то не має права без запросу
батьків до хати зайти. Поки мати зби
рається, вона шукає хліб, шукає горіл
ку з пляшкою, стільця, чи стола, тут її

перейняли на порозі, дівчата співають
(вона засмучена, вони стомлені):
Всі двори обходила,
Всі двори обходила,
Слізоньки не вронила.
Як на батьків двір зійшла,
Як на батьків двір прийшла,
То й стала й заплакала (тричі).
Дворові залаяла.
Ой, дворе ж мій, дворе,
Ой, дворе ж мій, дворе,
Яка ж я тобі тяжка.
Хліба й солі переїла,
Хліба й солі переїла,
Водиці перепила.
Хліба й солі із крамниці,
Хліба й солі із крамниці,
А хліба із полиці (тричі).
А водиці з криниці, –

Плаче молода під час прощання з
дівуванням та одяганням очіпку.
«Після обіду настає момент про
щання з дівуванням у домі молодої в
неділю ввечері. Молода прощається з
дружками, плаче. Підходить мати, са
дить її на стілець, знімає вінка, знімає
стрічки, обдаровує всіх родичів; вінок
віддає старшій дружці, а стрічки – ін
шим. Косу мастили маслом, одягали
очіпок.
Дружки прощаються, вона плаче,
бо він її забирає на перезву. Коли про
щалися з дівуванням, співали:
На добраніч, товаришко,
Ми вже йдемо.
Більш такої товаришки
Не знайдемо.
Як знайдемо товаришку –
Не такую,
Як розкажеш щиру правду,
То не всюю.
Довго ми бували,
Довго ми гуляли,
А тепер бувайте
Й нас не забувайте.

Має до кожної підійти, поцілувати,
дружки виходять, вона з молодим за
лишається…».
«Покривання молодої» означає
повне «перетворення» нареченої в мо
лодицю, дівчини – в жінку.
В той же час дані обряди «перехо
ду» є необхідними, оскільки основною
метою весільної ініціації є продовжен
ня роду. І ось цей основний символар
хетип роду у вигляді дерева життя та
кож неодноразово з'являється в різних
фрагментах весільної драми; дає про
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себе знати в різних атрибутах весілля:
гільце – у вигляді дерева, на короваю з
тіста виліплюється схема дерева життя,
на рушнику, який вишиває собі дівчи
на, також у центрі дерево, як символ
майбутньої долі, яка чекає дівчину піс
ля одруження.
Взагалі дівчинанаречена під час
весілля, як вважається, перебуває у лі
мінальному стані; це ще може назива
тися – у стані умовної смерті або – між
світами. Можливо, саме тому в народі
заведено, щоб на сватанні нареченої в
хаті не було.
«Мати й батько молодого брали
хліб, горілку (півока), хрещеного бать
ка з матір'ю, брата матері чи батька і
двоє, або четверо сватів. У свати вдову
не брали, розвідниць – також, тільки
пару, щоб молодим було до пари. Тепер
ідуть на договір, або сватання. Йшли
до молодої. Молодої в хаті не заставали
(вона ховалася або в коморі, або ще
десь) – так було прийнято. Потім вони
кажуть: «Ми прийшли до вас з хлібом
сіллю, чи ви згодні хліб поміняти?».
Якщо згодні, обмінялися хлібом, дали
свій, забрали хліб молодої. Батьки мо
лодого питають: «А де ж Текля?». Мати
відповідає: «Не знаю, десь вона вий
шла». Мати пішла шукати ту Теклю.
Якщо дівчина відмовляла виходити за
між, вона давала гарбуза (як були гар
бузи), або просто не міняла хліба. Мо
лода до цього готувала рушники (чоти
ри треба було). Все лежало в скрині,
там була вишита сорочка. Молода
пов'язувала чоловіківстаростів руш
никами (якщо домоткані – вишиті, а
не домоткані – чисті, полотняні білі)».
Основними символамиатрибута
ми весілля є, поперше, весільний вінок
– символ дівоцтва. («Дівчатадружки
йшли у садок рвати барвінок. По одній
квіточці треба було зібрати в пучечки;
якщо літо – додавалися ще інші квіти,
а якщо зима, то він тільки зелений – з
паперу. В суботу в другій половині дня
її кликала мати, одягли у вінок зі стріч
ками, вишиту сорочку, у фартух, спід
ниця рясна, обов'язково з оксамитом
внизу»). Подруге, гільце – символ про
довження роду. («Гільце шукали бояри,
старший боярин в садку намітив (з бо
ку молодого), де гарна вишня, і саму
верхівку зрізав. Гільце прикрашали ко
льоровим папером, його купляли або
молода, як мала гроші, або батьки.
Дружки сідали ввечері за стіл, кожна
якусь частинку робить: вирізувалися
стрічки з паперу, зв'язувалися в пучеч
ки, прикріплювалися до гілок. Робили
квітку молодому і молодій, зв'язували

ся докупи і чіпляли на самий верх. Ко
ли дарували коровай, то в першу чергу
зломлювали ту квітку і дарували бать
кові й матері молодої»). Потретє, ко
ровай – центральний атрибут весіль
ної драми, ритуальний жертовний
хліб, символ поєднання двох родів. Са
ме слово «коровай» походить від «ко
рови», яку колись приносили в жертву,
а пізніше внаслідок еволюції тваринну
жертву замінив жертовний хліб, який
насамкінець ділять між усіма учасни
ками обряду.

бo забирав рушник собі, і різав коро
вай по шматочку. Насамперед відламу
ється верхня квітка з гільця, верхня
шишка з короваю і дарується батьку й
матері, а потім дядьку й дядині, щоб
всім вистачило. Мати знає скільки ро
дичів, каже старшому бояринові, а той
їх частує короваєм. Потім те, що за
лишається, дружбо сипле, дружки
хапають залишки від короваю, щоб
покуштувати.
Коровай дружкам не дають, і вони
випрошують:

Випікання короваю

Ми пшеницю пололи,
Ми пшеницю пололи,
Ми руки покололи;
На Бога вигляньте,
Нам короваю дайте.

«Коровай має бути круглий, в діа
метрі – 3050 см, щоб уліз в челюсті в
печі. На коровай запрошували сусідів,
родичів. Дружки сидять за одним сто
лом, співають весільних пісень, а за
другим столом – коровайниці роблять
шишки, роблять квіточки до короваю;
коровайниці б'ють туди яйця, масло,
воду з криниці від молодого, ще й з
другої криниці, а в пісні співається:
«…з семи курок яйця до нашого коро
вайця…», і «…з семи криниць вода…».
Все зносили, лили потрошку. Всереди
ну кладуть гроші парні (не мідні, щоб
не були бідні, а срібні, щоб були бага
ті), яєць – два, колосків – два і більш
нічого. Коровай не солився, прикра
шали барвінком і калиною.
Коровай садили тільки в чисту піч.
Дружбо іде на двір, бере березові гілки,
робить віника і вимітає піч від попелу.
З другим боярином беруть удвох коро
вай і співають йому пісень. Коли уса
дили, один бере затулу, закриває піч.
Тоді дружбо, той, що вільний, вино
сить мітлу, миє руки і в матері весільної
просить горілки, щоб викупила мітлу.
Коровай всаджають з піснями і жарта
ми, щоб він удався.
Коровай лежав посеред стола все
весілля і не заважав нікому. Навпроти
нього сиділи молодий і молода.
Коровай сидить до ранку в печі,
тому завжди перепечений і шоколад
ного кольору. Існувало повір'я, що, як
що коровай виходить з печі попід че
люсті рівно, то це добре, молоді будуть
в парі жити, а якщо так виріс, що че
люсті треба рубати, щоб витягти з печі,
або коровай трісне, то може бути
розлучення».

Розподіл короваю
«Коли відбувається розподіл коро
ваю, шукають дві тарілки такі, щоб не
билися (дерев'яні тоді були і глиняні),
підносять ножа; коровай був пе
рев'язаний рушником вишитим, друж

Сипнуть їм в тарілки бояри, попе
реджуючи, що рід великий:
Дрібно, дружбонько, коровай край,
Мені шишечку оставляй,
Бо як мені шишечки не буде,
То я тебе за Дунаєм перейму;
І коня відберу
І чуприну нарву –
Старшому боярові подарую.

Музики
наступають:

мовчать.

А

дружки

Любили, музики,
Добрі гроші брати,
Любіте, музики,
До обіду грати.

Молодим дають лише середину,
поки дійдуть до тих яєць, заставлять
з'їсти колоски, а гроші забрати
зав'язати, а саме дно залишається
дружбові, він танцює під музику і пе
репиває музикам це дно, вони його ла
мають та їдять».
Як бачимо, виконання всіх кален
дарних і родинних обрядів, про які ми
тут вели мову, були спрямовані на одне
– відтворення безкінечності життя
Всесвіту з усіма його життєвими про
цесами і закономірностями. Спостері
гаємо повтор своєрідної архетипної
моделі смертівідродження, коли без
смерті старого не може бути народ
ження і розвитку нового.
Поліна Гуменюк,
кандидат філологічних наук
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Орнаментальні мотиви
гуцульської народної вишивки
Закарпаття кінця ХІХ – першої
половини ХХ століття
Народна гуцульська вишивка є надзвичайно яскравим та глибо
ким проявом творчих сил народу, вершин його мистецького хис
ту. Мистецтво вишивання вигадливих візерунків переходило від
матері до доньки, постійно розвивалося, збагачувалося новими
мотивами, способами виконання та композиційною структурою,
дійшовши до наших днів.

У

народній вишивці зливаються у
гармонійну цілісність виконав
ська майстерність, природний
талант та тонкий естетичний смак. Вся
краса сільських пейзажів з вічнозелени
ми ялинами та смереками, гірськими
бурхливими потоками, пташиним спі
вом та барвистими квітами, завдяки
вмілим рукам карпатських вишиваль
ниць, відтворилась на полотні. Наші
прабабусі в рідкісні хвилини перепо
чинку від нелегкої господарської праці
шили, вишивали, «виписували» голкою
дивовижні орнаменти на сорочках, ска
тертинах, рушниках.
Закарпатська частина Гуцульщини
повністю охоплює територію Рахів
ського району. Рахівщина – можливо
єдиний регіон на Закарпатті, де досі
збереглися давні традиції у народному
мистецтві, зокрема, у вишивці. Вони
свідчать не про відсталість цього ра
йону, а навпаки, звеличують народне
мистецтво, мотиви якого ніколи не
старіють. В ансамблі гуцульського
одягу вишивку бачимо майже скрізь.
На сорочках нею оздоблювали ву
зенькі комірці («ошийки»), нагрудни
ки, верхні частини рукавів («уставки»)
та манжети («дудики»).
Вишивка на рукавах жіночих соро
чок у Карпатах називається уставкою.
Таку назву їй надано через те, що вона
вставляється в рукав. Сама уставка
складається з трьох частин: централь
ної частини («власне уставки»), обрам
ляючих її стрічок («червачків»), над
якими вишиті орнаментальні зубчаті
смуги («поверхниці»). Візерунок цен
тральної частини складається з рядів
різноманітно окреслених і з'єднаних у
ряд ромбів, трикутників, розет. Незва
жаючи на суцільне заповнення фону
тканини вишивкою, уставки завжди
мають виразну симетричногеометрич
ну композицію. Центральна частина
обрамляється «поверхницею» з ниж
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ньої і верхньої сторони, або тільки з
верхньої. У «поверхницях» переважно
вишиті підмотиви або зменшені моти
ви, що відповідають орнаментальному
трактуванню домінуючих мотивів
центральної частини уставки. Поетич
ною мовою художнього рішення на
ділені трирядові або однорядові стріч
ки – «червачки», які виділяють
центральні частини уставок від обрам
ляючих «поверхниць». У них також пе
реважно витриманий тридільний
принцип. Посередині вишита домі
нуючим кольором уставки кіска, а оба
біч скісною гладдю або хрестиком –
стрічки («путки», «снурки»). Їх ще іно
ді називають «перекладені», бо в них
перекладаються кольори ниток, вико
ристаних для вишивання центральної
частини уставок.
Уставка в жіночій сорочці займає
основне місце, тому вишивальниці на
дають їй найбільшого значення, нама
гаються вкласти в неї якнайкращі узо
ри. Уставка – це поезія на полотні. Ад
же гуцульські вишивальниці в уставко
вих вишивках показували своє обдару
вання та природній хист, вміння досяг
ти вершин мистецької досконалості.
Вони дуже вимогливо ставились до ви
бору та укладання узорів. Коли орна
мент був вже підібраний, продуманий
до деталей, тоді вишивальниця на окре
мому прямокутному шматку полотна
шила одну, а потім іншу уставку.
У Рахівському районі побутували
уставки різної величини. Їх розміри за
лежали від узору, підібраного до соро
чок відповідного призначення: буден
ної та святкової («празникової», «про
цирьков»). Святкові сорочки одягали,
йдучи до церкви, у гості, на весілля.
Кожна гуцулка прагнула мати най
краще вишиту сорочку, показати лю
дям, як вона вміє поєднувати яскраві
барви. Нерідко сорочка ставала об'єк
том хизування дівчат одна перед од

Фото 1. Гуцулка у вишиванці
із с. Богдан Рахівського району
по дорозі до церкви. Знімок автора.

ною. Це оспівувалося в народних пі
сеньках, коломийках:
Ой кувала зозулечка, та сіла на тичку,
Мені мамка вишивала вишивану сорочку.

Варто відмітити, що вишивка на со
рочках відігравала не тільки декоратив
ну та естетичну функцію. Впродовж ві
ків їй надавалось важливе образносим
волічне значення. Ще сто років тому
досліджуючи вишивку, В. Стасов від
значав: «У народів древнього світу ор
намент ніколи не містив у собі жодної
зайвої лінії, кожна рисочка мала тут
своє певне значення… Це складна мо
ва, послідовна мелодія, що має свою
основну причину і призначена не лише
для очей, а й для розуму і почуттів».
Дійсно, усі образи народного мистецтва
пройняті глибоким змістом, і сьогодні
важко з'ясувати початкову семантику
сюжетів, бо з плином часу все забулось
і переплуталось. Цілісні композиції бу
ли розділені на частини, з'явилися
поєднання компонентів з різних сюже
тів. Функції давніх символів втратили
своє первинне значення, набуваючи
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нового змісту. Повністю прочитати і
розшифрувати давні орнаменти сьогод
ні неможливо.
Найпоширенішими техніками ви
шивки, які використовували гуцульські
майстринівишивальниці, були «низи
на» та «хрестик». «Низинка» («низь») –
це одна з найбільш старовинних та са
мобутніх технік гуцульського народно
го вишивання. Її своєрідність полягала
у вишиванні з виворітної частини по
лотна. Вишивальна нитка послідовно
протягувалася від одного кінця до ін
шого, застеляючи певну кількість ни
ток основи тканини то з виворітної, то з
лицевої сторони. У результаті на виво
рітній стороні тканини виходив зворот
ний узор, тобто негативний тому, що
був на лицевій стороні.
Різновидом «низинки» на Рахівщи
ні є техніка «звиворіткове» («сотано»).
Сутність даної техніки полягає в тому,
що на зворотному боці полотна чорни
ми нитками роблять чорнобіле тло ві
зерунка («розводять узор»), а вільні по
ля окреслених мотивів зашивають, згід
но із задумом, різнобарвними нитками.
Старожили, розповідаючи про застосу
вання даної техніки, зазначають, що
«звивороткові уставки» засновувалися
чорним кольором, а кольоровим («пи
саним») заповнювалися.
Техніка «хрестик» зазнала масового
поширення дещо пізніше, ніж «низи
на». Дослідник підкарпатських виши
вок Ф. Шпала, вказував на те, що на
родні майстрині вишивають хрестиком
так густо, що вишивка нагадує гобелен.
Ця техніка вишивки виконується двома
перехресними діагональними стібками,
при цьому чітко рахуються нитки осно
ви тканини. Всі верхні стібки лежать в
одному напрямі, а нижні – в іншому.
Найбільшого розвитку у мистецтві
гуцульської народної вишивки зазнав
геометричний орнамент. Використову
ючи його, гуцульські майстрині вияви
ли глибоке розуміння краси та доскона
лості, своєрідної поезії геометрично
графічної лінії, гармоній форми і ритму.

З усіх геометричних форм найбільш
поширеним у гуцульській вишивці є
ромб. Творча думка та багата уява на
родних майстринь наділила його особ
ливою силою художньої виразності. У
різних зображеннях ромби мають глад
кі лінії або численні виступи, відрос
тки, зубці чи додаткові лінії. Часто у
площині одного ромба вміщені по три
чотири менші ромби.
Мотив ромба, який є характерним
для орнаментального мистецтва всього
українського народу, відомий у світовій
культурі ще з часів пізнього палеоліту.
Чимало вчених сходиться на думці, що
його треба трактувати як символ родю
чості та загальний символ жіночого на
чала в природі. Приймаючи до уваги
місце ромба в різних орнаментальних
композиціях, він міг означати землю,
рослини та жінку одночасно.
Заслуговують на увагу уставки, де
домінуючим орнаментальним мотивом
є ромб, у який вписано ще по два мен
ші ромбики та маленький хрестик
(«христя»). В народі звичайний ромб
називали «очко», а ромб з маленьким
хрестиком всередині – «очко з христя
тьом» (див. фото 2).
Надзвичайно цікавим та колорит
ним є мотив «баранячих ріжок». У селі
Розтоки Рахівського району у народі
його називали «вівчарки», бо він нага
дує роги у овець. Вище, у селах Луги та
Говерла, побутувала інша назва – «боч
карки». У мотиві «баранячі ріжки» зав
жди є спіральні елементи. Вони можуть
бути стилізовано прямокутними або
криволінійними. Специфічною для
цього мотиву є дзеркальна врівноваже
ність двох антитетичних (протилежно
обернених) ріжок. Рідше вони спрямо
вані на зустріч один одному, мають не
дзеркальну, а інші види симетрії, або
зовсім її позбавлені. Мотив «баранячих
ріжок» міг виступати як самостійним
елементом орнаментальної композиції,
так і доповненням у побудові візерунку,
яким декорували ту чи іншу деталь со
рочки (фото 3, 4).

Фото 2. Уставка жіночої сорочки
з с. Кобилецька Поляна Рахівського району.
Домінуючий мотив – ромб з хрестиком
(«очко з христятьом»).

Фото 3,4. Уставки із сс. Кобилецька Поляна та Росішка Рахівського району. Домінуючі
мотиви – баранячі ріжки («вівчарки») та ромб з виступаючими сторонами («восьмиріг»).

