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Голодомор в Україні
мовою фактів

Як сучасна офіційна московська статистика
підтверджує факт Голодомору в Україні в 1933 році

І
снує велика різниця між Моск�
вою політично�шовіністичною та
Москвою статистичною. Москва

політична, заперечуючи Голодомор
чи навіть голод 1932�1933 років, забу�
ває або не хоче навіть подивитись на
статистику, яку cьогодні сама друкує
на офіційному рівні у ЗМІ. Наприк�
лад, існує чудове інтернет�джерело
www.demoscope.ru, де подається бага�
то статистичної інформації, що сто�
сується СРСР. Є тут і дані про пере�
писи населення 1897, 1926 та 1939 ро�
ків, які в додатках кожний бажаючий
може подивитись. Однак чомусь не
хоче переглянути цю статистику су�
часне керівництво України. А треба!

Під час першого свого візиту до
Європи в статусі президента України
Віктор Янукович перше, що зробив,
то це відрікся від Голодомору як гено�
циду українців, та почав доказувати
світовій спільноті, що голод був і в
Росії, Білорусії та Казахстані. Але нас�
правді він цим хотів не стільки дока�
зати факт голоду в цих республіках,
скільки замінити поняття Голодомор�
геноцид в Україні на звичайний го�
лод. Адже Голод і Голодомор — це дві
великі різниці. У світі постійно недої�
дають сотні мільйонів людей, але це
не значить, що хтось сплановано їх
мордує голодом та забирає в них їжу.
Голодомор же - це насильне запровад�
ження голоду шляхом відбирання, або
знищення продуктів харчування.

Не маючи можливості надрукувати
всі величезні таблиці переписів, буду
тільки посилатися на них і наводити
вибірки даних..

З таблиць цих трьох переписів
можна зробити висновки, що, по��
перше, в переважній своїй більшості
Голодомор проводився Москвою тіль�
ки на українських етнічних землях.
По�друге, в інших республіках голод
якщо і був, то не носив такого трагіч�
ного характеру, як в Україні. 

Щодо Білорусі, то згідно з даними
переписів, видно що за 13 років

(1926�1939 рр.) її населення збіль�
шилось на 15 %, тобто за відсутності
голоду в Білорусії — це був натураль�
ний приріст білоруського етносу.
Можливо, якійсь частині українців
вдалося таки вирватись до Білорусії
та врятуватись. Із перепису 1939 року
та документів про переселення також
видно, що кількість росіян в Україні
за рахунок їх переселення збільши�
лась на 56%, тобто на 1,5 млн чоло�
вік. Тож міністр освіти Д. Табачник
підтасовкою фактів вводить людей в
оману, стверджуючи, що під час голо�
ду в Росії теж гинули люди, наприк�
лад, в Саратовській області загинуло
50 % населення. Можливо. Але…Так,
в Саратовській області, про яку гово�
рить Д. Табачник, в 1926 році прожи�
вало 2 345 150 росіян, а в 1939 році
тільки 1 563 443 росіянина, тобто їхня
кількість зменшилось на 33 %. Але Д.
Табачник чомусь нічого не говорить
про основні статистичні дані віднос�
но українців та росіян по Росії в ціло�
му. В тій же Саратовській області
кількість українців тоді реально
зменшилась на 55 %. Також він за�
мовчує офіційний факт, що кількість
росіян в сусідній Воронезькій обл.
збільшилась з 2 211 092 (1926 рік) до 3
113 269 (1939 рік), тобто — на 41 %. 

При цьому кількість українців у
Воронезькій області зменшилась на 63
% (з 1 078 552 до 402 710). Кількість ро�
сіян в Курській області збільшилась на
30 %, а українців зменшилась на 75 %
!!! 1926 року в ній проживало 554 654
українця, а в 1939 році — лише 138 105.
В Рязанській області кількість росіян
зменшилась на 8 %, але в Тульській
збільшилась на 30 %. В Тамбовській
області зменшилась на 30 %, за те у
Вологодській збільшилась на 55 %. В
Смоленській області кількість росіян
збільшилась на 20 %, в Іванівській, де
створювалась ткацька промисловість
Росії, на 120 %, в Архангельській — на
350 %, в Ярославській — на 40 %, в
Куйбишевській на 18 % і т. д.

Кожен бажаючий може подиви�
тись ці цифри і факти. Всі вони гово�
рять про те, що росіяни могли вільно
покидати свої області та переїздити
куди бажали, або куди їх посилала
Москва. Тільки в одну Україну було
переселено півтора мільйона. Тоді як
безпаспортні українці, переважно се�
ляни, були прикуті, як кріпаки, до
своїх сіл.

Згідно з переписом 1926 року на
Кавказі (адміністративно всі народи
Кавказу в 1926 році входили до Закав�
казької республіки) проживало 336



4

АКТУАЛЬНО

Дім і сім’я № 7/2011

178 росіян, але згідно перепису 1939
року в Грузії їх було 308 684, в Азерд�
байджані — 528 318 (йшло освоєння
нафтових промислів), у Вірменії — 51
464. Тобто кількість росіян на Кавказі
збільшилась в три рази, або в загаль�
ному майже на мільйон осіб. До цього
також потрібно додати переселення
росіян в автономні республіки Пів�
нічного Кавказу, які територіально
входили до складу Росії (Дагестан,
Чечня, Інгушетія та інші).

Таку ж картину спостерігаємо і в
республіках Середньої Азії. На час
перепису 1926 року всі народи Серед�
ньої Азії територіально належали до
Узбецької та Туркменської республік,
в яких проживало: 246 521 росіян — в
Узбецькій та 75 357 в Туркменській
республіках, тобто в загальному тро�
хи більше 300 тисяч. Та вже протягом
наступних 13 років національний
склад середньоазіатських республік
різко змінився. В новостворені рес�
публіки Середньої Азії відбулося ма�
сове переселення росіян. Так, згідно з
переписом 1939 року в Таджикистані
вже проживало 139 916 росіян, в Ка�
захстані — 2 458 687, у Киргизії — 302
916. Тобто кількість росіян збільши�
лась майже в десять разів, що склало
більше трьох мільйонів чоловік.

Великий перетік населення відбу�
вався і в самій Росії, особливо до її ін�
дустріальних центрів — Москви та Ле�
нінграда. Якщо в 1926 році в Москов�
ській області проживало 4 264 435 ро�
сіян, то в 1939 вже 8 093 711 (+90 %).
Якщо в Ленінградській області в 1926
році проживало 2 323 566, то в 1939 ро�
ці їх було 5 711 230 (+145 %). Також
відбувався масовий перетік росіян в

Сибір, на Далекий Схід та північні ра�
йони, де відбувалась індустріалізація.

Всі ці десятки мільйонів росіян,
які з’явились нібито зненацька в різ�
них районах та республіках СРСР, не
впали з неба. Вони мусили звідкись
приїхати. Як правило, це були росія�
ни з центральних областей Росії та
Поволжя. Хтось може знайти пояс�
нення такому явищу як збільшення
кількості етнічних росіян в різних ре�
гіонах тим, що відбувався натураль�
ний приріст цього етносу. Так, це
можливо, але раджу подивитись їм на
зміни населення цих регіонів по віко�
вих групах. Переселялись не діти, а
доросле населення.

Справедливо буде зазначити, що
голодомор�геноцид в повній мірі пе�
режило населення Казахстану. Тільки
там його називали – Великий джут.
Тоді, як в Україні відбирався хліб та всі
продукти харчування, в казахів заби�
рали домашню худобу — основу основ
життя кочових народів Середньої Азії.
Ось цифри. Якщо в 1930 році в Казах�
стані налічувалось близько 40 мільйо�
нів домашньої худоби, то вже в 1933
лише 4 мільйони. 36 мільйонів корів,
овець, свиней та інших тварин було ві�
дібрано від казахів тільки тому, що
Москва наказала нагодувати м’ясом
основні свої міста: Москву, Ленінград
та нові індустріальні центри, а також
всезростаючу числом Червону Армію. 