Поширеним візерунком на гу
цульських вишиванках був ромб чи
квадрат з виступаючими сторонами
(«восьмиріг»). Подібні зображення
квадратів з виступаючими кінцями
кожної сторони нагадують вінець зрубу
дерев'яної будівлі. Такий мотив дуже
поширений у вишивці. Він у сполучен
ні з іншими елементами до цього часу
зберігся у росіян, білорусів та україн
ців. Чітко виявлений орнамент цього
типу зустрічається, зокрема, в Калінін
ській області у росіян, в Могилівській
області – в білорусів, на Поліссі та За
карпатті – в українців.
Дуже часто у гуцульських вишивках
зустрічався мотив «берегині» – стилізо
ване зображення жінки з піднятими до
гори руками. У народі цей орнамен
тальний мотив отримав назву «голов
ки», «головкастий взор». На уставках
вишивали декілька рядів «головок», які
розмежовувалися вузькими смужечка
ми («снурками»), виконаними стебеле
вим швом. Формоутворюючим елемен
том «головок» був маленький ромбик з
цяткою всередині, доповненням до
якого є трикутник (тіло берегині) та
стилізовані полоски (руки).
У залежності від розміщення ос
новних елементів «головкастого узору»
(ромба з цяткою) існують різні модифі
кації даного мотиву. Це можна чітко
прослідкувати у гуцульській народній
орнаментиці. Надзвичайно колорит
ними є уставки, центральне місце в оз
добленні яких займають два ряди «го
ловок», розмежованих різнокольоро
вими вузькими смужечками («снурка
ми»). Особливістю даного мотиву є те,
що він складається із ромба з цяткою
всередині та трикутника; при цьому
відсутні смужки, що нагадують стилі
зовані руки. У результаті того, що кути
ромбів щільно прилягають один до од
ного, залишається незаповнена ви
шивкою біла частина полотна у формі
невеличких ромбиків з маленьких
хрестиком («христятком», «христя
тьом») всередині та трикутників. Таким
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чином формується ще по одному ряду
«головок» («берегинь»). На нашу дум
ку, виникнення даного варіанту голов
кастого узору передувало появі того ва
ріанту, що був описаний нами вище.
Мотив жіночої постаті з піднятими до
гори руками, ймовірно, є пізнішою
еволюцією простого головкастого візе
рунку (фото 5, 6).
Даний мотив є одним із найархаїч
ніших орнаментів як гуцульської на
родної вишивки зокрема, так і загаль
ноукраїнського орнаментального мис
тецтва в цілому. Масове поширення
«головкастого взору» («берегині») зу
мовлене тим, що з давніхдавен надзви
чайно вагоме значення у вишиванні
одягу мають не тільки естетична та сві
тоглядна функції орнаменту, але й обе
регова (захисна). Людина, яка відчувала
нагальну потребу в захисті від злих сил
та сил природи, вигадувала різноманіт
ні обереги, матеріалізовані символи, які
ми можемо спостерігати на взірцях ви
шивки жіночого, чоловічого та дитячо
го одягу. При дослідженні колекції гу
цульських вишивок стає очевидним,
що найпоширенішим оберегом було
жіноче божество з піднятими руками
(знак захисту) – берегиня. Берегиня –
це мати всього живого, первісне божес
твозахисник людини, богиня родю
чості, природи та добра. Можна при
пустити, що з часу прийняття христи
янства символічний обереговий зміст
мотиву берегині було перекладено на
образ Богородиці. Кому ж, як не їй пок
лонявся селянин та його родина, про
хаючи про захист від злих сил, негараз
дів, хвороб та напастей.
Одним із найбільш поширених ар
хаїчних мотивів гуцульської вишивки є
розета. Вона може мати чотири, шість
або вісім загострених чи заокруглених
пелюстків. Часто пелюстки однієї розе
ти вишиваються почергово нитками
двох та більше кольорів. На багатьох
взірцях розета виступає головним мо
тивом у побудові орнаментальної ком
позиції вишивки. Характерною особ
ливістю восьмипелюсткових розет є те,
що пелюстки розмежовані прямим та
скісним («на коси») хрестами, які пере

сікаються («притикаються»). Завдяки
прийому пересікання різних видів хрес
тів утворюються вісім пелюстків. Пря
мий хрест ділить площину розети на чо
тири частини («пелюстки»), а за допо
могою скісного кожна з них у свою чер
гу поділяється ще на дві. Таким чином
утворюється стилізована восьмипелюс
ткова квітка чи розета. У народі даний
мотив отримав досить цікаве тракту
вання. Прямий хрест – це хрест людині
від Бога, адже недарма кажуть, що ко
жен несе свій хрест. Скісний хрест («на
коси») означав, що людина вірить у Бо
га. Існувало й інше тлумачення даного
мотиву: прямий хрест – це чоловік,
символ чоловічого начала, Сонця; скіс
ний хрест – це жінка («жона»), символ
жіночого начала, Місяця. Поєднання
цих начал дає всьому життя. Тому, як
кажуть старі жінки, «такі взори май
більше шили на сорочках жінок та чо
ловіків уже замужніх» (фото 7).
На багатьох взірцях гуцульських ви
шивок Закарпаття часто спостерігаєть
ся зображення символу хреста. У на
родній вишивці як всього Закарпаття,
так і Гуцульщини, зокрема, вишивання
хрестикових візерунків є надзвичайно
важливим та глибокозмістовним мис
тецькими явищем. Адже саме вишивки
є тим видом народного мистецтва укра
їнців, які найбільше показують числен
не розмаїття хрестикових, хрещатих
узорів, їх вишуканої прямолінійногео
метричної, перехресної форми.
Беззаперечним є той факт, що хрест
завжди займав домінуюче місце в пер
вісних пластах орнаментальної культу
ри. Довго йшов процес, щоб хресний
знак став символом віри, щоб хрест, що
символізував у наших предків сонце та
вогонь, став символом християнства.
Деякі дослідники стверджують, що ще
за язичницьких часів хрест вважався
надійним оберегом від «чорних сил».
Магічність даного знаку пояснювали
його орієнтацією на чотири сторони
(чотири виміри, чотири пори року, чо
тири стихії). В інших літературних дже
релах знаходимо інформацію про те,
що хрест був символом єднання води та
вогню (світла), де горизонтальна лінія

Фото 5, 6. Варіанти зображення «головкастого узору» («берегинь»)
на уставках дитячих сорочок із с. Кобилецька Поляна Рахівського району.
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означала жіноче начало, а вертикальна
– чоловіче. Вважалося, що хрест, пок
ладений в основу орнаменту ще з язич
ницьких часів, мав світотворчу, шлюб
ну та захисну оживляючу функцію.
У вишивці жіночих сорочок гуцулів
Рахівщини зустрічаємо зображення
одного із варіантів художнього хреста –
«свастики». Свастика («сварга») являє
собою різновид хреста, але в динаміці,
уособлюючи собою рух. Свою назву
свастика отримала від санскритського
слова «свастя», що трансформувалося у
слово щастя. Цікаво, що стародавній
китайський ієрогліф «щастя» пишеться
у формі свастики. Відростки від хреста
спочатку позначали обертальні рухи
пристрою для добування вогню, а від
коли свастика стала знаком сонця,
вони відповідно стали символізувати
рух сонця по небу. Водночас для укра
їнців, свастика найбільш знайома як
знак побажання добра, що відвертає
нещастя та впливає на народження
дітей. Віддавна на Великдень тим, хто
не мав дітей, дарували писанки зі свас
тикою. Тож не дивно, що на сорочках
жінок, які мріяли про материнство, ви
шивали орнаментальні композиції з
використанням свастики. Ставлення
до свастики як до магічної формули,
що сприяє заплідненню та яка здатна
оберігати вагітність, виразно вказує на
апотропейну функцію знаку сонця
(фото 8).
Есовидні орнаменти – це давні ме
андрові мотиви, поширені по всій Ук
раїні. За їх допомогою вишивали меан
дрові стрічки, в основі яких і лежав есо
видний мотив. Подібні узори, окрім гу
цулів, зустрічаються також у долинян
поріччя р. Тур'ї (Перечинський район)
та марамороських долинян (Тячів
ський, Хустський райони і села верхів'я
р. Боржави в Іршавському районі).
Найпоширенішим варіантом зобра
ження есовидних мотивів на гуцуль
ських вишивках є «закрутки» («нуме
ри», «глисти»), розміщені в ряд. Інколи
есовидні мотиви можуть бути вписані у

Фото 7. Уставка жіночої сорочки з с. КоO
билецька Поляна Рахівського району. ДоO
мінуючий мотив – восьмипелюсткова роO
зета, утворена шляхом пересікання пряO
мого та скісного хреста.
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Куточок поезії

УКРАЇНСЬКА ПРАВДА
Фото 8. Уставка жіночої сорочки із с. Косівська Поляна Рахівського району.
Мотив «свастики».

інші елементи орнаментальних компо
зицій вишивки.
В орнаментиці вишивок гуцулів Ра
хівщини спостерігаємо метаморфозу
мотиву «нумери» чи «глисти» в солярні,
а пізніше у квіткові знаки. У таких ор
наментальних композиціях основним
мотивом є стилізована квітка із серце
виною у формі ромба та пелюстками,
що нагадують вісімки. Половина вісім
ки й формує мотив лежачого S. Варто
відмітити, що мотив вісімки як основ
ний формоутворюючий елемент візе
рунку часто зустрічається на вишивках
гуцулів Закарпаття. Вона може бути чи
то заокругленою, чи загостреною. В
давнину мотив «вісімки» символізував
злиття та проникнення двох світів – ду
ховного та матеріального. «Вісімка»
виступала символом гармонії, рівнова
ги всіх речей.
Неможливо оминути увагою й ут
ворення меандрового мотиву в орна
ментальній композиції вишивки. Він
утворюється шляхом окреслення кон
турів ромба з відростами («вусиками»).
Меандровий мотив є надзвичайно
давнім орнаментом. Він зустрічається
ще в мистецтві давньої Греції і дістав
свою назву від звивистої річки Меандр
(нині Мендерес). Цей орнаментальний
мотив є виявом філософської думки:
«Де початок і де кінець?» Меандровий
мотив є символом безкінечності, не
перервності і ритмічності руху води,
життя та всього світу. Окрім цього, да
ний символ є оберегом від злих сил, які
за повір'ям, одного разу потрапивши в
цю безкінечну лінію, будуть вічно
кружляти по ній і ніколи вже не змо
жуть зашкодити власнику речі, на якій
він зображений.
Однак варто відмітити, що у гу
цульській орнаментиці поряд із гео

метричними візерунками значного по
ширення набули також стилізовано
рослинні та згеометризовано рослинні
мотиви. Найчастіше це були різнома
нітні галузки у вигляді ламаної лінії
(«кривулі»), що складалася із різноко
льорових квітів («руж», «косиць»), сте
бел та листочків. Можемо припустити,
що рослинні мотиви є результатом
впливу сусідніх румунських сіл, а та
кож сіл Тересвянської долини, що ме
жують з Рахівщиною, оскільки для гу
цулів не був характерним чисто рос
линний орнамент (фото 9).
Милують око взірці вишивок на
манжетах («дудиках») та ошийках дитя
чих сорочок. Тут домінуючим мотивом
виступає стилізована дубова гілочка із
жолудями. Незважаючи на яскравість
та насиченість кольорів, такі візерунки
виконували не тільки естетичну роль,
але й оберегову функцію. Дбайлива ма
ти через прості та лаконічні символи
намагалася наділити своїх діточок си
лою та міцним здоров'ям, як у дуба. Це
пояснювалося тим, що на початку ХХ
ст. у сільських родинах було багато ді
тей, однак значна їх кількість помирала
у ранньому дитинстві. Саме тому, зро
зумілим стає прагнення батьків до того,
«щоб усі їх діти були живі та здорові, як
жолуді дубові». У вишивці сорочок мо
лодих дівчат та хлопців Закарпатської
Гуцульщини поширеним орнаменталь
ним мотивом були сердечка («сирця
та»). Вони символізували любов, щас
тя, радість та добробут.
З повною впевненістю можна ска
зати, що талановиті майстриніви
шивальниці, творячи чудові візерунки,
намагались показати на полотні своє
ставлення до життя, віру в Бога. Вони
вкладали у вишивку не лише профе
сійні вміння, але й душу, свої споді
вання та чисті помисли, завдяки чому
на світ з'являлись справжні витвори
мистецтва.
Тетяна СологубOКоцан,
старший науковий співробітник
Закарпатського музею
народної архітектури та побуту

Язичники * — грекам, ізгої ** — євреям.
О Боже, Дажбоже ***, спаси!
Ніхто не підступить до правди цієї.
А ти, моя правдо, єси!
Наївні, як діти, жили серед світу:
І поле орали, і ліс берегли.
Грудьми зупиняли історії вітер,
Релігію предків спасти не змогли.
В походи ходили — життя боронили.
Про мужність і славу нащадки мовчать.
Кістки у могилах давно перетліли,
А душі, як чайки, над морем ячать.
Якби не боліло, то я б не кричала.
Птахи б не носили образ на крилі.
Ще є безголові, ще є яничари...
Але ж не ізгої на рідній землі?
Якщо за минулим журитися марно,
То правду жорстоку онукам несім:
Сміється Ярило****, і  небо безхмарне,
І предкислов’яни — дажбожичі всі!
* Язичники — так часто називають дохристиянських слов’ян.
** Ізгої — так називають інородців євреї.
*** Дажбог — дохристиянський Бог східних і західних слов’ян.
**** Ярило — Бог сонця.

НАРОДНЕ ПРИСЛІВ’Я
Диптих
Життя прожить —
не поле перейти!
Народне прислів’я

I
Hарод придумав. І воно — живе.
У кожнім серці, як дитя у лоні.
Яке ж іще освідчення нове
Отак дивує, що душа холоне?
На всіх вітрах осінньої пори,
На всіх стежках до вічної дороги
Його мій рід натхненно говорив.
Ним сповідався, наче перед Богом.
Його мені диктує не зима,
А та надія, що завжди тривожна.
І все ж перечу: тих полів нема,
Які пройти за все життя не можна!
II
«Життя прожить...» Каміння  не слова!
Хіба я здатна цей вантаж підняти?
Від щастя, кажуть, кругом голова.
Я від нещасть втомилася кружляти.
Тут, очевидно, вибору нема.
Живеш  живи, хоч важко і тривожно.
Єдине знаю: не живу дарма.
Єдине бачу: що не жить не можна.
Ганна Чубач

Фото 9. Нагрудник чоловічої сорочки
із с. Верхнє Водяне Рахівського району
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Молочна їжа
на Буковині

Буковинці розводили і відгодовували корів, овець, кіз, молочні продукти від яких
мали важливе значення для харчування селян. З молока отримували кисле молоко
(«кисляк», «квасне молоко», «роблене молоко»), сметану, сир, сироватку («дзер»),
масло, «сколотини», «гуслянку». З овечого молока виготовляли сирбудз і бринзу.
Жителі рівнин деколи виготовляли бринзу з коров'ячого сиру.

М

олоко вживали цілий рік.
Парне молоко пили зде
більшого зранку, варене –
ввечері. Вживали молоко з хлібом,
кулешею: у гаряче молоко добавляли
кулешу, подрібнюючи – «кришачи» –
її на невеликі шматки. До смаку мо
локо підсолювали. Кисле молоко
могли споживати з хлібом, кулешею,
картопнею. Влітку ним втамовували
спрагу. Вживання гарячого молока
практикувалось при застудних захво
рюваннях.
«Роблене» («завдаване») молоко
готували з теплого вареного молока з
додаванням сметани. Сметану збира
ли з кислого молока. Особливо цін
ним продуктом була сметана, зібрана
з ще не прокислого до кінця молока
(«молоденька сметана»).
Повсюдно на Буковині, як і в ін
ших регіонах України, виготовляли і
споживали сир. Зібравши з кислого
молока сметану, його клали в тепле
місце (біля печі) відігрівати. Коли си
роватка починала відділятись від сиру,
масу поміщали в полотняний мішок
чи тканину і підвішували для стікання
сироватки. Інколи мішок придавлю
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вали каменем, щоб швидше проходив
процес зціджування сироватки, Гото
вий сир мав круглу «плискату» форму.
Сир перемішували зі сметаною, під
солювали і споживали з гарячою ку
лешею, малаєм, рідше з хлібом. Ця
страва мала поширення в усіх регіонах
Буковинського краю.
На Буковинській Гуцульщині та в
передгір'ї дуже поширеним було
виготовлення сиру з овечого молока
– будза. Цікавий сам процес доїння
овець. Перед першим доїнням овець
весною здійснювали такий обряд: у
дійне відро («вадро»), яке мало виг
ляд невеличкої бочівки з дерева з ма
ленькими .дерев'яними або метале
вими обручами і донизу було трохи
розширене, вкидали господарі або
чабани срібні монети, грудку солі і
декілька стеблин кропиви. І тільки
після цього чабани починали доїти
овець. За повір'ям срібло необхідне
для того, щоб вівці завжди були на
годовані і жадібні до трави, як люди
до срібла. Кропива повинна додати
бадьорості вівцям, як ця «гостра» рос
лина, а сіль – поліпшити смак моло
ка на все літо.

Старший чабан або черговий, по
мивши руки, як і перед доїнням, бере
по одному відру молока й проціджує
його через «цідило» – шматок полот
на чи марлі або «гуцульської ткани
ни». Цідило має два пришиті шнурки,
якими й підв'язується над бочівкою.
Додатково під цідило ставиться де
рев'яне кільцепідситник, виготовле
ний з конопляних мотузок у вигляді
сітки.
Закінчивши проціджування, стар
ший чабан набирає дерев'яним черпа
ком сироватну закваску (у залежності
від кількості молока), ллє її у кадку з
молоком (23 черпаки закваски). По
тім розмішує тим же черпаком сиро
ватну закваску з молоком, робить
знак хреста над ним і прикриває бо
чівку дерев'яною кришкою. Бочівка
розташовується поблизу вогнища,
щоб молоко трохи прогрівалося.
Зверху на кришку бочівки кладуть
шматок овечої шкіри або верети, щоб
молоко не охолоджувалось.
Сироватну закваску готують та
ким чином: новонароджене ягня зра
зу ж після окоту вівці закривають у
приміщенні з дерев'яною підлогою.

ТРАДИЦІЇ
Звідси виводять його тільки для
ссання молока вівці, а іншу їжу не
дають. Через два тижні ягня ріжуть і
відділяють від нього шлуночок з за
лишками прокислого молока – «ґля
ґом». У сусідніх з українцямигуцу
лами румунів його називають «рин
за». Цей ґтяґ у шлуночку солять, під
вішують біля виходу диму з димаря
печі і тримають там 34 тижні. Для
приготування сироватної закваски
достатньо декілька грамів ґляґу в
розрахунку на заквашування молока
від отари у 500 овець. Ґляґ розбавля
ють молочною сироваткою і отриму
ють закваску.
У бочівці через 2 години після роз
мішування з закваскою молоко «звер
тається». Після цього чабан великою
грубою палицею розмішує молоко.
Але перед цим старий чабан повинен
зібрати зверху молока 23 черпаки си
роватки і влити її в сироватну заквас
ку, доповнюючи її таким чином сві
жою сироваткою.
Після цього старий чабан закочує
рукави сорочки, знову миє руки, за
совує одну руку у бочівку і обходить
молоко з усіх боків до тих пір, поки
воно не загусне і не перетвориться на
сир. Цей сир він виймає, кладе у ціди
ло над іншою бочівкою і відціджує з
нього сироватку. Такий перший сир є
основною їжею чабанів та інших
вівчарів на полонинах. Ним пригоща
ють також гостей. Решту сиру зали
шають на подальше відціджування,
розломлюючи на декілька шматків.
Відціджений над бочівкою сир під
вішують на спеціальний гачок у стаї, і
там він ще доціджується й трохи
підсихає аж до наступного дня. Після
цього його виймають з цідила і
кладуть на поличку в коморі. Полиці
в коморі стаї влаштовані так, що дим
від вогнища проходить над ними й
продимлює сир.
Відбувається копчення – «буд
ження» – сиру. Продимлений сир
будз може зберігатися в коморі де
кілька тижнів. Зібравши кілька таких
кульбудзів, чабани перетирають їх
разом з сіллю і набивають товкачем
браєм у бочівкибербениці, в яких
бринзу транспортують з полонин у
село.
Виготовленням сирубудза процес
обробки овечого молока не закінчу
ється. Сироватка, яка залишилась
після відціджування сирубудза, ви
ливається у великий казанкотел (ко
тев), що висить над вогнищем на спе
ціальному пристрої – берфелі.

Цей котел виготовлений з міді.
Киплячу сироватку розмішують де
рев'яною палицею, розщепленою на
кінці. Розмішування продовжують до
появи у сироватці сиру«вурди». Вур
да є менш калорійною порівняно з
будзом. Черпаком вурду відбирають у
спеціальне цідило, відціджують і ви
сипають у бочівку для зберігання. У
передгірній зоні сироватку, отриману
після відціджування вурди, викорис
товують для згодовування свиням,
нею підливають у бочках бринзу, при
готовлену з Порізаного грінками буд
за. Тепла сироватка дуже смачна, і ча
бани втамовують нею спрагу.
Вершки, які піднімаються на по
верхню сироватки при кипінні, зби
рають у «маслобойку», де його «зби
вають» до утворення справжнього
масла.
Масло як харчовий продукт укра
їнці Буковини робили зі сметани. Ви
готовляли його в дерев'яній маслянці
(маслєнці). Процес виготовлення
масла називався «бити масло», Отри
мане масло промивали холодною во
дою. Залишки від збиття сколотини –
пили для втамування спраги, їли з ку
лешею або хлібом, картоплею, вико
ристовували для печива. Бідняки спо
живали масло, як правило, тільки у
великі свята.
Серед молочних харчових продук
тів Буковини зустрічається також
«мачанка» з бринзи, молока, сметани,
а деколи і яєць. Для приготування ма
чанки розтоплювали у ринці бринзу,
доливали молоко чи сметану, додава
ли яйця, цибулю. Розмішували все це
ложкою або «колотівкою» до готов
ності. Інколи туди добавляли картоп
лю. Їли мачанку мочаючи в неї куле
шу чи хліб, – звідси і назва «мачанка».
Серед буковинських страв зустрі
чаеться молочна страва «куластра»,
яку виготовляли з молока щойно оте
леної корови. Селяни варили густе
коров'яче молозиво і отримували
жовтого кольору куластру, яку їли з
кулешею або хлібом.
Г. К. Кожолянко,
доктор історичних наук, етнолог,
професор Чернівецького
національного університету

Многії літа. Благії літа

Найпоживніші овочі O
ті, що запалені сонцем
Отже, сіль споживати до міри. Але добре
тримати її там, де живеш і спиш. Усе життя
під моїм ліжком, де узголів'я, лежить торбин
ка сірої солі. Добре дихається і гарні сни. Ць
ого навчив мене німецький доктор у таборі.
Щодень на твоєму столі місце овочам.
Найпоживніші ті, що найбільше запалені, на
поєні сонцем. Перший  буряк, немає на зем
лі ліпшої їжі. За ним  квасоля, гарбуз, ягоди,
морква, томати, перець, шпинат, салат, яб
лука, виноград, сливи...
М'ясо, якщо кортить, їсти можеш. Але рід
ко. Не лакомся на свинину, не одного вона
дочасу понесла на той світ. А тоненька скиб
ка сала піде на хосен. Але не копти його. На
що смолу споживати... Коров'яче молоко ні
чого не дає людському тілу. Хіба що кисле.
Погана їжа  ковбаса, смажена картопля,
печиво, солодощі, консерви, маринади. Моя
їжа  це крупи, квасоля, зеленина. Суди за
звірами. Хижак наївся м'яса  ледве суне, лі
нивий. А кінь з вівса день воза тягне.
Сарничка з трави аж літає.
Якщо на столі риба  ти пан. Риба очищає
і молодить, як і вода, звідки вона прийшла.
Риба, сухий житній хліб, овочі  найкраща то
бі гостина.
Усе, що росте в твоєму саду,  тобі на здо
ров'я й поживу. Кожне зело, яке плекала твоя
рука, вдвічі поживніше, ніж куплене. Я радію
їм, як дітям. І вони це чують. Рослинка вга
дує, чого нам бракує і дає нам це. Все під но
гами, що потрібно нашому тілу. Все в Небі 
що потрібно душі.
Кожен овоч у міру стиглості вкидай у пив
ниці в посуд з водою, нехай там кисне і наб
роджує молодильну силу. А зрілі плодипада
лиці та ягоди суши на горищі, а потім вари з
них узвари. Взимі це врятує тебе від слабос
ті і простуди. Чоловікові після 50ти узвар із
грушідички пити якнайчастіше.
Їсти краще жменьками, але часто. Щоб
менше їсти, п'ю багато води і узварів, їм гру
бу і сиру городину. З вечора четверга до ве
чора п'ятниці нічого не їм, лише п'ю воду.
Пости  найбільша благодать. Ніщо не крі
пить і не молодить мене так, як постування.
Кістки стають легкими, як у птиці. А серце ве
селе, як у хлопця. З кожним великим постом
я наче молодшаю на кілька літ.
Але не їсти м'яса  ще не піст. Не «їсти»
свого ближнього  ось перший крок до посту.
Піст  це не традиція, не біблійний припис, не
жертва Богу. Це вияв любові до Бога. Якщо
вона більша за любов до смачних страв, пит
ва і розваг...
Мирослав Дочинець
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Спортивний одяг,
написи і... череп
Імпульсом для написання цієї статті стала звичайна
собі ситуація, що потягла за собою низку невеличких
пригод, породжених ними роздумів та, зрештою,
деяких висновків.

О

тже, оскільки я маю племінну
собаку з високими регаліями,
то для підтримки її статусу, ти
тулів і звань необхідно брати участь у
щорічних профільних виставках. І, як
завжди, постає питання: що вдягнути,
аби не виглядати безглуздо на тлі висо
копородних, елітних тварин, і щоб при
цьому було зручно, не холодно, щоб
можна було десь присісти і вільно про
бігти по рингу, демонструючи перед ви
сокими суддями свою красуню?
У журналах мод – жодної пропози
ції. Для створення шляхетного образу
нинішнього шанувальника порідних
собак не зайвим було б звернутися до
старовинних джерел і провести деяку
аналогію із вбранням, яке колись вдяга
ла знать на полювання та для занять
верховою їздою. Сьогодні це може бути:
а) шкіряний костюм зі вкороченою
курткою з безліччю кишень, широкими
у стегнах брюками, звуженими до низу
(типу «галіфе»), високими шкіряними
чоботами на низьких підборах;
б) вільна подовжена сукняна куртка
з великою вилогою (типу «амазонки»),
брюки «гаучо» – вовняні зі шкіряними
вставками всередині холоші, яскраві
повстяні чобітки.
Аксесуари: велика шкіряна сумка;
невеличкий капелюшок типу тіроль
ського (можна з пером); тонкі шкіряні
рукавички, щоб зручно було тримати
повідок, не натираючи рук. На довер
шення строю гарно б виглядала коро
тенька пелерина чи вільна накидка. Оз
добленням взуття та аксесуарів могли
слугувати ошатні металеві пряжки,
кільця та заклепки. Але придбання та
кого шляхетного, хоч і з великою пре
тензією, вбрання навряд чи витримає
гаманець пересічного собаколюба. От
же, спускаючись з високого образу вис
тавкового Олімпу, я зупинилася на дум
ці про придбання стриманого у кольорі,
з цупкого натурального трикотажу гар
ної якості спортивного костюма.
Пошуки почалися, і, напевно, ви
думаєте, що немає простішого завдання
за купівлю такої простої речі з досить
невибагливими вихідними даними?
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Так, дійсно, спортивний одяг є скрізь –
під ним ломляться полиці спортивних
магазинів, усіляких придорожніх ла
рьочків та торгівельних наметів, є цілі
контейнери на «Привозі» та на «7 кіло
метрі». А давайтено пройдімося разом
зі мною торгівельними точками і поба
чимо разом, що буде.
Перший візит – у спортивні магази
ни. Пропонуються речі конкретної
спортивної спрямованості для того чи
іншого виду спорту. Майже всі костю
ми синтетичні, щоб людина в них добре
пітніла і втрачала зайву вагу, а ще вони
добре перуться, швидко сохнуть і не
прасуються – якості добрі, але для мого
випадку не основні. У фірмових мага
зинах захмарні ціни, а купувати таку
дорогу річ, щоб користуватися нею 12
рази на рік, та й то не зовсім за призна
ченням, недоцільно. І ще багато різних
«але» зустрілося там.
Спустимося на порядок нижче, до
контейнерів на «7км». Пропонуються:
тонкий трикотаж, що геть не тримає
форми – «до першого прання»; ткани
ни на кшталт велюру, на яких помітна
кожна ворсинка чи пилинка; поєднан
ня барв «вырви глаз»; незручний крій та
непропорційні форми – перелік можна
продовжити...
А ще неодмінний атрибут кожного
спортивного костюма – це написи, на
писи, написи… Їх наляпали всюди – на
грудях, на кишенях, на рукавах і на
штанинах, вони розміщені і ззаду, і спе
реду, і збоку, і зверху, і знизу. Костюм
можна півдня читати, як газету, або роз
глядати, як рекламний ролик. Ці напи
си свідчать про приналежність до того
чи іншого спортивного клубу чи това
риства, до тієї чи іншої торгівельної
фірми, а то й просто якісь безглузді
вульгарні словосполучення різними
іноземними мовами. Часто дешеві кос
тюми прикрашаються стразами, блис
кітками, аплікаціями, наліпками та на
шивками без жодного вияву смаку.
З'явитися в такому вигляді на рингу до
сить небезпечно – собаки у кращому
випадку злякаються, у гіршому – разом
з костюмом роздеруть на шматки.

До речі, кожен напис (не тільки на
спортивних костюмах, а повсюди) несе
свою енергетику та символічний зміст.
Євангеліє від Іоанна самим першим
рядком свідчить: «На початку було
Слово…», а якщо це так, то й енергети
ку слово має набагато потужнішу, ніж
сама дія, ніж будьщо інше. Отже, якщо
на одязі написано «Динамо» чи «Спар
так», це свідчить про приналежність
людини до того чи іншого спортивного
клубу, якими насправді дуже рідко є
власники таких речей. Назви торгівель
них фірм, виробників товару свідчать
про те, що людина, яка вдягає цю річ, є
прихильницею тільки відповідної фір
ми, що також, як правило, не відповідає
дійсності. Найчастіше такі великі крик
ливі написи мають саме дешеві підроб
ки під популярний, розкручений бренд.
Вдягаючи на себе речі з написами, лю
дина мимоволі підключається як до по
зитивних енергій організацій, вказаних
на них, так і бере на себе всі без винят
ку їхні проблеми та відповідає за усілякі
матеріальні і духовні видимі і невидимі
негаразди, притаманні даним угрупу
ванням. Чи насправді ми до цього праг
немо і чи завжди свідомо ввергаємо се
бе в їх енергетичні потоки?
Не зайвим буде відмітити, що зі
спортивного одягу написи перекочува
ли і на інші предмети гардеробу. Зараз
це помітно у будьяку пору року. Напи
си мають і зимові куртки, і осінні вітрів
ки та плащі, і брюки, а про блузки, фут
болки і топики годі вже й казати. Речі з
написами іноземними мовами носять
ся скрізь і завжди. Цікаво було б запита
ти, чи розуміють їхні господарі, що там
написано? Думаю, що не всі і не зав
жди, бо якби розуміли, то навряд чи
вдягли б на себе таку річ. Як вам подо
бається дівчина у футболці з написом
«Монстр» чи «Плейбой» (англійською
мовою) та його символом – зайчиком?
А написи на грудях і спині дівчини про
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різні сексуальні посули та аванси? Не
виключено, що вона цілком свідомо їх
транслює, але хочеться думати про лю
дей краще.
Окрім написів останнім часом стала
дуже популярною піратська символіка
та символіка смерті, тобто черепи, кіс
тки, перехрещені шаблюки, вихрові по
токи, скелети, домовинки і т.п. Усе це,
як правило, зображено чорним кольо
ром на світлому тлі, або навпаки. Іноді
ці «витвори» прикрашаються стразами,
блискітками та флуоресцентними
штрихами для надання зображенню ще
більшого контрасту та жахаючого зміс
ту. Чого чекає мати від свого синапід
літка, вдягаючи йому на голову подіб
ним чином розцяцьковану бандану? А
знедавна дуже часто й дівчата вдягають
плетені трикотажні шапочки із зобра
женням черепа. Телезірки та «світські
левиці» з екранів повсюдно демонстру
ють елементи одягу зі смертоносною
символікою.
І мало хто знає та замислюється про
те, що символіка смерті тонкими бура
вами просвердлює отвори в ефірній
оболонці мозку, руйнуючи тонку не
сформовану психіку підлітка, та й не
сприяє її зміцненню і в дорослої люди
ни. Звідси виникає потяг до смерті, са
могубства, насилля та вбивства. Нещо
давно в одному з модних європейських
каталогів одягу та білизни зустрілася
нова пропозиція спідньої чоловічої та
постільної білизни з принтом у вигляді
низки черепів, а також набивка на чо
ловічих трусах у інтимному місці чи
збоку у вигляді страшного вишкіреного
черепа зі здоровенними перехрещени
ми мослами поверх. Коментарі зайві…
Усім відомо, що таблички із симво
лічним зображенням черепа з перехре
щеними кістками використовуються,
як застережний засіб, на посуді для збе
рігання сильнодіючих отрут та небез
печних хімікатів, а також на електрич
них стовпах високої напруги і тран
сформаторних будках. Для ще більшої
перестороги цей символ у електриків
підсилюється лаконічним, але дуже
красномовним написом: «Не влезай –
убьет!». Цікаво, що у цьому контексті
виражає світові жінка чи дівчина, нося
чи одяг з такими емблемами, або чоло
вік, постаючи у новомодній білизні пе
ред дамою серця?
Нещодавно з'явилися нові моло
діжні течії з негативною емоційною
енергетикою, якто «Готи» та «Емо»,
що проводять тривалий час на кладо
вищах і створюють собі відповідний
настрій за допомогою предметів, де па

нує символіка смерті і переважно чор
ний колір. Пояснюють підлітки свої
уподобання черепів приналежністю до
«Старозаповітного Адама» тим, що він
є основою, фундацією життя. Але че
реп Старозаповітного Адама є спеці
альною церковною символікою, що
зображується під Розп'яттям Спасите
ля та на деяких елементах вбрання мо
нахів. Як свідчить Біблія, Старозапо
вітний Адам, порушивши Божу запо
відь, приніс через своє гріхопадіння
Смерть для всього живого у райський
світ, створений для нього Творцем.
Христос через смерть на хресті та Вос
кресіння спокутував людські гріхи і
вказав людству шлях до спасіння і єд
нання з Богом. Він переміг Смерть, як
співається у великодньому тропарі –
«Смертію Смерть поправ!», – і приніс
у Світ Любов, яку і заповідав нам. Ос
новним завданням нашого життя, те,
для чого – єдиного! – ми прийшли у
цей світ – це є зречення у собі Старо
заповітного Адама і прагнення стати
чадами Божими, стати ними через бо
ротьбу з усім нечистим, з гріхом та за
непадом, стати ними через Любов,
взірцем якої і є Сам Христос. А про що
ж говорить згадана молодіжна симво
ліка? Чи не про те, що потрібно пору
шувати заповіді Божі, щоб уподобити
ся Старозаповітному Адаму, чи не про
те, що потрібно знехтувати Христову
Любов, чи щоб просто поглузувати зі
Смерті, зробивши з неї та її таїнства
посміховисько? Підтверджують цю
думку і «прикольні» сувеніри та аксе
суари – брелоки, підвіски, прикраси з
такими собі «веселенькими черепуш
ками, скелетиками и домовинками».
Можливо, це просто бездумна бравада,
часто притаманна максималізму юнос
ті? Вважаю, що варто звернути увагу на
поставлені питання, бо смерть не
страшна, допоки не простерла над на
ми своє чорне крило, а зустрічі з нею
прагне якнайдовше уникнути кожна
нормальна, насамперед, молода люди
на. Загравання зі Смертю завжди має
лише одинєдиний сумновідомий
кінець. Ми народжені для Любові,
Життя і Творчості, народжені для віч
ного життя з Богом після нашої при
родної смерті. Що чекає на кожного з
нас там, за її вратами, напевне, не знає
ніхто, але всяк прагне посісти в горіш
ньому світі не найгірше місце, а для
цього необхідно вчитися жити усе на
ше свідоме життя.
Для підтвердження своїх висновків
наведу цитату з досить об'ємної книги
«Иллюстрированная энциклопедия

символов», упорядкованої та оформле
ної Альбертом Єгазаровим:
«Череп. Череп – (мертва голова),
коса, стара входять в основну матрицю
символів смерті. Череп є атрибутом
багатьох зображень християнських
апостолів і святих. Відлюдники часто
зображуються з черепом, що свідчить
про їх роздуми про смерть. На деяких
іконах розп'яття зображується з чере
пом і кістками в підніжжі і служить на
гадуванням про смерть на хресті. Згід
но з однією легендою, хрест цей стояв
на кістках Адама, а завдяки розп'яття
Спасителя на ньому, всі люди знайдуть
вічне життя.
Віщуни різного роду мали люд
ський череп для різного виду чаклунс
тва. В алхімії «мертва голова» – залиш
ки в тиглі, марні для подальших дій і
перетворень продукти алхімічних роз
падів. У переносному значенні – щось,
позбавлене всякого змісту, мертва фор
ма, свого роду шлак.
Чорна мітка – знак мертвої голови у
піратів і флібустьєрів – надсилався як
попередження того, кому уготована
смерть.
Саме з черепа мертвого коня випов
зала змія, що вжалила Віщого Олега.
Череп можна визначити як символ
тлінності. Згадаймо роздуми Гамлета
про бідного Йорка.
Череп зі схрещеними кістками був
на прапорах піратів і називався «Весе
лий Роджер» – на початку ХVIII сто
ліття одне з імен диявола. На сленгу
Роджер має значення негідника. Судя
чи з реальним свідченням, цей прапор,
описаний в численних літературних
творах, піднімався дуже рідко.
Під час другої світової війни череп,
написаний на підводних човнах, свід
чив про знищення противника. У на
цистській Німеччині існувала дивізія
СС під назвою «Мертва голова». На
кашкетах її офіцерів прикріплювалася
емблема із зображенням черепа. Череп
зображувався на масонських фартухах.
Сьогодні знак черепа зі схрещени
ми кістками зустрічається на куртках
рокерів, на бульбашках з отрутою і в
особливо небезпечних місцях високого
електричної напруги».
Підсумовуючи сказане, можна
впевнено зазначити, що жоден народ у
всьому світі не носив на собі у повсяк
денному житті символіки смерті, окрім
спеціальних жерців та служителів пев
них культів. Така символіка діяла лише
під час війн у завойовників та піратів.
Сьогодні можна виправдати носіння
такого одягу лише у так званих байке
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рів, які на шаленій швидкості, зливаю
чись у єдине ціле зі своїм мотоциклом,
мчать крізь простори життя, обминаю
чи та зневажаючи його. Але це їхня фі
лософія, їхній дорослий, свідомий ви
бір, їхній спосіб життя і зневажається у
ньому не тільки саме життя, але й
смерть.
І ще неможливо замовчати один ви
падок, що нещодавно трапився з моєю
приятелькою, яка стурбовано мені за
телефонувала і розповіла наступне: її
синпідліток частенько купував у су
пермаркеті пакунки зі швидкими сні
данками, де різної форми пластівці за
мочуються в молоці і за кілька хвилин
готові до вживання. Хлопчина сам при
готував собі таку страву, однак щойно
розпочав їсти, як його раптом знудило.
Мати не могла спочатку зрозуміти, у
чому справа, аж поки не роздивилася
вміст тарілки, де, набубнявілі у молоці,
плавали кістки і черепи… На яскравому
пакунку красувався напис – «Веселый
Роджер».
Сьогодні у передових країнах світу
ведуться дослідження, на основі яких
висунуто гіпотезу про розхитування та
руйнування хромосом смертоносними
вібраціями символіки смерті, що, вип
ромінюючись від свого зображення у
навколишній простір, входять у резо
нанс із собі подібними, і, весь час зав
дяки цьому підсилюючись, несуть у
Всесвіт потужні потоки негативної
руйнівної енергії (згадаймо дію гітле
рівської символіки). Існує думка, що
подібні випромінювання насамперед
руйнують код генетичної пам'яті люди
ни. Коментарі зайві.
Запитаймо себе, чому нас напружує
вихід «на люди» чи просто на вулицю у
вишиванці? Чому вона привертатиме
здебільшого недобрі погляди та глузли
ві посмішки? Чому молоді люди замість
стрічок та начільників надягають на се
бе вищеописану гидоту? Чому прадавні
символи землеробства, плодючості,
розвитку, гармонії стихій Всесвіту, взає
моврівноваженості чоловічої та жіночої
основ замінені на символіку праху, за
непаду, деградації, руйнації та смерті?
Що окрім глибокої депресії, яка в свою
чергу є родоначальницею дикої агресії,
як захисної функції організму, може да
ти людині подібна символіка? Чому ми,
розумні люди, дозволяємо бурхливо
плодитися та розвиватися тому, чому
завжди протистояли та з чим споконві
ку боролися наші предки?
Символічні зображення та написи
здатні притягувати ті чи інші ситуації
відповідно до їх смислового наванта
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ження, тому не варто дивуватися, якщо
людина несподівано потрапляє у хале
пу, як кажуть, «з доброго дива».
Після таких бурхливих роздумів та
емоцій логічно було б повернутися до
моїх десятиденних пошуків спортивно
го костюма, що нарешті увінчалися ус
піхом. Придбала я його на «Привозі»,
де випадково натрапила на контейнер з
малайзійськими речами. Міцний цуп
кий натуральний трикотаж, бордово
чорна гама кольорів з невеликими бі
лими прошивками і дуже крихітний,
майже непомітний напис «adidas». Ку
ди ж від нього подінешся? Ця річ вже
декілька років слугує мені вірою і прав
дою і виглядає, як нова. Підводячи під
сумок, хочу надати сучасним модельє
рам ідею створення одягу для господа
рів виставкових тварин, щоб ця подія,
досить важлива для багатьох людей,
стала справжнім святом і красивим
шоу. Сьогодні ж на подібних виставках
можна зустріти який завгодно одяг: від
роздертих джинсів та вицвілих без
формних футболок до довгих вечірніх
суконь.
А на завершення теми носіння
спортивного одягу можна зауважити,
що часто він використовується не за
призначенням. Добре пам'ятаю, як на
початку 90х виникла повальна мода на
спортивні костюми. Де в них тільки не
з'являлися! Я бачила таку форму одягу
навіть у театрах. Особливо цим зловжи
вають чоловіки. Відповідно до правил
хорошого тону у спортивній формі
непристойно ходити містом, заходити у
службові та розважальні заклади, у міс
ця громадського харчування. Не дуже
доречна спортивна форма і за кермом
автомобіля та в дорозі. Окрім спортив
них костюмів дуже популярним стало і
спортивне взуття, зокрема, кеди та кро
сівки. Спеціальне фірмове взуття має
особливе специфічне призначення, то
му ходити в ньому увесь час дуже шкід
ливо, бо нога під час бігу чи стрибків
має зовсім іншу поставу, ніж під час
спокійної, легкої ходи. Дешеві підроб
ки спортивного взуття виготовляються
із синтетичних матеріалів, у яких ноги
не дихають, пріють і пітніють, що спри
яє утворенню мозолів, тріщин на
п'ятах, розвитку шкірних хвороб та
грибків. Взимку можна зустріти людей
у важких спортивних черевиках типу
«Вібрам», призначених для високогір
них походів. Навряд чи в них зручно і
легко ходити по гладенькому асфальту.
Зараз модне також і легке взуття, схоже
на гімнастичні чи танцювальні «чеш
ки» – зовсім без підборів та з дуже тон

кою підошвою. Ідучи у таких балетках
дорогою, почуваєшся, як «принцеса на
горошині», бо відчуваєш під ногами
кожний камінчик, кожний виступ.
Взуття без підборів, так само, як і на ви
соких підборах, деформує ноги, хребет і
поставу, а далі через це страждають і всі
без винятку внутрішні органи. Отже,
спортивний костюм – це не вечірня
сукня, не смокінг і не фрак, не дорож
ній одяг, навіть не одяг «на всяк випа
док життя»; спортивний костюм – то є
тільки спортивний костюм, для кожно
го виду спорту – свій, спеціальний,
особливий, і жодного іншого функціо
нального навантаження він не повинен
нести.
У противагу сказаному можна дода
ти, що зараз існує величезний вибір
вбрання з елементами спортивного
одягу. Цей одяг пасує майже всім. Він
має вільний крій, не сковує рухів, а
більш дорогі фірмові речі шиються з
високоякісних натуральних тканин. У
такому вбранні зручно ходити вдома,
на прогулянку, а іноді й на роботу, якщо
дозволяє дрескод. Років з… тому, ще за
радянських часів, моя подруга юності
працювала в одному з міністерств, де
жінкам не дозволялося приходити на
роботу в брюках, відкритих та прозорих
блузах, коротких спідницях, а у фут
болках та джинсовому одязі не дозво
лялося ходити нікому. Деякі сучасні
престижні заклади та офіси й досі не
скасували цього правила. Певна посада
та місце роботи вимагають і пристой
ного зовнішнього вигляду. За тих самих
часів похід до театру чи на концерт був
справжнім святом, великим виходом «у
світ». Для цієї події навіть не дуже за
безпечені жінки мали особливі подов
жені плаття чи спідниці. Це не кошту
вало дорого, достатньо було 1015 кар
бованців, щоб виглядати ошатно і гар
но. Тоді ми не уявляли, як можна піти у
храм мистецтва у штанях, чи, не приве
ди Боже, в джинсах.
І що б там не казали, ніби зовнішній
вигляд не має жодного значення для
розвитку душевних якостей людини,
особисто я з цим ніколи не погоджуся.
Одяг – то є друга шкіра, що оберігає,
захищає та прикрашає людину. Виго
товлення одягу, його вибір та вміння
носити – творчий процес, у якому
можна себе виявити і розкрити, це стій
ка і довічна платформа для формування
смаку. А ще – це широке поле для дос
ліджень та філософських роздумів про
вічне.
Оксана Шевчук
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Теперішній Ліван очима українця
Наша дочка Ірина вчилася в
Київському університеті, де
познайомилася, а згодом і вий
шла заміж за студента Зукана
Жарамані. Так склалося, що
лише через 15 років з тієї пори
ми з дружиною влітку 2008 р.
прилетіли в Ліван, вперше об
нялися зі свахою Лутфією та
познайомилися із численим ро
дом свого зятя. Зате були ми в
цій країні більше місяця, бага
то чого побачили й почули, про
що раніше навіть не уявляли...
Читайте далі і ви моїми очима
побачите теперішній Ліван...
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серпня ц.р. ми опинилися у вечір
ньому і жаркому місті Алей. Оба
біч широкої яскраво освітленої
вулиці численні ресторани заповнені
гомінливою і веселою публікою; весь
простір аж до зоряного неба вібрує від
ритмічної музики і співів арабською
мовою. Вулицею пропливає «кора
бель», із квітчастої палуби якого див
ляться на нас туристи з різних країн.
На тротуарі опустилася на передні ко
ліна біла верблюдиця і охоче їсть зеле
не лушпиння з кукурудзяних качанів, а
чергова туристка вже вмощується у сід
лі, щоб гойдливо проїхатися на екзо
тичній тварині. Поруч за столиком
вмостилися з кавою дві літні жінки і по
їхній непорушності вгадувалася їхня рі
шучість отак споглядати молодечий
світ, може, й до ранку...
Йдемо далі й бачимо, як через
дорогу у відкритому залі, відставивши
столики, люди взялися танцювати.
Молоді чоловіки й жінки утворили
коло, обнялися і під ритмічну на
родну музику з вилясками барабанів
затанцювали злагоджено і радісно... А
далі вже на нашому боці вулиці у
широкій і ясно освітленій залі ще
один танець, тепер вже «змійкою». За
водіяка, чоловік середніх літ і такої ж
статури в європейському костюмі
раптом замахав над головою
короткою нагайкою, ні, великим раз
ком намиста, та ні, великими чотками
у 99 намистин, і повів за собою лі
ванських парубків, які, поклавши ру
ки на плечі один одного, гордо руха
лися у танці, виробляючи ногами не
мислимі колінця...