Для цього були створені надзви�
чайні організації «Москва�М’ясо»,
«Ленінград�М’ясо», а потім «Союз�
М’ясо». Всі вони підпорядковувались
особисто Сталіну. Казахські дослідни�
ки знайшли в архівах телеграму керів�
ника Кустанайської області до керів�

ництва республіки, в якій він писав,
що не може виконати план по заготів�
лі м’яса, оскільки в області залиши�
лась лише одна вівця. Так само, як і в
Україні, тут створювались збірні пунк�
ти зерна, де воно мокло і гнило під до�
щем, або ж бойні, де забивалася вели�
ка кількість худоби, а м’ясо відправля�
лося в Росію. 

Незважаючи на мільйони людей,
які стали жертвами Голодомору та
репресій, московська пропагандиська
машина працювала на повну силу,
прикриваючи свої злочини брехнею
як всередині країни, так і за кордоном.
Були створені сотні пропагандиських
фільмів, написано безліч статей, книг,
де показувалось щасливе життя радян�
ських людей та переваги соціалістич�
ного ладу. 

На жаль, світ вірив Москві, адже за
рахунок українського хліба та казахс�
танського м’яса, Москва дійсно ство�
рила декілька зон, де люди жили біль�
ш�менш нормальним життям. Це в
першу чергу стосується Москви та Ле�
нінграда. Ще й сьогодні старожили
цих міст пишаються тим, як чудово
вони жили при Сталіні, не усвідомлю�
ючи, що розкошували вони за рахунок
пограбування України та Казахстану.

До речі, за все, що Москва забира�
ла від українців в 1921, в 1933 та 1946
роках, а казахів — в 1933�му році,
Москва не заплатила жодної копійки.

Цинізму Москви та її п’ятиколон�
ників в Україні не було меж.Так, відіб�
равши хліб, влада почала відбирати в
людей сімейні коштовності. З січня
1932 року в Україні почав діяти Торгзін
(спеціальна торгова мережа), який був
створений при Наркоматі зовнішньої
торгівлі для обслуговування іноземців
за валюту, а насправді «обдирав» голо�
дуючих селян, скуповуючи у них за
безцінь золото, срібло, діяманти, ан�
тикваріат. Разом з тим вийшла поста�
нова РНК УРСР від 29.06.1932 р., яка
оголошувала «мобілізацію всередині
України еффективної валюти» і прямо
вказувала, що «побутове золото необ�
хідно зібрати за допомогою системи
Торгзіну та направити на службу інте�
ресам пролетарської держави». 

Отже, спочатку Москва забрала в
громадян зерно, а потім почала заби�
рати золото і гроші. При здачі золота
люди отримували «папірець» (бони)
на право покупки хліба, але цей про�
цес інколи займав декілька місяців, і
за хлібом «з папірцем» часто вже ніхто
не приходив.... Голодну матір, що му�
сила здати свою весільну обручку за
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буханку хліба для своїх дітей, праців�
ники Торгзіну старалися надурити ні�
чого не вартим папірцем. Існувала на�
віть таємна інструкція: «не давати обі�
цянок покупцям на швидше отриман�
ня продуктів». Серед працівників Тор�
гзіну процвітало шахрайство. Багато
коштовностей прилипало до їх рук та
рук керівної верхівки. Таким чином,
через систему Торгзіну в 1931 до казни
надійшло 6 млн валютних карбован�
ців, в 1932 р. – близько 50 млн крб, в
1933 р. – 107 млн крб. Крім того, 75 %
становили дорогоцінні метал. У 1932
році в українців забрали 21 т. золота та
18,5 т. срібла, в 1933 році — 44,9 т. зо�
лота і 1420,5 т. срібла.