Діду! Розкажіть українцям,
що в Лівані є гори і море...
(Онука Ліліана Жарамані, 13 літ)

Чого ж це ти, українцю, не можеш
відвести очей від цього дива? Невже ти
раптом усвідомив собі, що ніхто і ні
коли не переможе націю, яка ОТАК
танцює?

Ліванська земля
Що знають навіть освічені українці
про Ліван? Що це невелика країна на
березі Середземного моря; що вона ме
жує з Ізраїлем і колись була біблійно
знаменитою ліванськими кедрами; що
в країні постійна колотнеча…
Справді, Ліван є невеликою краї
ною, бо займає територію десь десять
тисяч квадратних кілометрів, що мен
ше площі Київщини, і простягається з
півночі на південь уздовж східного уз
бережжя Середземного моря всього на
200 кілометрів. У найширшій частині
країна має до ста кілометрів, а у най
вужчій – всього до 30 кілометрів. Але
гори значно збільшують ту картографо
вану площу країни. На півночі і на схо
ді Ліван межує із Сирією, а на півдні – з
Палестиною.
Однодвокілометрова
рівнинна
смужка землі уздовж моря вся вкрита
садами цитрусових, фінікових пальм і
яснозеленими банановими плантація
ми. На схід за пасмами гір висотою пе
реважно від одного до двох кілометрів
розташована долина Бекаа, яка є жит
ницею Лівану, там зрошуване земле
робство. На узбережжі в столиці Бейру
ті влітку жарко – до 35 градусів, а взим
ку «холодно» – до 10 градусів тепла. А в
горах на висоті 1000 метрів, де й живе
більшість ліванців, температура на 810
градусів нижча, що комфортніше. Там

сніг випадає раз на зиму і рідко лежить
більше від доби.
Як утворилася ця земля? Понад
двісті мільйонів років тут хвилювалися
води світового океану, дно якого за
мільйони років укрилося багатокі
лометровим шаром мулу. Потім мо
гутні сили підняли те дно високо над
поверхнею води і за мільйоноліття той
мул закам’янів, поховавши в собі на
віки риб та інших живих істот. Згодом
потужним внутріземним силам стало
тісно і від їхнього буйства захвилю
валася земна поверхня й утворилися
гори й ущелини. Під дією потоків
дощових вод обриси гір і ніби бездон
них проваль ще більш окреслилися.
Щедре сонце сприяло життєвим про
цесам і утворився родючий шар грунту
– земля каштанового кольору впере
міжку із камінням. Схили гір укрилися
кущами й деревами, коріння яких про
никало в кожну тріщину на багато мет
рів углибину.
Наслідки всього цього уважний по
дорожній бачить власними очима: і
риб, запресованих у жовтій товщі каме
ню; і здиблені від горизонталі і аж до
вертикалі шари каменю; і родючий чер
вонозем, який, здається, можна змести
віником у ряднину із безмежних камін
них товщ, а також вкриті зеленню схи
ли гір. Ну як в оцю «землю» посадити
картоплю й іншу городину? Тут не під
ходить звична українцям лопата і сапа.
Щоб щось посадити, ліванці розмаху
ються мов сокирою таким знаряддям
праці, схожим на кирку, і видовбують
ямку та й садять чи то картоплину, чи
деревину.
Дім і сім’я № 6/2011

45

МАНДРИ
Вирощування рослин ускладнюєть
ся тим, що в Лівані з травня і по жов
тень зовсім нема дощу. Винахідливі лі
ванці запасаються водою у сезон дощів
і зберігають її у величезних водозбірни
ках об’ємом у десятки метрів кубічних.
Улітку тією водою і поливають свою го
родину. І рослини пристосувалися до
посушливого клімату: їхнє листя осві
жається вологою із туманів, з яких ви
падає роса на щебенисту землю. Ви
ноградники на терасах ніхто не поли
ває, та вони дивують нас повноважни
ми гронами.
У лісах зеленіють хвойні і листяні
дерева і лише вигоріла трава на полянах
нагадує про кількамісячну сушу.

Як же оце тут
побудувати хату на таких
крутих гірських схилах?
Оскільки вся земля знаходиться у
приватній власності (крім національ
них парків і землі оборонного призна
чення), то доведеться спочатку купити
свої 1012 соток за 5060 тисяч доларів
США. Потім з допомогою бульдозера і
екскаватора зрізати схил і утворити го
ризонтальну терасу. А з викопаних брил
каміння треба скласти могутню підпір
ну стіну висотою 45 м.
Від часу як був винайдений залізо
бетон, вже більше як сто років ліванці
будують будинки не так, як ми. Згідно із
проектом вони визначають на ділянці
місце численних опорних колон, копа
ють до каменюцілика ями, які запов
няють залізобетоном. Кожна залізобе
тонна опорна колона перерізом у 30 см
х 40 см підіймається на висоту більше
трьох метрів. Потім на горизонтальну
опалубку укладають шар залізобетону з
пустотами товщиною 25 см – це і є сте
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ля. Проміжки між опорними колонами
закладають цеглою і утворені стіни об
лицьовують білими чи жовтими камін
ними плитами.
Дивного тут нема нічого окрім того,
що ТАК будують по всьому Лівану, по
чинаючи із сіл. Багато чого є відмінним
між ліванським і українським селом.
Якщо в нас цегляні сільські будинки
мають основу від 810 м х 1015 м, то в
Лівані, відповідно, 15 м х 25 м!
Ми ходимо вулицями рідного зя
тевого села Байсур по горі Радар і
дивуємося. На терасах, на клаптиках
землі, на стрімчаках красуються не
будинки, а палаци. Майже кожний із
них має підвальногаражний поверх і
зверху ще дватри житлові поверхи.
Питаю у заступника голови Байсура
пана Надима Жарамані про їхнє село і
дізнаюся, що:
 село нараховує близько восьми ти
сяч мешканців, які живуть у півтори
тисячі власних будинків;
 мережа асфальтових доріг має 54
км і є ще десь 10 км грунтових доріг, які
ведуть до садів і городів;
 тут вже років із 50 діє централі
зоване водопостачання і електро
постачання;
 в селі діє середня школа на 700
учнів з безоплатним навчанням;
 також тут є поліклініка і лікарня;
 в селі є цех, який щоденно вироб
ляє цегляні блоки, еквівалентні 15 ти
сячам нашої одинарної цегли;
 якщо додати до чотирьох бензо
заправок, трьох СТО, трьох десятків
різних майстерень, десятка пекарень
ще й магазини, то разом буде 400 (!)
переважно сімейних малих підпри
ємств, що є основою добробуту бага
тьох байсурців;

 число постійних працівників сіль
ради дорівнює 15 (на авральні роботи
іноді наймають і 100 чоловік), а їхня се
редня зарплата складає 500 доларів
США за місяць;
 коло кожного будинку стоять 12
3 потужних автомобілі сучасних марок.
Питаю у п. Надима, що він сам хоче
розказати українцям про Байсур.
Подумавши і опечалившись, п.
Надим каже, що вони називають Бай
сур матір'ю полеглих героїв. Село бага
то віддає Лівану і мало чого отримує
взамін...
Я задумуюся, у мене не сходяться
кінці з кінцями. Очевидно ж, що ліван
ці живуть у кілька разів заможніше від
українців, але як таке може бути в краї
ні, яка не має власних енергоресурсів,
залізної руди і лише багата на гори і мо
ре? І мені пояснюють, що основою ба
гатства Лівану є його свободолюбиві і
підприємливі громадяни – нащадки
древніх фінікійців. А! Тепер зрозуміло:
тут не було ні радянської влади, ні кол
госпів! Податок у 10% (ПДВ) посиль
ний для всіх. У ліванців ЗАВЖДИ було
вільно виїхати на заробіток у багатші
близькі і далекі країни і повернутися із
заробленим на батьківщину.
Ліванці живуть значно заможніше
від нас і це, незважаючи на те, що Ліван
нині розділений вздовж в впоперек. Ще
за триста років до н.е. багаті і волелюб
ні ліванські міста Тир і Сидон були
зруйновані військами Олександра Ма
кедонського. Потім Римська імперія
поглинула Ліван і сотні років ним уп
равляла. За тим єгипетські мамелюки
насадили в Лівані арабську мову й куль
туру. Двісті років тут панували хресто
носці. Чотириста років Ліваном прави
ли турецькі султани і сто літ – Франція.
І лише в 1943 році Ліван отримав неза
лежність від Франції.
Окупанти всіх мастей залишили
після себе чотири ворогуючі між собою
общини: християн – на півночі країни;
друзів – у середині країни, а мусульман
шиїтів і сунітів – переважно на півдні
країни. Колись розумні голови так ук
лали ліванську конституцію, щоб об
щини були залежними одна від одної. І
тому незалежно від чисельності общин і
виборчих уподобань громадян у Лівані
завжди має бути: президентом – хрис
тиянин; прем’єром уряду – суніт; спі
кером парламенту – шиїт, а начальни
ком Генштабу збройних сил – друз.
Мусульмани, яких разом є 75% від
всього населення, незадоволені таким
розподілом влади. Підтримувані близь
кою Сирією і далеким Іраном, вони ут

МАНДРИ
ворили власні збройні формування
(«Хезболла»), які є загрозою цілісності
країни...

Як живуть ліванці?
Язик вже не повертається сказати,
що ліванці живуть у селах. Ні! Вони жи
вуть переважно у містечках або селищах
міського типу, яким є Байсур друзів.
Наші висновки про спосіб життя ліван
ців грунтуються на спостереженнях за
друзами в містечках Байсурі, Кфар
Матті та Кабрішмоні.
Але і в далекому північному христи
янському містечку Бшаррі і в південно
му шиїтському містечку Мансурі, чи,
наприклад, у східному Баальбеку, де ми
були, люди однаково сердечно вітають
ся одне з одним, споживають таку ж
страву і будують однаково просторі і
світлі будинки.
Батько віддає дочку заміж лише то
ді, коли наречений розпочинає будува
ти власний будинок, або починає зво
дити ще один поверх на будинку свого
батька. Тому наречений тут років на 68
старший від нареченої. Весілля тут, як
на українські мірки, скромне, але веле
людне і триває одну добу. Удень у субо
ту гості сходяться і вітають молодят з
одруженням, а увечері десь у ресторані
за весільною вечерею гості, значно
меньшим числом, веселяться, може, й
до ранку і ніякої тобі «циганщини».
До тридцяти років жінка народжує
троєчетверо дітей і зусилля батьків на
далі зосереджуються на якісному вико
хуванні своїх нащадків – це так у друзів
і християн, а у мусульман народжуван
ня дітей продовжується, бо це стиму
люється виплатою ста тисяч доларів за
кожне немовля із багатих мусульман
ських країн. У Лівані батько заробляє
достатньо, щоб жінка не працювала, а
лише давала лад у родині. (За місяць чо
ловік має 500 доларів на державній
службі за півдня роботи і ще стільки ж
або й більше у власному мікробізнесі).
Дорослі діти розлітаються із хати
батькаматері, але за звичаєм старший
син утримує своїх стареньких батьків до
смерті. Тут не набуло поширення пен
сійне забезпечення...
Ліванці хоч раз, а то й двічі на тиж
день, ходять один до одного в гості! При
зустрічах вони вітаються за руку, сер
дечно обіймаються і тричі цілуються.
Можуть принести з собою те, що вро
дило у власному саду, наприклад, яблук
чи винограду. В гості приходить вся ро
дина: тато, мама і всі діти, великі й малі.
В кожному домі найбільшою кімнатою
є вітальня, яку тут називають салон, і

площа її близько 30 метрів квадратних.
Отут господарі та гості і спілкуються ве
село, сидячи у м'яких кріслах. Кожному
є столик ( іноді й на колесах), а на ньо
му фрукти, горішки, насіння і солодо
щі. Не поспішаючи, всі по черзі п'ють
матті – чай із запарених трав. Отак дві
три години веселої і щиросердечної бе
сіди дуже зміцнюють родинні зв'язки
ліванців. На завершення подають ма
ленькі філіжанки кави і це є ознакою
завершення гостини...
До званого обіду чи вечері господа
рі готуються ретельніше. Тепер вже на
великому обідньому столі є ліванський
хліб – двошаровий тонкий млинець,
який у вправних руках може замінити і
ложку. В достатку на великому блюді
свіжі, з городу, огірки, помідори, цибу
ля, перець, листя салату й іншої горо
дини. Окремо смажена картопляфрі.
Шукаю чогось тривкішого і бачу сма
жену на вуглинах рибу. Кажуть: фо
рель! А ото? – Це риба під назвою
«султан Ібрагім»!
Окремо – дрібно посічене тушкова
не м’ясо, мабуть, баранини. Ще тарілки
з гороховим пюре і пюре із печених си
ніх баклажанів та соусами. Припрошу
ють скуштувати сирого, перекрученого
разом із петрушкою, м'яса.
А що ж випити? Є місцеве пиво «Ал
маза» і розбавлена водою до кольору
молока анісова горілка «арак». Налива
ють, п'ють, проголошують тости і... не
п'яніють. Весела бесіда, сміх, різні істо
рії, а ми все чекаємо, коли ж ці байсур
ці заспівають. Пояснюють, що вони
більше люблять танцювати...
Окремо я відмічаю, що в Лівані нема
злодіїв. Вони не крадуть один в одного.
Автомобілі з ключами вони залишають
незамкнутими на вулиці. На пляжі на

столику ми залишаємо свої речі і гроші,
а, вийшовши з моря, бачимо все на сво
їх місцях...
Про світогляд друзів окрема розмова.
Лише скажу, що вірять вони в єдиного
БогаТворця і в його пророків Хреста і
Мухамеда. Вважають, що для спілку
вання з Богом посередників не треба.
Дотримуються десяти заповідей. Віда
ють про реінкарнацію. Приблизно
кожний сотий друз – шейх, а жінка –
шейха. Це люди, які добровільно взяли
на себе обов'язок праведного життя:
трудитися і не пити алкогольні напої,
не палити, не брати участь у недостой
них розвагах, не брехати, не обжирати
ся і таке інше. В родині спочатку шей
хою стає дружина, а потім вже чоловік
і за бажанням – їхні діти. Розрізняють
шейхи один одного по одягу темних
тонів. У шейха на голові біла в'язана
шапочка, а у шейхи – біла накидка. У
шейхів дане ним слово – міцніше від
кам'яної гори...
Україна й Ліван мають схожі проб
леми: заздрісних і недружніх країн по
своїх кордонах; зменшення прісновод
них запасів, що виражається у значно
му зниженні рівня води у криницях (на
Київщині і по всьому Лівані) та інші...

Видатні ліванці
Видатних ліванців багато. Я розка
жу лише про кількох.
Жебран Халіль Жебран – поет, пись
менник і художник. Він народився в
1883 році в селі Бшаррі, що у північно
му християнському Лівані. Для відрод
ження і консолідації ліванської нації
він зробив стільки ж, як і наш Тарас
Шевченко для українців. Справді він
чимось схожий на нашого генія: висо
ким чолом, вусами і ясним поглядом.
Дім і сім’я № 6/2011
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На скромному білому пам'ятнику Жеб
рану написано арабською: «Земля є по
лоном для тіла, але не для душі»...
Кемаль Джумблат – громадський ді
яч, засновник Прогресивної соціаліс
тичної партії Лівану. Цей друз великий
провидець. Ще в семидесятих роках
минулого століття він одним із перших
заявив, що СРСР є імперією і невідво
ротно розпадеться. Джумблат, знав, що
буде вбитий ворогами – противниками
єдності Лівану...
Рафік Харірі – мільярдер і мусульма
нин. Кілька років він був головою уряду
Лівану. Свої мільярди він укладав у роз
виток Лівану: будував мости і дороги,
відбудовував давні історичні споруди,
допомагав незаможним. Він укладав у
свідомість ліванців тезу, що інтереси Лі
вану мають бути пріоритетом у всьому
житті громадян, а не інтереси інших
країн. За це його і вбили у 2005 році, а в

Многії літа. Благії літа

Як вгамувати тиск
Якщо тиск не вище 160, його спокійно можна
вгамувати без ліків такими способами.
Якщо відчули, що у вас почервоніло обличчя,
злегка нудить, голова сама не своя, треба пот
римати 15 хв ноги в гарячій воді.
Щодня з’їдайте 2030 розтертих з медом ягід
калини. Краще це робити увечері. Тоді й сон бу
де гарний.
1 ч. ложку розмеленої кориці розмішати у
склянці кислого молока, випити перед сном.
Очистити судини. Змолоти на м’ясорубці 1 кг
хрону, залити 3 л води. Не настоювати, перемі
шати і того ж дня починати пити по 1 ст. ложці
тричі на день.
Можна розбавити водою, якщо настій здаєть
ся дуже міцним. Пити близько трьох місяців.
Рано навесні нарвати молодого, згорнутого у
трубочку листя горіхового дерева, насушити.
Приготувати таку суміш: по 1 ст. ложці горіхово
го листя, омели білої, квіток або плодів глоду
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2006 році під натиском сотень тисяч лі
ванців сірійці вийшли з Лівану.

На завершення
На початку вересня 2008 р. наша
машина зупинилася на узбіччі байсур
ської вулиці серед великої вервечки ав
то. Почувся грім барабанів і ми вийшли
на тротуар. То на місці крокували мо
лоді і зовсім юні друзи, які після літніх
таборів намірилися показати місту
свою виучку. Плямиста уніформа, бе
рет на голові і двокольорова хустина на
шиї у кожного хлопця. Руки в кожного
на поясі і важкі черевики чітко відбива
ють крок. І от ще гучніше вдарили ба
рабани, вони рушили з юначим завзят
тям і гордим поглядом ясних очей –
тільки вперед!
Матері засівали зерном ту колону
майбутніх захисників Байсура. Чого ж
це ти, українська тонкосльозко, втира
червоного, запарити 2 л води, настояти 10 хви
лин. Процідити, випити протягом дня малень
кими ковтками.
Тількино з’явиться молода кропива, негайно
споживайте її у вигляді борщів, салатів, сушеної
приправи. Зміцнює судини і хвощ польовий.
1 ст. ложку магнезії розчинити віл. теплої во
ди, додати сік одного лимона та 1 ст. ложку ме
ду. Пити рідину протягом дня невеличкими пор
ціями. Окрім того, що знижується тиск,  очищу
ється кров і печінка.
Пити чай з м’яти, меліси, валеріани, чорноп
лідної горобини, кропу, хмелю, півонії.
Їсти: листову зеленину, крупи, зерно, овочі,
фрукти, пророщену пшеницю, насіння соняш
нику і гарбуза, квасолю, горох, рибу.
Не їсти: цукру і солодощів, твердих сирів,
смаженого, копченого, їжі з білого борошна,
надміру солі.
Киньте палити.
Щодень помірні фізичні вправи чи хоча б
прогулянки.