Тобто тільки під час Голодомору
голодне населення України подарува�
ло Москві 66 т. золота, 1439 т. срібла та
велику кількість інших коштовностей.

Знаючи тепер скільки було вивезе�
но зерна та різних харчових продуктів
з України та м’яса з Казахстану, наро�
ди України та Казахстану мусять вис�
тавити рахунок Москві до сплати за
все нею з’їдене. Наприклад, з Казахс�
тану було вивезено 37 мільйонів ко�
рів, свиней, овець та інших домашніх
тварин. Навіть якщо брати в середнь�
ому тільки по 20 кілограмів м’яса з го�
лови, то це вже близько одного міль�
ярда кілограмів м’яса. Кожний може
підрахувати суму, виходячи з сьогод�
нішніх цін. 

По відношенню до України ця су�
ма буде набагато більша. Адже Моск�
ва організувала голод в Україні і в
1921 році, вивізши все зерно та харчо�
ві продукти, а потім пограбувала все
церковне майно. Природа та причи�
ни Голодомору 1921, 1933 та 1946 ро�
ків одинакові – відбирання харчових
продуктів від населення. Різниця ли�
ше в тім, що, якщо в 1921 та 1933 ро�
ках зерно відбиралось від його влас�
ників, то в 1946 році уже колгоспи
мусили виконувати плани поставок.
Тобто створення колгоспів полегши�
ло та ніби узаконило обкрадання віт�
чизняних виробників. Що казати, ко�
ли протягом більш як тридцяти років
у колгоспах люди не отримували нія�
ких грошей. Працювали за трудодні,
за які вкінці року могли отримати де�
кілька мішків зерна. Перші гроші по�
чали виплачуватись лише в 60�ті ро�
ки, і то такі мізерні, що їх важко було
назвати грошима. 

Отже, Москва, починаючи з пер�
ших днів більшовицького перевороту
1917 року і до середини 60�х, жила за
рахунок безкоштовної, рабської праці

жителів села. Москва побудувала свою
індустріальну промисловість в першу
чергу за рахунок пограбування україн�
ського хлібороба та України в цілому.
На жаль, за весь час незалежності Ук�
раїни відношення держави до праців�
ників села не змінилося.

Звичайно, ми розуміємо, чому офі�
ційна московська пропаганда та її
штатні та позаштатні пропагандисти,
підконтрольні Москві засоби масової
дезинформації, представники москов�
ської п’ятої окупаційної колони в Ук�
раїні, замовчують тему Голодомору та
масового переселення московитів з
центральних областей в інші республі�
ки та інші регіони. Нащадки тих пере�
селенців в більшості своїй знають іс�
торію своїх сімей, хто і як потрапив в
Україну чи інші республіки. В біль�
шості — це нормальні люди, які їхали
в Україну за білим хлібом. І в Україні
вони його отримали. Я маю багато
знайомих, які вже є третє чи навіть
пізніше покоління, для яких Україна
стала батьківщиною, а українська мо�
ва — рідною, хоч вони не забувають
свої коріння. Їх до цього ніхто і не
примушує. Але існує, на жаль, ще
якась кількість нащадків тих силових,
окупаційних структур, які приїхали в
Україну «наводити порядок», і їхні ру�
ки в крові. Ще знаходяться в силі, фі�
зичній та посадовій, ті, хто присилав�
ся Москвою в Україну в останні 50 ро�
ків на різні посади в різні державні та
силові структури. СРСР зник, але ко�
лишня агентура КГБ та інших москов�
ських силових структур присутня в

Україні на всіх рівнях влади, в освіті,
культурі, засобах масової дезинформа�
ції. Вони знають про свої злочини чи
злочини їхніх батьків, тому і бояться
правди. Коли на початку 90�х років в
Івано�Франківську відкопали перші
поховання жертв НКВД, і в деяких
жертв були знайдені дивом вцілілі па�
пери з іменами катів, то майже в одну
ніч більше сорока сімей нащадків тих
катів покинули місто. А скільки таких
нащадків ще по всій Україні? Але най�
більше боїться Москва правди про Го�
лодомор та інші злочини тому, що во�
на розуміє, що за юридичним визнан�
ням своїх столітніх злочинів проти
людства, настане фінансова відпові�
дальність. Гітлерівський режим проіс�
нував лише десяток років, але сучасна
Німеччина виплачує мільярди долярів
компенсації різним народам за минулі
злочини гітлерівського режиму.