єш очі і тіло твоє здригається від внут
рішніх затамованих ридань? Невже ти
збагнула, що прийде час і частина цих
хлопців поляже за рідну землю? Невже
ти зрозуміла, що ще нескоро ти дочека
єшся такого ж прояву молодечого пат
ріотизму у рідному тобі Обухові на
Київщині?..
...Останній день перед нашим від
льотом і ми фотографуємося на згадку.
Нас на світлині четверо: крім мене і зя
тя ще Надим і його товариш з богатир
ською статурою. Це заступник голови
Демократичної партії Лівану Салех
Аріді. Вони домовлялися з Надимом,
де у Байсурі викупити шмат землі, щоб
потім збудувати там приватний ком
плекс із коледжу й інституту. Хто знав,
що через дві доби той ліванецьбогатир
загине у замінованому авто? Останнє
його фото...
Подзвонила дочка і розповіла, що
був вселіванський похорон чоловіка,
про ім'я якого я дізнався при знайомс
тві. За що його вбили? За те, за що уби
ли й інших ліванських патріотів – за
любов до рідної землі...
За це убивають і в нас в Україні. Зга
даймо Олександра Ємця, Вячеслава
Чорновола, Георгія Гонгадзе та інших...
Звичайно, ті, хто побував у Лівані
вже кілька разів, помічають і недоліки.
Я ж зробив наголос на тому, що варто
перейняти нам, українцям, у ліванців,
наприклад, хоч НЕ КРАСТИ один в од
ного, а це не що інше, як відновлення
звичаю давніх наших предків...
Хай же буде!
Анатолій Висота,
к.х.н.

Ходіть до церкви. Якщо ви невіруючий, роз
мірковуйте про розумний Всесвіт, бо ви  його
частинка. Визначте собі мету в житті.
Навчіться пробачати. Часто тиск підвищуєть
ся не від того, що ви їсте, а від того, що їсть вас.
Навчіться говорити «ні». Уникайте людей, з
якими вам важко і тривожно.
Майте заощадження. Хоча б стільки грошей,
аби можна прожити без роботи 3 місяці. Не
влазьте в борги, уникайте кредитів.
Доглядайте тварин. Хоча б кота чи собаку.
Від них більше спокою, ніж від людей.
Знижує тиск потіння, викликане лазнею або
обтиранням потогінними чаями чи квасом.
Потогінний квас готують так.
На 3 літри води кладуть 1 склянку малини і 1
склянку цукру (можна малинове варення), 1
чайну ложку сметани. Тримати в теплі і виброд
жувати 1015 днів.
Зниження тиску досягають, вживаючи жмих
буряка, а також відвари пшона, омели дубової.

Мирослав Дочинець

ПОДІЯ

Дорога до храму душі
Нещодавно, а точніше – в жовтні цього року в Україні відбулася
вельми цікава і масштабна подія: форум міжкультурного діалогу
«Дорога до храму душі», організаторами якого стали Міністерством
культури України та громадська організація «Міжнародна освітньо
культурна Асоціація», яку очолює Любов Горват. У цьому заході взя
ли участь відомі українські діячі культури, серед яких і палка попу
ляризатора української пісні, відома естрадна співачка, актриса,
радіоведуча, сотник столичного козацького товариства ім. Гетьмана
Івана Сулими, член осередку «Митець» Алла Загинайко.
– Пані Алло, Вас знають і люблять як та
лановиту виконавицю сучасних українських
пісень, як поборницю істино української
естради. Без Вашої участі не обходиться жо
ден важливий патріотичномистецький за
хід. Будьласка, розкажіть про мету форуму
міжкультурного діалогу «Дорога до храму
душі», в якому Ви брали участь, та поділіть
ся враженнями.
– А.З.: Мистецький форум «Дорога до хра
му душі» проводився в рамках заходів з реалі
зації Європейської хартії регіональних мов або
мов меншин, і метою його, кажучи мовою офі
ційних документів, була державна підтримка
розвитку і застосування регіональних мов,
створення належних умов для розширення
сфери їх функціонування, разом із тим вихо
вання у молодого покоління любові до Батьків
щини, шанобливого ставлення до державної
мови, толерантності, поваги до культурних над
бань українців і представників інших націо
нальностей, розуміння того, що мова є найваж
ливішим засобом людського спілкування та ін
телектуального розвитку особистості, визна
чальною ознакою держави, безцінною і неви
черпною скарбницею культурного надбання
народу…
Тому наш мистецький тур і проходив міста
ми Рівне, Луцьк, Ужгород, Тернопіль, Житомир,
де поряд з українцями здавен живуть поляки,
румуни, угорці, росіяни та інші нацменшини.

А коли говорити мовою серця, то мені осо
бисто було приємно познайомитися з традиція
ми та культурними надбанням громад різних на
ціональностей і тим більше переконатися, що
українська держава дбає про їх збереження та
збагачення, що в нас національність не є межею
відчуження між людьми, а навпаки, мистецтво
нацменшин додає нових барв у веселку україн
ської духовності.
Особливо гарні враження залишилися від
зустрічей з людьми: представниками національ
них товариств, учнівською і студентською моло
дою яка навчаються у закладах освіти з викла
данням відповідних регіональних мов або мов
меншин, від книжкових виставок, присвячених
відродженню і розвитку мов національних мен
шин. Виступали ми також перед представниками
соціально незахищених категорій населення, ба
гатодітними сім'ями та сім'ями, які виховують ді
тей із функціональними обмеженнями. У кожно
му нашому заході брали участь і місцеві діячі
культури: письменники, співаки, композитори,
актори…Так що діалоги відбувалися на всіх рів
нях. Хочу сказати, що душевності, оптимізму на
шому форуму додавала у великій мірі його орга
нізаторка і натхненниця, відома громадська діяч
ка і просто красива світла жінка – Любов Горват.
– Хто, крім Вас, був учасником форуму?
А.З.: У заходах брали участь співак, компо
зитор народний артист України Олег Марцинків

ський, заслужена артистка України та заслужена
діячка культури і мистецтв Польщі Ірена Захар
ко, колектив угорської музики Закарпатської об
ласної філармонії, лауреати Міжнародного кон
курсуфестивалю «Усі ми діти твої, Україно!» –
дитячий національний угорський фольклорний
колектив Варівської дитячої школи мистецтв
Берегівського району Закарпатської області, во
кальнохореографічний ансамбль «Волинські
соловейки» Товариства польської культури ім. Т.
Костюшка, народний ансамбль танцю «Радість»
Палацу учнівської молоді м. Луцька, народний
художній коллектив – ансамбль танцю «Посміш
ка» Житомирського Центру творчості дітей та
юнацтва, народна студія хореографії «ТАНГо»
Тернопільського національного економічного
університету та інші.
Взагаліто, у форумі міжкультурного діалогу
були задіяні близько 700 представників різних
національних товариств, а загалом – більше
трьох тисяч чоловік.
– Який резонанс мав форум міжкультур
ного діалогу «Дорога до храму душі» серед
населення тих областей, де ви виступали?
А.З.: Величезний! І в місцевих жителів, і в
преси. Наші концерти, до яких у кожному місті
долучалися дитячі хореографічні та вокальні
колективи, лауреати Міжнародного конкурсу
«Усі ми діти твої, Україно!», відбувалися при
аншлагах, нам аплодували стоячи, нас вітали,
запрошували на радіо і телебачення, в організа
ції та установи.
– Що дав цей мистецький тур особисто
Вам?
А.З.: Дуже багато: і прекрасних вражень, і
гарного настрою, а головне – ми всі зрозуміли,
що такі діалоги потрібні, і не тільки між людьми
різних національностей, а й між людьми різних
поколінь, професій, конфесій… Бо людей рід
нить і зближує щира розмова, гарна задушевна
пісня, поетичне слово. Адже сила і краса мис
тецтва – це та широка і світла дорога, яка веде
людей до храму душі.
– Дякую за цікаве інтерв'ю. Успіхів Вам у
житті і творчості.
Розмову вела
Галина Тарасюк
На фото:
Учасники форуму
(в центрі – зліва на право)
Алла Загинайко,
Любов Горват, Олег Марцинківський
та Ірена Захарко серед учасників
ансамблю танцю «Посмішка»
Житомирського Центру творчості
дітей та юнацтва
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Фітоетнологія українців
Жовтень – місяць особливий. Він і до осені
перехилився, і до зими наближається. Відлетіли птахи.
Стало дуже тихо у лісах та гаях. Дерева одягнули
особливі шати, немов хизуються своїми барвистими
нумізматами. Барви осені зачаровують поетичний зір і
душу оріясіяча.

Євген Товстуха з онуком Костянтином

У

жовтні наші пращури збирали
плоди горобини звичайної,
глоду колючого, терну, барба
рису. Копали корені та кореневища
різноманітних рослин (Див. розділ
ПІ). І шанували особливу Богиню –
МатірСлаву.
МатірСлава – праукраїнська Пок
рова. Це вона давала сили, оберігала
своїми золотими крильми наших геро
їчних воїнів у численних грізних бит
вах за рідну землю... І русичів, і коза
ків. Про неї довідуємося з «Велесової
Книги»:

Матері Славі
(перед походом)
Мати – Слава
б'є крильми об боки свої,
навколо неї сяє світло до нас.
І різне перо нашої барви –
червоне, синє, блакитне,
жовте, срібне, золоте і біле.
І та сяє, як Сонце Свароже,
і колами йде посолонь.
Та світилася сімома привабами,
як заповідано Богами нашими!
А Перун, уздрівши її,
гримить у небі яснім!
То все наша честь,
і маємо стократ наші сили віддати,
то й уздріємо також.
І відкинемо старе життя наше
од нового, як січуть, рубають дрова
в будівлях огнищах простих.
Мати Слава б'є крильми по боках,
і йдемо до стягів наших,
бо ті стяги Ясуня.
(ВК, 7Е)

Матері Славі
(до полеглих воїнів)
Права є з нами,
а Нави не боїмося,
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бо Нава не має сили проти нас.
Тому ми повинні молити Богів
про поміч у трудах наших
ратних і ретельних.
То Мати Слава б'є крильми
про труди ратні і славу воїнам,
які скуштували Води Живої
од Перуниці в січі жорстокій.
І тая Перуниця летить до нас,
і тая ріг дає
повний води Живої
для Життя Вічного
Гордині нашому,
який меча ворожого дістав
і голову старечу втратив.
Та смерті не маємо від того,
бо Життя Вічне,
і завжди брат за брата стоїть!
(ВК, 7Д)

«Жива вода»
(генетична, ритуальна та історична
пам’ять українців)
Коли постає питання про «живу
«воду, то і в незворушного невігласа і,
навіть, в біолога чи вченого та вибаг
ливого медика проступає упереджена,
часом, в'їдливозадоволена посмішка:
«вигадки»...
Автор не обурюється на таку реак
цію. Він сповна віддає данину тій добі,
яка формувала у суспільстві методич
ний та універсальний підмурок інсти
туцій тоталітарної держави – діалек
тичний матеріалізм. Неосяжне життя
та буття, національна свідомість, ет
нічна пам'ять, позбавлялись права на
існування і піддавались лютому і що
денному остракізмові. Але наше зав
дання, виходячи з наукових знань сьо
годення, проаналізувати тверезо зако
рінені вірування праукраїнців та укра
їнців і наблизитися до численних зага
док «живої води», на основі наріжних
пластів археології, біології, фітохімії,
медицини,народної творчості, мови.
Першооснову ментальності автох
тонів нашої (без перебільшення) див
ної землі, годиться дошукувати в най
загадковіших постулатах життя та бут
тя, чи, правдивіше, – життя, буття та
смерті. Спостерігаючи за буянням

природи, людина вивчала і наближа
лась до розуміння її квітування і зав
мирання у різні фенологічні періоди
року. Усвідомлення своєї смерті става
ло нагальним і пекучим поштовхом до
виникнення величезної та складної
системи ритуалівзамовлянь; покло
нінь, пошанування Сонця, Неба, Зем
лі, Вогню, Води. Пошанування земних
сил: пращурів як основи і наріжного
каменю роду, родоводу, племені, етно
су, народу, нації. Космоземна єдність
людини і природи поступово і неу
хильно, впродовж століть та тисячо
літь, збагачувала наших далеких пра
щурів знаннями працьовитого вироб
ничника, а рільне землеробство зроби
ло їх володарями певного і надійного
достатку: ще з трипільських часів ав
тохтони України знали десять злако
вих культур. З них чотири гатунки
пшениці, які поширились по всій зем
ній кулі і зберігають стабільно (доте
пер) особливу, генетичну потужність
як врожаїв, так і оптимальний фітохі
мічний склад щонайважливішого хар
чового продукту.
Набожне ставлення до Сонця, Не
ба, Води, Землі та Вогню народило
особливі божества, формувало та уск
ладнювало мову – засіб спілкування та
виробничої діяльності, як основу гене
тичної пам'яті. А мову розглядає сучас
на наука також чи не основним істори
кобіологічним і прадавнім чинником:
набуту від попередніх поколінь, епох
чи тисячоліть і успадковану за генетич
ними потоками автохтонів. Отже, в
спадкоємній пам'яті праукраїнців на
роджувалась і передавалась з поколін
ня в покоління складнюща і високо
мистецька ритуальна система покло
ніння та пошанування природи, праці
пращурів, життя та буття. Виникали
піснізамовляння – колядки та щед
рівки. Ці справжні гімни звеличення
щонайблагородніших чеснот людини і
всього, що її оточує, дає їй наснагу до
життя та творчості як у повсякденному
житті і праці, так і на свята сонячного
кола: Коляди, Колодія, Великодня, Зе
лених та Купальських ритуалів тощо.

НАРОДНА МЕДИЦИНА
Першим лікарем у світовій практи
ці годиться щонайвірогідніше вважати
не волхвів, жерців чи різноманітних
шаманів, а матір. Вона, спонукана ма
теринськими інстинктами та любов'ю,
народжувала дітей, вигодовувала їх ці
лющим та святим материнським моло
ком, доглядала, пестила, співала ко
лискові пісні і готувала своїх нащадків
до вічного продовження роду та родо
воду. У її мові виокреслювався побут,
хатня та і взагалі широка господарська
діяльність етносу в регіоні; традиції,
історія, спадкоємна пам'ять численних
поколінь.
Бажання жити здоровими (у гармо
нії фізичного, психічного, чи, правди
віше, духовного статусу) – було з пра
віків і залишається основною переду
мовою до прагнення процвітання ци
вілізацій, які виникали, квітли і зника
ли. Ці прагнення залишаються найак
туальнішими для людства і дотепер.
Але людське життя, як жива біоло
гічна субстанція (на жаль) має свій по
чаток і кінець. В ньому природно дію
чі фактори вельми багатогранно впли
вають на стан душі і тіла. А в літньому
віці на рамена людини тиснуть потуж
ним тягарем ще й численні (посучас
ному) геронтологічні нашарування та
недуги, які і призводять до смерті.
Та людина, як відомо, помирає не
лише у похилому віці. Її переслідують
найчисленніші (старі і новітні) недуги,
травми, негативні впливи зовнішнього
середовища, аліментарні (їстівні) фак
тори тощо. В далекому минулому пра
українець задумується. Здіймає руки
до неба. Замовляє стихії, приносить
Всесвіту дарунки: квітки, збіжжя, тан
ки, пісні, магічні замовляння. Людина
прагне жити в мирі та злагоді з приро
дою і бути вічно молодою. Виникають
казки, легенди, пісні, окремі ритуальні
дійства про «живу воду», «молодильні
яблука», «яйцерайце», пошанування
свят сонячного кола, адже сонце що
річно втрачає свої сили в осінньози
мові місяці і потужно відроджує у вес
нянолітні. Отже, воно вічне. Енергія
його вічна. Звідси поклоніння Сонцю,
його кольору. Ці два кольори – синій
(блакитний) та жовтий стають симво
лами нашої землі, а їхнє поєднання дає
зелений. Колір хлорофілу, розбрунено
го зела. Колір квітучої землі. В ліку
вальній магії праукраїнців також пере
важають ті лікарські рослини, які цві
туть жовтими, червоними, оранжеви
ми та білими квітками (кольори сон
ця). А також синіми – кольорами
Всесвіту.

У пісніколядці, вік якої понад
шість тисячоліть, зазначено:
А що було на початку світа,
Не було тоді неба, ні землі,
А лишень було синє море.
А на тім морі ой два дубочки,
А на тих дубочках два голубочки.
Стали радити, як світ сотворити.
Спустимося в море до самого дна,
Виберім собі синій камінець,
Синій камінець, синє небо.
Жовтий камінець, жовтая земля.

Ось, звідки, в часовому відтінку ти
сячоліть, годиться черпати історикам
початки нашої блакитножовтої сим
воліки, яка, власне, і визначає харак
тер життя та праці народу, його прадав
ньоспадкову хліборобську діяльність
на тлі чистого безхмарного неба.
А це уже інший взірець особливого
ґатунку (повторюємо його), який сто
сується будівництва та орієнтації за ге
ліовіссю житла. Він доводить, що наш
мудрий народ з правіків мав особли
вий інтелект і значні гігієнічні знання,
які спрямовував на пильнування здо
рового способу життя, суголосно з не
бесним світилом, чи, персоніфікова
но, з прадавнім сонячним божеством –
Дажбогом:
В одно віконце – ісходе сонце,
В друге віконце – в обиди сонце,
В третє віконце – в полудни сонце,
А й у четверте віконце – заходе сонце.

І ось, нарешті, ми наближаємося до
призначення «живої води» за народни
ми віруваннями і до найскладнішої
проблеми – розгадки її рецептури,
цебто складових частин. Що до приз
начення названої рідини, то вона не
викликає особливих загадок. «Жива
вода» повинна втілювати універсальну
рідину чи особливий засіб як від чис
ленних недуг, так і для продовження
активного довголіття. Чи, навіть, фан
тастичнонеможливого, – омалоджен
ня літніх і немічних людей.
Автор понад сорок років вивчає як
народну творчість, так і народну меди
цину різних регіонів України і прий
шов до висновку, що в кожному регіоні
є свої особливості рецептуриізавдан
ня,які покладаються на «живу воду».
Завдання, які покладаються на
«живу воду», ми узагальнюємо у таких
напрямках:
1. Лікування тіла та душі.
2. Попередження та гальмування
процесів старіння.

Втілення «живої води» у рецептурі
носить триєдиний характер:
1. Водні відвари лікарських рослин.
2. Водноспиртові настоянки.
3. Рецептура для купелів.
Нижче ми і подаємо найбільш ти
пові і знані в народі лікарські рослини,
які використовуються для приготуван
ня «живої води»:
1. Насіння вівса посівного.
2. Плоди глоду колючого.
3. Трава м'яти перцевої.
4. Стовпчики з приймочками куку
рудзи звичайної.
5. Кореневища пирію повзучого.
6. Плоди шипшини коричної.

Глід колючий
(Crataegus oxyacantha L.)
Родина розові – Rosaceae. Глід ко
лючий – кущ або невелике дерево 56
м заввишки. Листки широкоромбічні,
з голими черешками. Квітки двостате
ві, п'ятипелюсткові, з білими або ро
жевуватими пелюстками. Плоди –
світло або кривавочервоні. Цвіте глід
у кінці травня – на початку червня.
Плоди достигають у кінці серпня – на
початку вересня. Глід колючий – по
ширена в Україні рослина.
Сировина. Для медичного застосу
вання заготовляють квітки та листки
під час цвітіння. Плоди збирають в
кінці серпня, а також у вересеніжов
тні. Їх сушать у теплих приміщеннях,
які добре провітрюються. Зберігають у
щільній паперовій тарі, оберігаючи від
молі.
Хімічний склад. У квітках глоду ко
лючого знайдено флавоноїдні сполу
ки: гіперозид, кверцетин, оксикоричні
кислоти – хлорогенову, кавову; аміни:
триметиламін, холін, ацетилхолін. У
плодах знайдені пектинові речовини
(1,96,1%), кумарини (0,173,4%), три
терпенові кислоти – урсолова та ома
нова, аскорбінова кислота (18100 мг ),
вітамін К, антоціани, катехіни, флаво
ноли, фенолокислоти тощо. У листках
виявлено кислоти: кратеголова, урсо
лова, акантолова та неотоголова; фла
воноїди, летка олія.
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НАРОДНА МЕДИЦИНА
Дія, застосування. Спазмолітична,
ангіотонічна, сечогінна, антиалергічна.
Препарати глоду колючого засто
совують при гіпертонічній недузі,
стресових станах, гіпотонії; порушенні
сну, алергічних проявах; набряку Квін
ке, нейродермітах, екземах. При сте
нокардії, кардіо та церебросклерозах,
обмінних поліартритах, епілепсії. Малі
дози тонізують серцевосудинну сис
тему, великі – діють спазмолітично.
Приготування відвару. Беруть 1 сто
лову ложку плодів глоду колючого, за
ливають склянкою води, кип'ятять 10
хв., настоюють 4 години. Вживають по
50100 мл 3 рази на добу за півгодини
до їди.