Навіть більше. В жовтні 2010 року
Німеччина заплатила свій останній
борг — 70 мільйонів євро за розв’язан�
ня І Світової Війни 1914�1918 років.
Під час підписання Версальського
мирного договору в 1919 році однією з
вимог антинімецької коаліції була
компенсаці, яку їм повинна була зап�
латити Німеччина як винуватиця вій�
ни. В 1921 році сторони домовились
про суму виплати в розмірі 6,6 мільяр�
дів паундів (фунт.ст.). Це була величез�
на сума як на ті часи. Багато істориків
взагалі не вірили, що така сума коли��
небудь буде виплачена. Версальський
договір сам по собі та величезна сума
виплати були тими засадами, на яких
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будувалася політика Гітлера. Після
приходу Гітлера до влади виплати
припинилися. А в 1953 році Антигіт�
лерівська коаліція змусила Німеччину
почати виплачувати старі борги. Та�
ким чином, практично десятки поко�
лінь німців розплачувалися та будуть
розплачуватись за авантюри їхніх пра�
вителів у ХХ столітті.

Москва творила злочини проти
сусідів та людства протягом сотень
років. Тому Москві не вистачить нія�
ких золотих запасів чи навіть всіх
нафтових, газових та алмазних родо�
вищ, щоб хоч якось компенсувати су�
сіднім народам те зло, яке вона їм
принесли за століття. Це чудово розу�
міє теперішня московська верхівка,
яка знає, що рано чи пізно доведеться
платити борги, але відтягує час зміни
економічного та політичного поля
Росії. Відомо, вся економічна та полі�
тична еліта Росії вже створила собі
матеріально�економічну базу на За�
ході, куди переведені всі їхні активи
та вивезені їхні сім’ї. Тому тягар розп�
лати за минулі злочини Москви ляже
на плечі мільйонів росіян, пограбова�
них їхньою елітою.

Відносно російського населення,
то в цьому плані не виникає ніяких
питань. Воно весь час проживало на
території Російської імперії, а потім
СРСР, тобто в межах однієї держави,
тільки під різними назвами. Незважа�
ючи на всі лихоліття Першої світової
війни, Громадянської війни та чисель�
ної еміграції з Росії її еліти, репресій
20�х та 30�х років, кількість росіян
між трьома переписами збільшилась
на 40 %, тобто 1,4 % щорічно, та про�
довжувала збільшуватись після 1926
року. Тож про масову смертність ро�
сійського етносу на території Росії від
голоду не може бути мови. За винят�
ком голоду 1921 року в Поволжі. 

Також треба звернути
увагу на те, що під час пе�
репису 1926 року, росіяни
жили в межах одної країни,
українці та білоруси були
розділені по декількох дер�
жавах, за сучасною термі�
нологією: у Західній Украї�
ні та Західній Білорусії.

У 1926 році в СРСР
проживало близько 31
мільйона українців, а в За�
хідній Україні -— близько
5 млн. Тобто всього близь�
ко 36 мільйонів чоловік.
Таким чином натуральний
приріст українського етно�
су з 1897 року по 1926 рік
становив біля 14 мільйонів
людей, або збільшився на
65 %. І це незважаючи на лихоліття І
світової війни та Громадянської війни
в 1914�1920 роках. (В деяких джерелах
приводяться факти, що кількість ук�
раїнців в Російській імперії в 1913 ро�
ці наближалася до 35 мільйонів. При
цьому автори посилаються на того�
часну статистику). 