М'ята перцева
(Mentha piperita L.)
Родина губоцвіті (ясноткові) – La
biatae (Lamiaceae). Багаторічна трав'я
ниста опушена рослина. Стебло рос
лини чотиригранне, галузисте. Листки
супротивні, короткочерешкові, яйце
подібнодовгасті або ланцетні. Квітки
дрібні, зібрані на верхівці стебла в
кільця, які утворюють колосоподібне
суцвіття червонофіолетового кольору.
Цвіте м'ята перцева у червнілипні. У
дикому стані м'ята перцева не росте. Її
розводять у спеціалізованих госпо
дарствах як ефіроолійну культуру.
Сировина. Для медичного викорис
тання збирають листки та верхівкові
стебла рослини перед цвітінням. Їх су
шать у теплих приміщеннях, які добре
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провітрюються. Сировину зберігають у
щільній паперовій тарі.
Хімічний склад. Рослина містить
летку олію (12,7 %), головною части
ною якої є ментол. Окрім того, в ній є
дубильні речовини (612%), гіркоти,
каротин, бетаїн, гесперидин, урсолова,
олеанова та мелісова кислоти, тритер
пенові сполуки, пінен, цінеол, флаво
ноїди, каротин; мікроелементи: марга
нець, мідь, стронцій тощо.
Дія, застосування. Спазмолітична,
знеболююча, жовчогінна.
Препарати м'яти перцевої застосо
вують при атонії кишечника, кишко
вих та шлункових кольках, нудоті та
блювоті, безсонні, невротичних ста
нах; стенокардії, кровохарканні, мат
кових, шлункових та гемороїдальних
кровотечах, поліартритах, остеохон
дрозі, захворюваннях печінки та під
шлункової залози; при холелітіазі, для
полоскання ротової порожнини, про
мивання ран, обробки пролежнів, за
битих місць, при фурункулах та дерма
титах.
Приготування настою. Беруть сто
лову ложку сировини, заливають
склянкою окропу, настоюють 10 хв.
Вживають по 100 гмл 3 рази на добу за
півгодини до їди.

Кукурудза звичайна
(Zea mays L.)
Родина тонконогові (злакові) – Po
aceae (Gramineae). Поширена одноріч
на трав'яниста харчова і кормова рос
лина. Стебло пряме, високе, розділене
на вузли. У південних регіонах України
рослина досягає 2,53 м висоти. Лис
тки широкі, ланцетні. Чоловічі квітки
зібрані у верхівках, жіночі – на кача
нах, у пазухах верхніх стеблових лис
тків.
Сировина. З лікувальною метою ви
користовують приймочки і стовпчики
рослини та кукурудзяну олію. Збира
ють кукурудзяні стовпчики з приймоч

ками, коли достигають качани. Пере
вагу віддають золотавожовтим чи чер
вонуватим стовпчикам з приймочка
ми. Сировину розстилають тонкими
шарами, добре висушують і зберігають
у щільній паперовій тарі.
Хімічний склад. У сировині виявле
ні дубильні речовини пірокатехінової
групи (1113 %), цукри, сполуки крем
незему, жирну олію (1,882,55 %), яка
містить лінолеву та арахідонову кисло
ти, летку олію (0,1– 0,2%), а також ка
лій, магній, кальцій, ситостерол і стиг
мастерол, ретинол, тіамін, рибофла
він, аскорбінову кислоту, біофлавоної
ди, філохінони, атокоферол, пантоте
нову кислоту, сапоніни.
Дія, застосування. Жовчогінна,
протизапальна, сечогінна. Препарати
кукурудзи звичайної широко викорис
товуються як у народній, так і в офі
ційній медицині для лікування запаль
них недуг печінки та підшлункової за
лози, обмінних поліартритів, при сер
цевих та ниркових набряках, маткових
кровотечах, недугах сечостатевої сис
теми, цукрового діабету, алергічних
станів, діатезів, екзем, при тромбоци
топеніях.
Приготування відвару. Беруть сто
лову ложку сировини, заливають
склянкою води (200 мл), кип'ятять на
малому вогні 10 хв., настоюють 30 хв.
Вживають по столовій ложці 3 рази на
добу через 2 години після їди.

Овес посівний
(Avena sativa L.)
Родина злакові – Gramineae. Одно
річна поширена сільськогосподарська
культура. Стебло голе, високе. Колос
ки – двотриквіткові. Плід – зернівка.
Цвіте у червнілипні. Насіння достигає
у кінці липня – на початку серпня.
Сировина. Для лікувальної мети за
готовляють зерно вівса посівного.
Хімічний склад. У зерні вівса посів
ного виявлено крохмаль (близько
60%), цукри, ферменти, вітаміни В1 та
Е, холін, поліненасичені жирні кисло
ти (69%), сіркомістку кислоту цистін,
рутин, тирозін, авенін тощо.

НАРОДНА МЕДИЦИНА
Дія, застосування. Протиспазма
тична, потогінна, антисклеротична,
загальнозміцнювальна.
Зерно вівса посівного застосовують
при гіпертрофії щитоподібної залози,
гіпертиреозах, діабеті, гепатитах, пан
креатитах, залізодефіцитних анеміях,
захворюваннях нирок, зокрема нефро
літіазі; звиканні до тютюнокуріння та
наркоманії, для косметичної мети.
Приготування відвару. Беруть сто
лову ложку зерна вівса посівного, за
ливають склянкою води (200 мл),
кип'ятять 20 хв., настоюють 2 години.
Вживають по 100 гмл 3 рази на добу за
30 хв. до їди.

Дія, застосування. Сечогінна, метабо
лічна, антиалергічна, антисклеротична.
Пирій повзучий застосовують при
діабеті, порушеннях серцевого ритму,
захворюваннях печінки, підшлункової
залози, атонії кишечника, авітаміноз
них станах, обмінних поліартритах,
холе та нефролітіазах, набряках сер
цевого походження, ревматизмі, люм
баго, екземах, нейродермітах, діатезі,
при жіночій неплідності, закрепах.
Приготування відвару. Беруть 1,5
столові ложки подрібнених корене
вищ, заливають склянкою води (200
мл), кип'ятять на малому вогні 10 хв.,
настоюють 30 хв. Вживають по 50100
мл 34 рази на добу за 30 хв. до їди.

Пирій повзучий
(Agropyrum repens L.)
Родина злакові – Gramineae. Бага
торічна трав'яниста рослина з довгим
сланким кореневищем. Стебла пря
мостоячі або висхідні, циліндричні, з
потовщеними вузлами. Листки черго
ві, сидячі, лінійні. Зісподу – гладенькі,
зверху – шорсткі. Суцвіття – прямос
тоячий складний колос.
Пирій повзучий росте як злісний
бур'ян на полях, у лісосмугах, лісах,
обабіч шляхів, на луках і пасовищах.
Поширений по всій території України.
Сировина. Для лікарської мети заго
товляють кореневища пирію повзучого
навесні, впродовж усього літа і восени.
Іх ретельно миють холодною водою,
подрібнюють і сушать або у спеціаль
них сушарках, або у теплих приміщен
нях, які добре провітрюються.
Хімічний склад. У кореневищах пи
рію повзучого знайдено багато цукрис
тих речовин, зокрема полкахарид
триптицин (близько 810 %), фруктозу
і маніт (близько 3 % кожного), виявле
но також значну кількість інуліну (по
над 7 %), слиз, холін, кальцій, заліза,
кремнієву кислоту, інозит, аскорбінову
кислоту (близько 15%), летку олію,
гліколеву і глюкуронову кислоти тощо.

Шипшина корична
(Rosa cinamomea L.)
Родина розові – Rosaceae. Шип
шина корична – кущова рослина зав
вишки 2 м і більше. Гілки густо усіяні
серпоподібними колючками. Цвіте
шипшина у травні – на початку чер
вня. Плоди достигають у серпніверес
ні. Поширена шипшина по всій Украї
ні. Найбільше – у північних районах.
Сировина. Для медичного застосу
вання використовують плоди шипши
ни коричної, які заготовляють у сер
пнівересні. Іх сушать у теплих, прос
торих приміщеннях. Сушать довго.
Зберігають у щільній тарі, оберігаючи
від молі та комірних гризунів.
Хімічний склад. Плоди шипшини
коричної містять аскорбінову кислоту
(близько 5,2 %), каротин (10 мг/100 г),
ненасичені жирні кислоти – лінолеву,
ліноленову, олеїнову, флавоноїди, ка
техіни, вітаміни В1, В2, РР, К, пантоте
нову кислоту, пектинові речовини
(1,83,7 %), цукри, солі заліза, марган
цю, фосфору, магнію, кальцію.
Дія, застосування. Вітамінна, жов
чогінна, тонізуюча, сечогінна, антиа
лергічна, метаболічна.
Плоди шипшини коричної широко
застосовуються в медицині як поліві

тамінний, антисклеротичний та про
тизапальний засоби. Вони активізують
ферментні системи організму та склад
ні окислювальновідновлювальні про
цеси, посилюють синтез гормонів та
регенерацію тканин; стимулюють
опірність організму при інфекційних
недугах, отруєннях солями важких ме
талів, гербіцидами та пестицидами,
позитивно впливають на вуглеводний
обмін. Вживають плоди шипшини ко
ричної при атеросклерозі, гострих і
хронічних захворюваннях печінки та
підшлункової залози, виразковій неду
зі; геморагічних діатезах, гемофілії, гі
пертиреозі; запальних недугах верхніх
дихальних шляхів, ядусі, трофічних
виразках гомілок, екземах, діатезах.
Приготування відвару. Беруть столо
ву ложку подрібнених плодів, залива
ють склянкою води (200 мл), кип'ятять
на малому вогні 5 хв., настоюють 30 хв.
Вживають по 50 мл 34 рази на добу за
30 хв. до їди. Як постає з освітленого,
фармакотерапевтична дія перелічених
лікарських рослин передбачає лікуван
ня та профілактику в переважній біль
шості недуг, які, виникаючи у молодо
му віці, починають себе проявляти у
літньому надто яскраво. Завдання наз
ваного лікарського засобу і полягає в
тому, щоб досягти нормалізації діяль
ності травної, серцевосудинної, се
чостатевої та нервової систем, поліп
шити та активізувати ендокринну ді
яльність. Та й застосовують як відвар,
так і настоянку названих лікарських
рослин для лікування таких складних і
загрозливих для здоров'я та працездат
ності людини недуг: цукрового діабету,
захворювань печінки, підшлункової за
лози; нирковокам'яної та жовчно
кам'яної недуг, екзем; усунення закре
пів, стимуляції кровотворення; ліку
вання серцевосудинної недостатності,
запальних захворювань верхніх дихаль
них шляхів, алергічних захворювань,
загального атеросклерозу; кардіо та
церебросклерозів, стресових станів, а
також для поліпшення сну, настрою,
відновлення фізичних сил.

Рецептура
відвару «живої води»
1. Насіння вівса посівного.
2. Плоди глоду колючого.
3. Трава м'яти перцевої.
4. Стовпчики з приймочками кукуруд
зи звичайної.
5. Кореневища пирію повзучого.
6. Плоди шипшини коричної.
Спосіб приготування. Беруть по сто
ловій ложці подрібненої сировини, за
Дім і сім’я № 6/2011
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ливають 1 л води, кип'ятять на малому
вогні 10 хв., настоюють 4 години. Вжи
вають по 50100 мл 3 рази на добу за
півгодини до їди. Терміни лікування
тривалі – 11,5 місяців щоквартально
впродовж 11,5 року.

Рецептура спиртової
композиції «живої води»:
1. Насіння вівса посівного 20 г.
2. Плодів глоду колючого 5 г.
3. Трави м'яти перцевої 20 г.
4. Стовпчиків з приймочками кукуруд
зи звичайної 15 г.
5. Кореневищ пирію повзучого 15 г.
6. Плодів шипшини коричної 20 г.
7. Спирту (горілки) 40° до 1,5 л
Спосіб приготування. Сировину
подрібнюють, заливають 1,5 л спирту
(горілки), настоюють 14 діб. Щоденно
струшують 23 рази, фільтрують.
Спосіб вживання. Вживають по 3040
крапель на ложку води 34 рази на добу
за півгодини до їди. Терміни лікування
як і водного відвару «живої води». До
цільне чергування щоквартального
вживання водного відвару та спиртової
настоянки впродовж 11,5 року.

Рецептура «живої води»
для купелів:
1. Насіння вівса посівного 50 г.
2. Плодів глоду колючого 20 г.
3. Трави м'яти перцевої 50 г.
4. Стовпчиків з приймочками кукуруд
зи звичайної 30 г.
5. Кореневищ пирію повзучого 150 г.

Многії літа. Благії літа

Коли болить...
Печінка, шлунок. Шипшина, звіробій,
деревій, спориш, кукурудзяні рильця, без
смертник, польовий хвощ. З кожного по 5 гра
мів на 2,5 л води. Кип’ятити 5 хвилин, ніч нас
тояти. Пити по 100 г тричі на день за півгоди
ни до їди.
Отруєння. Звіробій, полин, ромашка, ка
лендула, дубова кора, шипшина, листя суни
ці, подорожник. Відвар пити по півсклянки де
кілька разів на день. За два дні робота шлун
ка відновиться, з’явиться апетит.
Нирки, печінка. Кілограм свіжого весня
ного меду покласти в теплу воду, щоб став рід
ким. Всипати до нього півкілограма горіхів, пе
ретертих на муку. Настояти день. Приймати по
столовій ложці до їди ранком і ввечері, цілий
місяць. Місяць перерви. Знову приймати мі
сяць. Два місяці перерви. І знову місяць прий
мати. Так півроку  і буде повне одужання.
Солі в суглобах. Увечері добре промити
3 столові ложки рису. Залити чистою водою
до ранку. Зварити його без солі до рідкого.
З’їсти натще замість сніданку. Так 23 тижні.
Біль в суглобах мине уже на 45й день.
Безпліддя. Жінку треба звільнити від важ
кої фізичної роботи. Їй потрібно пити заспокій
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6. Плодів шипшини коричної 50 г.
Спосіб приготування. Сировину
подрібнюють, заливають 3 л води,
кип'ятять на малому вогні 10 хв., нас
тоюють 2 години, фільтрують і долива
ють до загальної ванни.
Спосіб застосування. Купелі прово
дять 23 рази на тиждень впродовж 23
місяців. Температура води 3540°С,
тривалість 1015 хв.
Купелі приймають при обмінних
поліартритах, якщо відсутні набряки;
радикулоневритах, люмбаго, екзе
мах, діатезах, псоріазі, ангіопатіях
(при ускладненнях цукрового діабе
ту); в реабілітаційний період після
значних травм, опіків, обморожень,
остеохондрозі.
Звичайно, автор спроможний на
вести та проаналізувати кілька десят
ків варіативних компонентів «живої
води», та він вибрав найефективні
ший, яким успішно користується з лі
кувальною та профілактичною метою
впродовж сорока років. Та й перелічені
рослини кожному громадянину Украї
ни добре відомі, а запаси сировини не
дефіцитні.
З гіркотою автор констатує: серед
рекламних нагромаджень як в періо
дичній пресі, так і по радіо та телеба
ченню яких лише вигадок ми щоден
но не зустрічаємо стосовно лікування
та профілактики численних недуг.
Шкода, що знання етномедицини ук
раїнців у нашій державі якщо не ну
льові, то близькі до наймінімальні
ливі чаї з трав, багато їсти овочів і зеленини,
сиру, каш. Відмовтеся від солоного, солодкого,
гострого. Якомога більше бувайте на повітрі,
біля води. Оточуйте себе приємними людьми.
Не нервуйте. Коли ваша шкіра посвіжіє, запро
мениться зсередини, ви завагітнієте. Не забу
вайте й далі про заспокійливі і зміцнювальні
настої. Не полишайте легку роботу на повітрі.
Очі. Ранком і увечері кладіть на очі льняні
серветки, змочені в міцному чаї і ромашці. А
також листя подорожника і капусти. Ранком
виходьте на луг і довго дивіться на траву, ро
сою вмивайте очі. Кімнату пофарбуйте в сала
товий колір. Такими ж мають бути фіранки,
скатертини, покривала. Не читайте лежачи.
Ноги. Щовечора мочіть ступні у двох мис
ках  гаряча, тепла. Теплу поступово замінюй
те холодною. Добре додавати відвар сінної по
лови, дубової кори, ромашки або сіль. Вити
райте ноги жорстким полотняним рушником.
Ходіть босоніж по траві і дерев’яній підлозі.
Серце. Відмовтеся від спиртного, тютюну,
масної м’ясної їжі, гострих приправ. Замість
цього  свіже повітря, рух, помірна їжа. Коли в
серці коле, пийте відвар шипшини з м’ятою,
валеріаною з ложкою меду перед сном.
Діабет. Відмовтеся цілком від солодкого і
мучного, якомога менше картоплі і масного.
Натомість багато овочів. Обов’язково один

ших. І наше завдання повертати ці
знання (в першу чергу медпрацівни
кам). Та й безпосередньо народу як
спадкоємцю тих великих знань, які
розгубив він на стрімких крутоярах
століть, епох та тисячоліть.
Численні завойовники викорчову
вали в українцеві його історичну і ге
нетичну пам'ять та непереборне ба
жання стати до передових лав освіче
них країн і світових цивілізацій. Жити
повнокровним господарем на своїй
землі, у своїй прадавній вірі, культурі,
етнічній духовності і керуватися як од
вічною конституцією звичаєвим пра
вом, в якому спадкоємні тисячолітні
традиції, народна педагогіка, спосіб
життя та праці і, нарешті, фітоетноло
гія – посідають найчільніші місця.
Провження в наступному номері.
Євген Товстуха

день на тиждень голодувати. Їсти часто і неба
гато. Слідкуйте, щоб шлунок і кишківник доб
ре очищалися. Пити відвари чорниці і гірчич
ного насіння. Спробуйте подолати діабет таки
ми методами. Не поспішайте звикати до ліків.
Рани. Прикладати до них змочену у відва
рі хвоща хусточку. У пляшку набити молодої
кропиви і залити горілкою. Змазувати порізи.
Нежить і застуду я лікую за ніч. Насипаю на
чисті онучі гірчичного порошку, туго обвиваю
ноги. Бадьоро ходжу по кімнаті і терплю 12
години жар у ногах. На ніч одягаю вовняні
шкарпетки і випиваю велику чашку гарячого
молока з натертою цибулиною (півгодини
настояти). До нього додаю 5 краплин йоду.
Моя аптека. До аптек я не ходжу, хоча
самі аптекарі в мене бувають. На горищі маю
свою аптеку. Звіробій  від болю в шлунку, для
заспокоєння. Ромашка  запальні процеси, бо
лі, горло. Хвощ  внутрішні хвороби. Собача
кропива  кровотечі, поліпшення крові. Бере
зові бруньки  виразка. Глід  кров’яний тиск,
серце. Валеріана  заспокоєння нервової сис
теми. Календула  печінка, нирки. Горобина 
потогінне і сечогінне, зупинка кровотеч. Шип
шина, чорна смородина  комора вітамінів.
Мирослав Дочинець

СІМЕЙНИЙ ЛІКАР

– це найефективніше лікування
і профілактика захворювань
суглобів і хребта
краз час відпочинку, лікування і профілактики нат
руджених суглобів і хребта. Ось тут і прийде нам на
допомогу надійний «Дикрасин 1», який омолоджує
суглоби і повертає тепло в холодні кінцівки, лікує остео
хондрози і артрози, радикуліт, невралгії, міозити, тендова
гініти, контрактури й набряки після переломів, подагру і
шпори п’ят, діабетичні ангіопатії, эндартеріїт і атероскле
роз судин нижніх кінцівок.
«Дикрасин 1» — це медичний трав’яний препарат для
лікування суглобів і хребта. Багато наших співвітчизників
уже випробували на собі дію цього чудоеліксиру, який з
кожним роком стає все більш популярним серед населен
ня, тому що він високоефективний, не дає побічних явищ,
добре переноситься, безпечний, зручний в застосуванні,
практично не має протипоказань, окрім шкірних захворю
вань, оскільки втирається в шкіру. «Дикрасин 1» можна
застосовувати і молодим, і немолодим людям з «букетом»
придбаних з роками захворювань.
Більше 10 років мешканці України використовують для
лікування суглобів і хребта цей медпрепарат. Про результа
ти лікування вони повідомляють у своїх листах.
«Дикрасин 1» дуже добре покращує кровообіг, зміцнює
стінки судин, підвищує імунітет, таким чином поліпшуючи
функції всіх внутрішніх органів, а головне – розчиняє і ви
водить із суглобів солі, значить, він не тільки знімає болі, а
лікує саму хворобу. Тому тільки цей засіб може зупинити
процес відкладення солей, а, отже, зупинити подальший
розвиток артрозу й остеохондрозу. А решта нестероїдних
протизапальних препаратів і безліч методів лікування тіль
ки знімає біль і лікує запальні процеси в суглобах – болі
припинились, а солі відкладаються й далі, відтак суглоби
деформуються більше.
«Дикрасин 1» — це настій з мудро підібраних трав, ста
білізований соляною кислотою, яка є провідником лікар
ських речовин глибоко в суглоби і м’язи. Соляна кислота,
що входить до складу препарату, – нешкідлива, вона — час
тина середовища нашого організму, виробляється клітина
ми слизової оболонки шлунка, без «соляночки» немає гар
ного травлення. При втиранні препарату відчувається лег
ке пощипування, і пацієнтам це подобається.
Препарат застосовується зовнішньо: легкими кругови
ми масажними рухами втирається в суглоби і м’які тканини.
Загальний курс лікування і профілактичний курс — 18 днів.
На курс лікування необхідно 3 флакони «Дикрасин 1».
І день — втирати «Дикрасин 1» у всі суглоби і м’які тка
нини нижніх і верхніх кінцівок, починаючи з пальців на
ногах, далі в спину, плечові суглоби, хребет, поперек і та
зостегнові суглоби. Вимащувати протягом 3040 хвилин
півфлакона засобу. Після втирання не митися.
ІІ день — не митися. Зробити легкий масаж без «Дикра
син 1».
ІІІ день — відпочинок, можна митися.
Так проводяться шість триденних циклів.