Звідки міг взятись такий неймовір�
ний, за сучасними мірками, приріст
українського етносу? На це дає нам
відповідь перепис 1897 року. Оскільки
тоді окремої території під назвою Ук�
раїна не існувало, а кордони були пе�
ремішані, то ми для прикладу візьме�
мо, як найбільш типові, тільки Київ�
ську та Харківську губернії. Отож в
Київській губернії проживало 3 559
229 людей, з яких:

124 659 — віком до 1 року,
891 802 - віком від 1 – 9 років, 
815 211 - віком від 10 – 19 років,
549 473 — віком від 20 – 29 років,

що разом складало 2 381 145 осіб. Тоб�
то 70 % населення були люди до 30�ти
років — найбільш продуктивна кате�

горія населення. Аналогічна ситуація
була і в Харківській губернії, де при
населенні 2 492 316 – 1 651 403 були ві�
ком до 30�ти років. Що й не дивно, ад�
же середня українська сім’я в той час
налічувала 5�10 дітей. 

З часу Голодомору 1932�1933 років
не перестає боліти запитання: скільки
все ж таки загинуло українців? Після
приходу в Росії до влади В. Путіна та
колишніх структур НКВД�КГБ, в Ро�
сії, Україні та на Заході, з’явилося без�
ліч промосковських політичних спе�
кулянтів, псевдоісториків, які запере�
чують факт Голодомору і навіть факт
самого голоду в Україні. Але в основ�
ному всі їхні дослідження базуються
на матеріалах отриманих від Москви.

Існує багато способів оцінки кіль�
кості жертв голоду в Україні та СРСР.
Ми ж опираємося тільки на сьогод�
нішню російську статистику. Як пра�
вило, при нормальних умовах життя
кожної країни приріст населення ви�
раховується з інформації про кількість
жителів між переписами населення.
Але для України такий підхід не пра�
цює, тому що між переписами 1926 та
1939 років відбулась велика трагедія —
Голодомор. Нагадаємо: в 1926 році в
СРСР проживало 31,2 мільйона укра�
їнців, а в 1939 році — 28,1 мільйона. 

На перший погляд виглядає, що
Україна втратила лише 3 мільйони до�
рослого населення, але між 1926 та
1932 роками діти теж народжувались!
Тож повернемось до сталінського пе�
репису 1939 року, який дає статистику
про кількість населення по вікових ка�
тегоріях, прослідкуємо, скільки наро�
дилось чи вижило дітей між 1926 та
1939 роками. При підрахунку втрат ді�
тей будемо виходити з того, що народ�
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жуваність в більш�менш благополуч�
них 1926 та 1927 роках складала біля
900 тисяч малят та мусила триматись
на цьому рівні або збільшуватись, що
підтверджує вже дещо стабільний 1938
рік, коли народилось більше 900 тисяч
дітей. Отже, в 1939 році в Україні про�
живало дітей:

13 років ( р.н. — 1926) — 804 964,
12 років (р.н. — 1927) — 877 606,
11 років (р.н. — 1928) — 722 865

(тобто втрати — 150 000 дітей),
10 років (р.н. — 1929) — 747 048 

(втрати — 150 000 дітей),
9 років (р.н. — 1930 ) — 591 525

(втрати — 250 000 дітей),
8 років (р.н. 1931) — 689 085 

(втрати — 150 000 дітей),
7 років (р.н. — 1932) — 550 501

(втрати — 300 000 дітей),
6 років (р.н. — 1933) — 400 284 

(втрати — 450 000 дітей),
5 років (р.н. — 1934) — 307 685 

(втрати — 600 000 дітей),
4 роки (р.н. — 1935) — 494 453 

(втрати — 300 000 дітей),
3 роки (р.н. — 1936) — 590 209 

(втрати — 200 000 дітей),
2 роки (р.н. 1937) — 747 442 

(втрати — 150 000 дітей),
1 рік (р.н.1938) — 939 589 дітей,

навіть більше ніж можна
було сподіватися.