Я

Препарат можна застосовувати локально, втираючи в
хворі місця через день, а за необхідності щодня доти, поки
не минуть болі.
У кожного другого виникають проблеми з суглобами і
хребтом, тому бажано проводити профілактичний курс лі
кування препаратом «Дикрасин 1» хоча б раз на рік, щоб
попередити розвиток артрозу й остеохондрозів. Нашим
суглобам і хребту профілактика необхідна, як і будьякому
складному і дорогому механізмові.
«Дикрасин 1» — це дар природи, це трав’яний чудо
еліксир для здоров’я і молодості Ваших суглобів і хребта.
Втирайте його і ходіть здорові!
Препарат «Дикрасин» увійшов до тридцяти найбільш
популярних лікарських засобів.
Сайт: нормативнодирективні документи МОЗ України.
«Дикрасин 1» – виробник «ЕТ Дикрасин –
Дімітр Кристев», Софія, Болгарія.
Реєстраційне посвідчення МОЗ України
№ UA/6579/01/01 від 26.06.2007 р.
Безкоштовна консультація лікаря за адресою:
08300, м. Бориспіль Київської обл.,
вул. Привокзальна, 2А.
Тел.: (04595) 6O88O59, 7O19O71, 6O54O60
По понеділках і п’ятницях з 10 до 16 години.
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У гості до
логопеда
Схотілось сому спати,
Та сом не має хати.
Сопе собі на дні
І смокче вус ві сні.
1. Назви картинки.
2. Назви картинки зі звуком «с».
3. Назви риб, птахів, звірів.
4. Побажай кожному СОЛОДКИХ СНІВ.
5. Склади речення. Зразок: СОМ
СОЛОДКО СПИТЬ.

А коли ти лягаєш спати?
Знай: під час сну дитина відпочиває, росте, набирається сил, зміцнює
здоров’я. Тому лягай спати вчасно. Не вередуй, коли тебе вкладають у
ліжечко.
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Софійка синьоока
На кухні хазяйнує:
Каструльки поховала,
Зі столу все прибрала,
Весь посуд перемила –
Сім чашечок розбила!

Як ти розумієш слова «синьоока», «хазяйнує»?
Чи вправна Софійка хазяйка? А чи допомагаєш ти мамі?
Ти хазяйнуєш так, як і Софійка, чи краще?

6. Склади речення.
Зразок: СОФІЙКА СИНЬООКА ВИМИЛА КАСТРЮЛЮ.
7. Розгадай кросворд. Впиши в клітинки назви посуду.
1. В ній товчуть.
2. Нею їдять.
3. З наї їдять.
4. В ній варять.
5. На ній смажать.

П

1

2

3

4

5
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Нові слова: свиня, носоріг, собака, слон, сом, судак, самовар, чайник,
Акуратно прибирай і мий посуд.
Намагайся нічого не пошкодити.

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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Варикоцеле?
Різати не обов’язково!
Це захворювання – одне з найпоширеніших
серед чоловіків. Вилікувати його без операції
неможливо, але оперувати можна і без розрізу
чені вважають варикоцеле (ва
рикозне розширення вен яєчка
і сім’яного канатика) розпла
тою людини за прямоходіння. Жоден
вид тварин не потерпає від таких
проблем. Лише нащадки Адама
схильні до варикозної хвороби. Біль
шість випадків варикоцеле хірурги
виявляють у хлопців при медичних
оглядах у школах або військкоматах.
Якщо збільшення вен є значним, і ді
агноз не залишає сумнівів, то додат
кового обстеження не вимагається.
Якщо ж ступінь варикоцеле малень
кий, проводять так звану кашельну
пробу. Хірург пальпує мошонку і про
сить пацієнта покашляти: при вари
коцеле відбувається скидання веноз
ної крові в сімяній вені, що не прохо
дить повз увагу хірурга.
В окремих випадках призначають
додаткове обстеження – УЗІ або доп
лерографію мошонки. Вони обов’яз
ково повинні проводитися у двох по
ложеннях пацієнта – лежачому і стоя
чому. Якщо це не зроблено, обстежен
ня втрачає сенс. Щоб запобігти віро
гідності безпліддя, при варикоцеле
бажано зробити спермограму.
По суті варикоцеле має ту ж приро
ду, що і варикозне розширення вен на
ногах, – розповідає лікар рентгенхі
рург вищої категорії кандидат медич
них наук Ігор Альтман. – Найчастіше
причиною хвороби є природжена не
достатність клапанів лівої (у 97% ви
падків) сім’яної вени. За анатомічними
особливостями кров від лівого яєчка
відтікала вертикально вгору до нирко
вої вени. Якщо венозні клапани не
змикаються як годиться, при фізичних
навантаженнях кров може скидатися
вниз і застоюватися, що призводить до
розширення вен в мошонці, а відповід
но і деякого підвищення температури в
зовнішніх статевих органах. Як резуль
тат, оповите клубками вен яєчко по
терпає від «парникового ефекту»: в
ньому порушується спермогенез. А це
вже загроза чоловічого безпліддя.

У
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Класичний шлях вирішення проб
леми – прибрати венозний стовп з
кровотоку. Хірурги роблять розріз,
знаходять сім’яну вену і просто її пе
рев’язують. Після цього вена зменшу
ється в розмірах і атрофується. Веноз
на кров знаходить обхідний кровоток
– варикоцеле поступово зникає.
На перший погляд операція досить
проста. Але є одне «але»: 80% випадків
хворих варикоцеле – підлітки до 16
років. Крім того, щоб провести втру
чання такого роду необхідно застосо
вувати загальний наркоз. А ще, як і
після будьякої іншої операції, потріб
ний реабілітаційний період. Та й шрам
залишиться.
Уникнути всіх цих недоліків мож
на за допомогою катетерної методики,
так званої емболізації, яка дозволяє
добитися того ж ефекту, але без розрі
зу м’яких тканин і наркозу. Лікар рен
тгенхірург перекриває сім’яну вену
не зовні, як при звичайній операції, а
зсередини.
– Я роблю укол спеціальною гол
кою у вену в ділянці паху, через яку
проводжу катетер до ниркової вени,
до місця впадання в неї сімяної, – по
яснює Ігор Володимирович. – Потім
через катетер вводжу або склерозуючу
речовину, яка склеює вену, або вста
новлюю невелику металеву спіральку,
що виконує функцію пробки.

Проводиться операція за допомо
гою рентгенустановки: завдяки кон
трастній речовині, яку перед маніпу
ляцією вводять в судини, апарат легко
фіксує венозний малюнок. Хірургові
залишається лише правильно провес
ти катетер.
Таке втручання може виконувати
ся навіть амбулаторно – пацієнт виру
шає додому того ж дня. Йому не пот
рібно застосовувати наркоз: знеболю
ється лише місце введення голки.
Правда, якщо лікар вводить склеро
зант, чоловікові або хлопцю доводить
ся потерпіти хвилин п’ять, поки речо
вина, що обпалює стінку вени, не за
повнить її просвіт і не «схопиться».
Якщо ж ставлять спіраль, пацієнт вза
галі нічого не відчуває.
За словами лікаря, методиці ліку
вання варикоцеле за допомогою ендо
васкулярної хірургії вже близько трид
цяти років. Але в Україні цей метод
застосовують рідко. У Києві є клініка
«Ендомед», яка багато років тісно
співпрацює з Інститутом хірургії і
трансплантології ім. А.Шалімова.
Медичний центр «Едомед»,
вул. Героїв Севастополя 30
тел 044 599 O30 O80, 455 O4748
endomed@visti.com
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Осінь – час лікуватися овочевими соками
Осіннє багатство овочів і фруктів – час не лише консервувати
плоди літа всілякими способами, але й оздоровлятися і навіть лі
куватися за допомогою свіжих соків.

С

віжовичавлений сік покращує настрій,
додає відчуття легкості у всьому тілі,
дарує енергію. Соки забезпечують ор
ганізм необхідними вітамінами і мінерала
ми. Вони засвоюються миттєво, допомагаю
чи швидко нормалізувати стан організму і
справитися з хворобами. Сирі овочеві і
фруктові соки мають велику кількість віта
мінів і ензимів, сприяють виведенню з орга
нізму шлаків і токсинів.

Морквяний
Особлива цінність морквяного соку зу
мовлена вмістом у ньому вітамінів А, С, гру
пи В, Е, Д, К та інших активних речовин. Сві
жий натуральний морквяний сік багатий на
такі лужні елементи, як калій і натрій, у ньо
му також досить багато кальцію, магнію, за
ліза, фосфору, сірки і кремнію. Цей сік лег
ко приготувати в домашніх умовах, а вжива
ти його можна як у чистому вигляді, так і в
суміші з іншими натуральними соками.

Буряковий
Буряковий сік – найкращий напій, аби
поліпшити фізичні можливості свого тіла в
будьякому віці. Поперше, він розширює
кровоносні судини, знижує артеріальний
тиск і поліпшує кровообіг. Подруге, буряк
впливає на м'язову тканину, зменшуючи
кількість кисню, необхідну м'язам під час ак
тивності.
Щойно вичавлений буряковий сік міс
тить цукри, вітаміни С, В1, В2, Р, РР, солі калію,
заліза, марганцю, повідомляє vrach.tv. Сік бу
ряка сприяє поліпшенню складу крові, збіль
шенню кількості червоних кров'яних тілець,
підвищує гемоглобін. Також цілющий напій
допомагає розчинити надлишки кальцію, що
накопичуються в кровоносних судинах.
Проте зі свіжовіджатим буряковим со
ком потрібно поводитися украй обережно,
адже навіть у невеликих кількостях він ін
тенсивно очищає організм, і при його вжи
ванні може з`явитися нудота, запаморочен
ня, а іноді навіть блювота. Щоб уникнути
цих неприємних наслідків, дієтологи реко
мендують ставити буряковий фреш у холо
дильник на кілька годин, а пити – розбавле
ним з водою.

Капустяний
Капустяний сік містить легкозасвоювані
вуглеводи, вітаміни С, РР, фолієвую кислоту
і амінокислоти. В ньому є солі калію, натрію,
кальцію, магнію, заліза. У капустяному соку
знайдений особливий противиразковий ві

тамін U. У зв'язку з цим його використову
ють в теплому вигляді як засіб для профі
лактики загострень виразкової хвороби
шлунку і дванадцятипалої кишки. Теплим
свіжовичавленим капустяним соком реко
мендується полоскати рот при стоматиті і
запаленні ясен.
Проте людям з уже наявним гастритом
або виразкою шлунку і дванадцятипалої
кишки капустяний сік протипоказаний.
Крім того, капустяний сік гальмує перет
ворення вуглеводів на жири, тому корисний
при ожирінні. Пити його можна за 30 хвилин
до їжі і між їдою кілька разів на день. Сік ка
пусти – ідеальний очисний засіб, особливо
при ожирінні, лікує виразку дванадцятипа
лої кишки, ефективний при пухлинах, вико
ристовується при висипах на шкірі. Суміш
соків капусти і моркви є прекрасним засо
бом очищення організму, особливо при ін
фекції ясен. Цей сік корисний при ангінах і
бронхітах.
Капустяний «джус» може здатися дуже
прісним, але підсолювати його у жодному
випадку не можна, інакше втратиться оздо
ровчий ефект.

Картопляний
Завдяки наявності в картоплі багатьох
лугів, сік із цього овоча корисно пити натще
серце для лікування гастриту з підвищеною
кислотністю.
Через велику кількість калію, картопля
ний сік має сечогінну дію, тобто сприяє ви
веденню з організму зайвої рідини, знімаю
чи набряки і знижуючи тиск. Цей же мікро
елемент стабілізує роботу серця, перешкод
жаючи аритміям, що корисно кардіологіч
ним хворим.
Несприятливо впливає на зубну тканину
через демінералізуючу дію. Тому пийте сік
так, щоб він якомога менше «стикався» із
зубною емаллю, наприклад, через трубочку.
У будьякому випадку, випивши сік, ретель
но прополощіть рот водою.

Селеровий
Завдяки великій кількості вітамінів гру
пи В, а також мікроелемента магнію, сік се
лери надає позитивного ефекту при невро
зах і безсонні. Цинк, який стимулює вироб
лення сперми і перешкоджає розвитку зах
ворювань простати, робить сік селери
справжнім чоловічим напоєм.
Вітамін К допомагає підтримувати здо
рову роботу нирок і печінки, завдяки чому
сік селери корисний всім, хто страждає на

захворювання цих органів. Завдяки вітаміну
Н (біотину) селера перешкоджає м’язовій
слабкості, тому корисна для підняття загаль
ного тонусу. Також в цьому соку багато ка
лію і заліза, про користь яких ви вже знаєте.

Гарбузовий
У гарбузі багато каротину, який сприяє
нормальному обміну речовин, росту нових
клітин, підтримці міцності кісток і зубів. То
му необхідний для уповільнення процесів
старіння.
У гарбузовому соку міститься дуже рід
кісний вітамін – Т, який сприяє утворенню
тромбоцитів – клітин крові, що зупиняють
кровотечу. Тому буде корисний тим, хто
страждає кровоточивістю, наприклад, ясен.
Гарбуз – чемпіон серед овочів за вміс
том заліза. Як і в селеровому, в гарбузовому
соку багато цинку. Найкращий ефект гарбу
зовий сік дає у поєднанні з морквяним і яб
лучним соками.

Варто знати, що…
 Перш ніж починати пити овочеві соки,
потрібно проконсультуватися з лікарем, ад
же ці напої дуже «активні» і при неправиль
ному вживанні можуть нашкодити.
 Всі овочеві соки потрібно починати
вживати в невеликій кількості – близько
50 г за годину до їжі.
 Сік потрібно розбавляти. При цьому в
напої з червоних, жовтих і оранжевих ово
чів потрібно додати 50 г рослинного масла
(або заїсти сік чимось жирним) – саме так
каротин, що міститься в них, засвоїться.
Решту соків потрібно розбавляти яблучним
соком в пропорції 1:2.
 Пити соки бажано в першу половину
дня – вони додають бадьорості, що на ніч не
завжди потрібно.
 Сік потрібно випивати відразу після
приготування. У крайньому разі дозволя
ється зберігати щонайбільше дві години в
холодильнику.
Олеся Заграбчук
Дім і сім’я № 6/2011
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Пори року: настрій, здоров'я, краса
У попередніх номерах журналу ми з вами говорили про особли
вості догляду за своїм організмом взагалі і за шкірою зокрема.
Відзначивши всі нюанси та відмінності догляду за своїм орга
нізмом в залежності від пори року, прийшли до думки, що в
людині все взаємопов'язане: і здоров'я, і настрій, і стан шкіри.
У цьому номері розглянемо, що означає таке поняття, як ста
рість, і які причини провокують передчасне старіння.

З

давніхдавен люди не могли байдуже
спостерігати за процесом старіння.
Учені всіх часів робили спроби при
зупинити його. Написано багато художніх
творів, в яких автори розповідають про
фантастичні еліксири безсмертя і вічної
молодості. Але, на жаль, усе це – тільки ви
гадки письменниківфантастів.
Та все ж кожна людина мріє поєднати
досвід зрілості й здоров'я молодості. Якто
кажуть в народі: «Якби молодість знала,
якби старість могла»…
У листопаді 1993 року, в мексикан
ському місті Канкун відбулася Перша нау
кова конференція Американської академії
медичної протидії старінню. Ще з часів
Гіппократа лікарі завжди проводили чітке
розмежування між хворобами і процесами
старіння. Хвороба вважалася відхиленням
від норми. Старіння – природним ходом
речей, таким же неминучим, як захід сон
ця. Отож лікарі лікували собі хвороби і
повністю змирилися зі старінням. Лише з
1993 року було визнано, що процес старін
ня – теж хвороба. Це хвороба, яка прогре
сує і дегенерує, вражаючи кожну клітину,
кожну тканину і кожен орган, що неминуче
призводить до летального результату. Ре
волюційність концепції американських ге
ріатрів полягає в тому, що старіння підда
ється лікуванню. На жаль, поки що багато
методик тільки розробляються і випробо
вуються в лабораторіях учених. Так, впер
ше створені вченими біомаркери, що вста
новлюють, на скільки організм постарів.
Зараз вчені стверджують, що джерело
молодості знаходиться в глибині клітини.
Багато з них вважають, що саме в ДНК кри
ється основна причина старіння і можли
вість його уповільнення. Застосування ан
тиоксидантного вітамінного комплексу да
ло позитивні результати не тільки для по
передження раку, захворювань серця, арт
риту і неврологічних розладів, – його дія
уповільнює процес старіння клітин орга
нізму. Взагалі, дію багатьох лікарських
трав і продуктів харчування, які запобіга
ють раку і багатьом іншим хронічним зах
ворюванням, необхідно включити в арсе
нал засобів боротьби зі старінням.
Із віком організм людини зазнає різ
них змін. Наприклад, починає виділятися в
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кров велика кількість речовини під назвою
гемоцистеїн, що збільшує згортання крові і
призводить до серцевих нападів. Тобто,
бувають випадки, коли у людей рівень хо
лестерину в нормі, а підвищена кількість
гемоцистеїну викликає серцеві напади.
Вченими розроблено комплексний препа
рат, однією зі складових якого є вітаміни
групи В, який швидко знижує рівень гемо
цистеїну, частково блокуючи цей фактор
старіння.
Учені відзначили, що після 40 років
імунна система слабшає. Це є причиною
частих простудних та інших захворювань.
Недавні дослідження, проведені відомим
імунологом Р. Чандра, показали, що засто
сування низьких доз вітамінів і антиокси
дантів різко знижує захворюваність людей
середнього і старшого віку. У середньому
віці вилочкова залоза, яка відіграє най
важливішу роль в імунній системі організ
му, починає зменшуватися. Відповідно це
знижує вироблення гормону тимуліну,
який утворює Тклітини – один з видів лім
фоцитів, які борються з хворобами. Ре
зультати багатьох досліджень показали:
щоденне вживання всього 30 мг цинку
омолоджує вилочкову залозу в людей,
яким за 65 років. Вироблення тимуліну по
новлюється і організм людини молодшає.
На сьогодні відзначений повсюдний дефі
цит цинку в продуктах харчування: в се
редньому людина одержує його менше 9
мг на добу при нормі 15 мг. 80% цинку
втрачається при переробці зерна на бо
рошно. У заморожених овочах цинк втра
чається повністю, себто на 100%. Постій
ний дефіцит цинку впливає на роботу ви
лочкової залози навіть у молодих людей,
що призводить до погіршення імунітету і
передчасного старіння.
Хронічна нестача вітамінів групи В
призводить до вікової дисфункції мозку, а
саме: погіршення пам'яті та неможливості
зосередитися.
Тіло людини – це дивовижна машина,
яка, на жаль, зношується. Однак, на відміну
від машин, людський організм має здат
ність і до самовідновлення. На функцію
самооновлення впливають індивідуальні
для кожного з нас екологічні, енергетичні
та генетичні фактори.
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Отже, вживаючи заходів для того, щоб
уповільнити старіння, ви стаєте учасником
дивовижної революції в медицині, осно
вою якої є не лікування, а профілактика
захворювань.
Старіння довго розглядалося як неми
нучість, від якої не втечеш. Але сьогодні
вже є можливість сповільнювати вплив
факторів старіння.
Ось основні правила боротьби зі ста
рінням:
 Збалансоване харчування;
 Належна гігієна побуту;
 Відмова від куріння, помірне спожи
вання алкоголю;
 Підтримка тонусу організму.
Безумовно, ці правила важливі для
підтримки організму в найкращій формі.
Разом з тим, трапляється, що процеси від
новлення і підтримки форми організму
програють процесам деградації і перерод
ження. Але сьогодні вже існує наука, яка
може допомогти нашому організму боро
тися з переродженням і старінням – це
імунотерапія.
Вченимиімунологами розроблені пре
парати для омолодження організму, які
покращують функціонування кожного кон
кретного органу. До складу препаратів
входять: вітаміни, мікро– і макроелементи,
лікарські трави (більше 70 видів).
Також лікарями розроблена програма
для омолодження організму. Вона склада
ється з семи тижнів догляду за організмом.
У цю програму включені процедури очи
щення міжклітинного простору від токси
нів. Насичення організму відсутніми віта
мінами, мікро– і макроелементами.
На жаль, розповісти про всі складники
такого поняття, як старість, в одній статті
неможливо.
Тож консультанти нашого центру з за
доволенням вислухають всі ваші запитан
ня і дадуть вам необхідні рекомендації.
Телефон інформаційної лінії:
(044) 229O46O19, (093) 505O05O21
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До осіннього столу
Топінамбур
Земляна груша чи топінамбур – це ко
ренеплід, назва якого пішла від індійсько
го племені топінамба, яке мігрувало Аме
риканським континентом у пошуку без
смертя. Індійці безсмертя не знайшли, але
клубні, які завезли їх представники до Єв
ропи, стали кращим лікувальним і профі
лактичним засобом багатьох хвороб.
Сьогодні топінамбур можна придбати
на базарі, або викопати на власному го
роді. Топінамбур – культура унікальна.
Вона практично не накопичує у собі ніт
ратів, які викликають мутацію клітин та
онкологічні процеси. До того ж володіє
екологічним самозахистом: за рахунок
свого унікального хімічного складу пе
ретворює нітрати у нешкідливі сполуки і
використовує їх для синтезу необхідних
амінокислот.
На відміну від інших сільськогоспо
дарських культур, кількість важких ме
талів у клубнях земляної груші практично
не збільшується, навіть якщо їх вирос
тити на ділянках зі штучним підвищен
ням у 1015 разів вмісту свинцю, цинку,
кобальту, нікелю.
Аналогічні результати отримано при
вивченні здатності топінамбура накопи
чувати радіоактивні елементи. Саме цими
дивовижними властивостями земляної
груші пояснюється той факт, що вона зов
сім не має токсичної та алергічної дії. То
му дієтологи усього світу визнали її еколо
гічно чистим продуктом, якість якого
практично не залежить від навколишньо
го середовища.
Важливою особливістю топінамбура є
його збалансований мікро– та макроеле
ментний склад. Значна кількість заліза,
кремнію, цинку, магнію, калію, марганцю
підвищує функціональну активність
імунної, ендокринної та нервової систем
організму, якісний склад крові. Високий
вміст вітамінів С та групи В, а також орга
нічних поліаксокислот – лимонної, яб
лучної, янтарної, фумарової надають то
пінамбуру потужні антиоксидантні влас
тивості. Він знешкоджує агресивні вільні
радикали і недоокислені продукти обміну

речовин, накопичення яких в
організмі викликає розвиток
пухлин, запальних та інших
хронічних захворювань.
Ця рослина має також ви
сокий вміст білку, який пред
ставлений 16 амінокислота
ми, 8 з яких – незамінні. Тож
включайте до свого щоден
ного раціону топінамбур –
їжте його самий або ж робіть з
нього салати.
Страви з топінамбуру
1. Коренеплід помийте, почистіть і
натріть на тертці, але не на найдрібні
шій. Додайте тертих яблук і запарених
родзинок. Полийте сметаною і при
сипте цукром.
2. До попереднього складу салату
додайте ще тертої моркви.
3. Натріть топінамбур, додайте
круто зварені і натерті яйця. Полийте
майонезом.

Ріпа
Ріпа – давня культурна рослина. Вона
була відома грекам і римлянам за кілька
століть до нашої ери. В Росії перші згадки
про ріпу стосуються XIII століття.
Запечені в гарячій золі коренеплоди
цієї культури були делікатесом. У період
середньовіччя її споживала міська й сіль
ська біднота. В XVI столітті неврожаєм рі
пи був викликаний голод у Франції. Зго
дом, із поширенням картоплі, площі під
ріпою стали зменшуватися, та вона й досі
не втратила свого значення.
Ріпа з олією здавна вважалась на пів
ночі нашої країни постійною стравою се
лян. А от у Японії вживають у їжу не тіль
ки коренеплоди, а навіть молоде листя рі
пи, яке за смаком нагадує гірчицю.
Ріпа має сечогінні, антисептичні, про
тизапальні, ранозагоювальні та знеболю
вальні властивості. Вона містить крох
маль та пектинові речовини. Серед цук

ристих сполук, крім глюкози, фруктози та
сахарози, виділено і ксилозу.
Ріпу високо цінують у дієтичному хар
чуванні, її рекомендують споживати (у
свіжому вигляді) хворим на запори, як за
гальнозміцнювальний, вітамінний та апе
титний засіб, особливо в зимововесня
ний період. Таке широке застосування
цього овоча пов'язане з тим, що його ко
ренеплоди містять важливі для організму
людини сполуки – різні мінеральні речо
вини (солі калію, кальцію, фосфору, маг
нію, заліза), багатий набір вітамінів, каро
тин, органічні кислоти тощо.
За кількістю вітаміну С ріпа майже
вдвічі переважас апельсини, лимони,
капусту, редиску, помідори, малину, суни
ці, в шість разів – столові буряки та цибу
лю, у 12– огірки й моркву. Тому в північ
них районах нашої країни та за рубежем
здавна вважали ріпу чудовим засобом
проти цинги.
У лушпайці ріпи найдено антибіотич
ну речовину, яка затримує ріст і розвиток
грибів, зокрема хвороботворних.
Коренеплоди ріпи мають стерини, се
ред них – ситсстерол, який діє як профі
лактичний і лікувальний середник проти
атеросклерозу.
Діючі речовини коренеплодів відваре
ної ріпи або її соку корисні при астмі, гос
трих ларингітах, які викликають різкий
кашель, хрипкість голосу, як легкий но
слаблювальний чинник та засіб, що по
ліпшує сон і заспокоює серцебиття. Щоб
поліпшити смакові якості соку, до нього
додають мед або цукор. У народі широко
використовують відвари ріпи. Для ліку
вання відморожених ділянок тіла вжива
ють мазь з ріпи на гусячому жирі.
Ріпу не рекомендують при гострих ге
патитах, холециститах та захворюваннях
центральної нервової системи.
Вживають її у вигляді різних салатів,
овочевих сумішей та страв.
За матеріалами
інтернетOсайтів
Дім і сім’я № 6/2011
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Готуймо по1домашньому.
Випічка та десерти із сиру
Сир – один з найбільш
цінних харчових продук
тів. Велике значення сиру
у раціональному харчу
ванні пояснюється його
хімічним складом і добри
ми смаковими якостями.

Ж

ирний свіжий сир містить 14
 15% білків, 18% жиру, 1,3%
вуглеводів та майже всі мі
неральні речовини і вітаміни. За кало
рійністю сир не поступається м'ясові.
Сир однаково корисний для хворих
і здорових, для дітей і старших людей.
3 свіжого сиру готують багато страв.
Для поліпшення аромату до сиру добре
додавати ванілін та цедру з лимона.
Добрий сир можна приготувати і в
домашніх умовах. Посуд з кислим мо
локом кладуть на плиту і на дуже мало
му вогні підігрівають, не допускаючи
перегрівання, до утворення згустка.
Для видалення сироватки згусток з
кислого молока вибирають великою
ложкою на марлю, укладену на сито
або друшляк. Коли більшість рідини
стече, марлю згортають вверх кінцями,
перев'язують і підвішують над посудом
так, щоб сироватка стекла. Такий сир
використовують для страв і виробів,
що готують при високій температурі.
Треба завжди пам'ятати, що свіжий сир
швидко псується, тому зберігати його
потрібно в холодильнику, але не довше
23 діб.

Сирні кульки
1/4 л води, 0,5 чайні ложки солі, 100
г вершкового масла, 150 г борошна, 4 яй
ця, 200 г сиру, 1 чайна ложка кмину, 200
г вершків, 1 цибулина, 1/2 голівки часни
ку, 1 пучок петрушки, 1 солодкий перець.
Закип'ятити воду, додати сіль і мас
ло. Всипати борошно, підігрівати на
невеликому вогні, помішуючи, поки
маса не загустне. Потім перекласти її
до миски і міксером збити разом із яй
цями. Додати 2 столові ложки подріб
неного сиру і кмин, перемішати. Змо
чуючи столову ложку, викласти ма
ленькі грудки тіста на змащений мас
лом лист для випікання. Кульки слід
викладати на певній відстані одна від
одної, адже під час випікання вони
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піднімуться. Проміжки між кульками
змочити водою. Випікати протятом 25
хвилин при температурі 200°С. Коли
кульки будуть готові, треба зрізати з
них верхівки і охолодити. Із сиру, що
залишився, подрібненої цибулі, час
нику, петрушки і перцю зробити пюре
і наповнити ним кульки.

Сирний крем із родзинками
500 г кисломолочного сиру, 50 г вер
шкового масла, 100 г цукру, 50 г родзи
нок, 0,2 г ванільного цукру.
Сир протерти крізь сито. Родзинки
без кісточок промити двічі пропустити
крізь м'ясорубку. Вершкове масло роз
терти, додати цукор і ванільний цукор,
перемішати і розтерти до утворення
однорідної маси. Потім з'єднати з си
ром та родзинками і перемішати. Вик
ласти у вазочки і поставити на холод.

Млинці із сиром
і креветками
Тісто: 100 г пшеничного борошна, 1
ст. л. кукурудзяного борошна, 0,5 ч. л.
солі, 3 яйця, 125 мл молока, 2 ч. л. вер
шкового масла.
Начинка: 200 г очищених креветок,
50 г сиру «Шостменталь», 1 ч. л. вершко
вого масла, 1 ч. л. пшеничного борошна,
250 мл молока, 1 яйце, 2 ч. л. лимонного
соку, 1 щіпка каррі, молотий кайеннський
перець, олія для смаження, сіль.
Змішати пшеничне та кукурудзяне
борошно, додати сіль, яйця, молоко і

розтоплене масло. Дати тісту підійти
30 хвилин. Випікати млинці. Приготу
вати соус: розтопити масло, додати бо
рошно, ретельно перемішати, щоб не
було грудок. Долити молоко і варити 5
хвилин. Відставити з плити і додати в
соус яєчний жовток, збитий із невели
кою кількістю молока. Додати за сма
ком лимонний сік, сіль, перець і каррі.
Збити білок у густу піну та змішати з
соусом.
Із фольги зробити форму, покласти
в неї млинець. Викласти креветки, тер
тий сир і полити соусом.
Запікати в духовці при температурі
225°С до золотавого кольору.

Пиріжки з сиром
Для тіста: 500 г борошна, 250 г ве
ршкового масла 250 мл води, 1 яйце, 1/2
ч. л. солі.
Для начинки: 250 г кисломалочного
сиру, 1 яйце 50 г цукру, 25 г вершкового
масла 1/2 ч. л. солі.
Борошно разом із сіллю та вершко
вим маслом посікти гострим ножем
(має утворитися дрібна крупа). Збити
яйце з водою, залити масляну крупу й
вимісити тісто. З готового тіста сфор
мувати коржі для пиріжків. На середи
ну викласти начинку, краї защипати.
Готові пиріжки переставити на змаще
не маслом деко. Перед випіканням пи
ріжки треба потримати 20 хв. на холо
ді. Випікати в духовці при температурі
200°С протягом 20 хв. Для приготуван

СМАЧНОГО
ня начинки сир розтерти з цукром,
маслом і яйцем, додати сіль. За смаком
у сир можна додати родзинки, дрібно
нарізані цукати.

Запіканка з кисломолочного
і твердого сирів
400 г кисломолочного сиру, 150 г
твердого сиру, 100 г вершкового масла, 2
яйця, 1 ч. л. солодкої паприки, 1 ст. л.
сметани, сіль, панірувальні сухарі.
Кисломолочний сир протерти че
рез сито або змолоти на м'ясорубці, до
дати натертий на дрібній тертці твер
дий сир, яйця, розм'якшене масло (1
ст. л. залиште для змащення форми),
паприку, сіль і все ретельно вимішати.
Форму змастити маслом, посипати су
харями, викласти сирну масу, розрів
няти поверхню і змастити сметаною.
Випікати при 180 градусах до золотис
тої скоринки (5060 хв.).

Брокколі запечена із сиром
під соусом «Бешамель»
1 кг брокколі, 50 г підкопченої шинки,
100 г сиру «Рамзес», 50 г вершкового
масла, 0,5 л соусу «Бешамель», мускат
ний горіх, сіль.
Для соусу: 40 г олії, 30 г борошна, 500
мл гарячого молока, З0 г тертого сиру
«Шостменталь», сіль, перець.
Брокколі розділити на суцвіття, ви
мити та бланшувати 5 хвилин.
Форму для випікання добре змаза
ти вершковим маслом. Викласти в неї
брокколі, шинку та сир, порізані шма
точками. Приготувати соус: розігріти
олію, додати борошно і добре перемі
шати. Поступово долити молока так,
щоб у соусі не було грудок. Варити 5
хвилин на слабкому вогні. Приправи
ти спеціями і зняти з вогню. Додати
тертий сир. Брокколі полити соусом і
запікати в духовці при температурі
225°С 20 хвилин.

Штрудель
із сиром і грибами
На 4 порції: 2,5 склянки пшеничного
борошна, 1 чайна ложка цукру, 3 яйця,
150 г твердого тертого сиру, 800 г сві
жих грибів, 2 голівки ріпчастої цибулі, 2
чайні ложки соєвого соусу, 2 ст. ложки
олії, чорний мелений перець і сіль за
смаком.
Із борошна, яєць, солі, цукру і 1
склянки води замісити густе тісто та
поставити його в тепле місце на 10 хви
лин. Гриби і цибулю дрібно порубати.
Обсмажити на олії цибулю, потім до
дати гриби і смажити все разом. Посо
лити, поперчити, заправити соєвим

соусом, перемішати і охолодити. Тісто
тонко розкачати на посипаній борош
ном серветці, покласти на нього шар
грибної начинки, потім шар сиру.
Згорнути рулет і покласти його швом
донизу на змащений олією лист для
випікання. Штрудель змастити жов
тком і випікати 30 хвилин при темпе
ратурі 220°С. Перед подачею розрізати
на порції.

Овочеве асорті під сиром
Цукіні середнього розміру – 1/2 шт.,
перець болгарський – 1 шт., шампіньйо
ни свіжі – 6 шт., цибуля ріпчаста серед
нього розміру – 1 шт., масло вершкове –
2 ст. л., сир твердий натертий – 100 г.,
сіль, перець.
Цукіні нарізати товстими кружаль
цями, болгарський перець – великими
шматочками, шампіньйони – на чет
вертинки, цибулю – великими кільця
ми. Викласти овочі на лист для запі
кання, змазаний вершковим маслом,
посолити, поперчити, посипати тер
тим сиром, Запікати в духовці при тем
пературі 250°С протягом 10 хвилин.
Подавати гарячим.

Суфле
60 г вершкового масла, 40 г борошна,
350 мл молока, 160 г тертого твердого
сиру, 4 яйця, борошно і олія для змазуван
ня форми.
Форму для випікання змазати олі
єю та посипати борошном. Розігріти
на пательні вершкове масло, додати
борошно і смажити, помішуючи, до
золотавого кольору.
Молоко підігріти та влити в борош
но, помішуючи, щоб не було грудок.
Соус зварити до консистенції густої
сметани. Посолити, поперчити. Дода
ти сир, перемішати, виставити з плити
та охолодити.Відділити білки від жов
тків. Жовтки і білки збити окремо.
Жовтки змішати із сирною масою, по
тім додати білки. Заповнити форму на
1/3. Випікати 1520 хвилин при темпе
ратурі 180°С. Подавати гарячим.

Грецький салат
На 4 порції: 4 копчені курячі ніжки, 1
уп. бринзи «Фетакі», 4 болгарських пе
рці, 1 куряче яйце, півбанки консервова
них маслин, 2 пучки салату, трохи ма
йонезу для заправки.
Курку нарізати довгими смужками,
подрібнити зварене яйце, додати бол
гарський перець, порізаний довгими
смугами. Потім додати бринзу, поріза
ну кубиками, маслини і великі шма
точки зеленого салату. Залишити на

півгодини, щоб салат пустив сік. Перед
подачею на стіл заправити майонезом.

Салат «Пікантний
із сиром і грейпфрутом»
1 грейпфрут, 2 помідори, 200 г твер
дого сиру, 50 г оливок.
Для соусу: 2 ст. л., оливкової олії, 1 ч.
л. орегано, 1 зубчик часнику, сіль, перець.
Очистити грейпфрут від шкірки та
білих плівок. Порізати м'якоть. Нарі
зати сир кубиками, помідори – кру
жечками. На блюдо викласти грейп
фрут, помідори і сир. Прикрасити
оливками.
Часник дрібно порубати. Приготу
вати соус із часнику, олії, орегано, солі
та перцю і заправити салат. Поставити
в холодильник.

Мусака поOсербськи
800 г помідорів, 200 г цибулі, 100 г
олії, 150 г сиру, 5 яєць, 200 мл молока, 2
ст. л. борошна, зелень петрушки, сіль.
Цибулю дрібно порізати та смажи
ти в олії. Коли вона підрум'яниться,
додати крупно нарізані помідори. Туш
кувати 10 хв., додати борошно і пере
мішати. Зняти з вогню, посипати пет
рушкою, посолити і перекласти у вог
нетривкий посуд. Сир натерти на тер
тці, посипати ним помідори і цибулю.
Полити молоком, змішаним із яйцем,
поставити у духовку. Запікати до утво
рення рум'яної скоринки.

Ґалушки сирні
На одну порцію: сир – 102 г, яйця –
1/2 шт., цукор – 15 г, борошно – 40 г,
сіль – 3 г, масло вершкове – 10 г або сме
тана – 20 г.
Свіжий сир добре протирають, пе
ремішують з сирими яйцями, цукром,
борошном, солять і замішують тісто.
Підготовлене тісто викладають на
дошку, посипану борошном, роблять з
нього тонкі валики у вигляді ковбасок,
трохи приплюснуті зверху, нарізають
ромбиками і варять у киплячій підсо
леній воді до готовності.
Готові галушки подають на стіл га
рячими і поливають розтопленим вер
шковим маслом або сметаною.
Галушки сирні із сметаною можна
запікати в порційних горшках.
Із книги
«Використання сиру на Буковині»
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АНОНС

У кінотеатрах
з 3 листопада

ТРИ МЕТРИ
ВИЩЕ НЕБА
Любити, значить ризикувати
Іспанський кінематограф повертає
собі колишню славу. Незабаром на ек
ранах країни з'явиться стрічка, що вже
викликала резонанс серед критиків.
Романтична комедія «Три метри вище
неба» не залишить байдужими навіть
найпалкіших шанувальників голлівуд
ських блокбастерів.
Як нерідко виходить, геніальна річ
на диво проста. Сюжет фільму на пер
ший погляд не вражає великою оригі
нальністю. Він – хлопець з поганої
компанії, чиє життя – постійні бійки і
перегони на мотоциклах, вона – дів
чинка з хорошої сім'ї, втілення добро
ти і невинності. Здавалося б, між ними
не може бути нічого спільного. Але си
ла тяжіння між протилежностями
сильніша за умовності. Вогонь, що
спалахнув між Аче, який не визнає
жодних правил, та Бабі, яка ні на крок
не відступає від рекомендацій батьків

та вчителів, розгорається яскравіше,
ніж між Ромео і Джульєттою. Кожен з
них бореться за свої почуття посвоє
му. Аче нокаутує суперників та витис
кає зі свого мотоцикла максимум на
нелегальних перегонах. А взірцева Ба
бі раптом стає страхіттям для батьків і
вчителів. Бути поруч з Аче для неї
відтепер набагато важливіше за алгеб
ру та хімію. Весь цей коктейль емоцій,
щедро приправлений геніальною грою
акторів, а ще ідеально підібраний са
ундтрек перетворюють картину у ви
бухонебезпечну суміш, здатну затьма
рити всі шедеври Голлівуду останнього
часу. «Три метри вище неба» вам без
сумніву сподобається найбільше з
усього, що ви бачили – принаймні,
цього року. Тож можна лише подяку
вати компанії «Студія Комітет
Фільм», яка представила стрічку, за
відродження віри в європейське кіно.

Многії літа. Благії літа

Рецепти поживних, смачO
них і дешевих страв від
Андрія Ворона
Капуста, начинена
зелениною
Головку капусти розібрати на листки, зану
рити в окріп на декілька хвилин. Дати воді
стекти. Натерти крупно моркву, змішати з по
січеною зелениною (будьякою) і часником.
Загорнути начинку в капустяні листки, пок
ласти в посудину і залити киплячим розсолом
 1 столову ложку солі на літр води. Через два
дні страва готова.

Бурякова каша
На 2 частини тертого буряка  по 1 частині
тертої моркви, помідорів, цибулі. Все це ок
ремо присмажити на олії, перемішати в гор
щику, потушкувати півгодини, посолити. Пе
ред їдою додаю часник і перець. Можна зак
ручувати і в банки на зиму.

Капуста гостренька
Капусту нашинкувати, пересипати сіллю,
дати кілька годин постояти. У порізані цибулю
і часник всипати меленого червоного перцю,
змішати з капустою в глиняному посуді. Три
мати під гнітом 3 дні.
На стіл подавати із зелениною.

Картопля з огірками
Нарізати 4 гарячі картоплини і 2 квашені
огірки кубиками, накришити зеленої цибулі,
трішки посолити, скропити олією і перемішати.

Холостяцька вечеря
Зварити 100 гр рису. Нашинкувати в нього
1 солодкий перець, 1 помідор, 1 квашений
огірок, 1 морквину, 1 цибулину. На смак до
дати сіль, оцет, цукор, перець.

Горох з огірками
Попередньо замочити горох, зварити.
Нашинкувати в нього квашені огірки, цибу
лю. Заправити олією, зелениною, пряноща
ми, вкинути дрібку солі.

Грибні котлети
Зварити гриби, краще білі. Дрібно посікти і
змішати з рисом, який варимо на солі й пет
рушці. Зліпити котлети, обсипати їх мукою
або обваляти в яйці. Підсмажити.

Буряк з часником і сливами
Зварити буряк, натерти, додати посічений
часник, запарений і порізаний чорнослив, по
товчені горіхи. Покропити олією і присмачити
зеленою петрушкою.

Суп гречаний
В окріп (менше літра) опустити 4 картопли
ни, через 10 хвилин додати 1 склянку гречаної
крупи, натерту моркву, цибулю, багато зеле
нини з коренями, сіль. Варити ще 20 хвилин.
Мирослав Дочинець

режисер: Фернандо Моліна,
хронометраж: 118 хв.
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