Уточнимо, що в переліку наво�
диться тільки кількість дітей, які ви�
жили, та приблизні втрати дітей, які
імовірно вмерли в Україні, а також
на етнічних українських територіях
в Росії. Хоча скільки справді помер�
ло дітей у ті страшні роки, один Бог
знає та закриті російські архіви. То�
му ми можемо зробити розрахунки
лише на основі сучасних досліджень
в Україні, які говорять, що втрати
від Голодомору в окремих областях,
досягали більше 25 %. Як бачимо,
тільки згідно зі сталінською статис�
тикою, за десять років Україна не
дорахувалась близько 3 мільйонів ді�
тей! Але могло бути й більше, ос�
кільки зi свідчень очевидців знаємо,
що діти від 1 до 3�х років і навіть до
6 років стали найбільшими жертва�
ми Голодомору. Адже вони повністю
залежали від маминого молока, яко�
го не було, або взагалі від дорослих,
які померли.

Таким чином тільки згідно з відко�
ректованої сталінською статистикою
під час Голодомору в Україні загинуло
близько 7 мільйонів українців.

Тепер підрахуємо втрати українсь�
кого етносу в цілому по СРСР. Для
цього нам потрібна кількість українців
в 1932 та 1934 роках. Знаючи основну
динаміку росту українського етносу в
20�30�х роках, можемо стверджувати,
що в СРСР в 1932 році проживало мі�
німум 35 мільйонів українців. Всі ці
розрахунки являються приблизними і
не враховують відсоток людей, які бу�
ли не охоплені переписом, або помил�
ки перепису… Щоб знати, скільки
проживало українців в СРСР в 1934
році, знову мусимо звертатись до ста�
лінського перепису, який говорить,
що в 1939 році в СРСР проживало 28,1
мільйон українців, (без Західної Укра�
їни). Також ми вже маємо інформацію
скільки приблизно народилось дітей
тільки в Україні з 1934 до 1939 року,
себто ті, які вижили та дожили до 1939
року. А це більше 3 мільйонів дітей.
Якщо сюди ще додати кількість дітей,
які народились на етнічних українсь�
ких землях в Росії, то загальна кіль�
кість дітей складала 3,3 — 3,5 мільйо�
нів. Тепер від 28,1 мільйона віднімемо
3,3 — 3,5 мільйона ненароджених ді�
тей і отримаємо біля 25 мільйонів ук�
раїнців. Таким чином, за сталінською
статистикою український етнос в
СРСР втратив в 30�х роках майже 10
мільйонів людей!.

Аналізуючи ці переписи населен�
ня, ми також мусимо звернути увагу на
ще одне ошуканство та злочин Моск�
ви проти України. Після закінчення І
світової війни багато поневолених на�
родів здобули свою незалежність. При
цьому враховувався принцип етнічних
територій, за яким етнічні території
приєднувались до новоутворених дер�
жав. Так, 20 лютого 1918 року Законо�
давча Рада Самостійної Кубанської

республіки проголосувала про
возз’єднання на федеративних засадах
з Українською Народною республі�
кою. Також українські етнічні терито�
рії Курської, Воронезької, Дону та ін�
ших областей прагнули приєднатись
до України. На жаль, молода українсь�
ка держава, через зрадництво та націо�
нально�політичну наївність керівної
еліти, була знищена Москвою і вікові
мрії українців про соборну державу не
здійснились. Але все одно, в 1922 році,
коли юридично створювався СРСР,
якась частина українських етнічних
територій входила до складу України.
Але Москві це не подобалось, тому че�
рез різні махінаційні оборудки вона
прагнула відібрати від України страте�
гічні райони. Так був придуманий
план по обміну територій між Украї�
ною та Росією. Згідно з цим планом,
Москва відібрала в України:

� в Курскій губернії – Грайворон�
ський, Путивльський, Валуйський та
Новооскольський повіти; 

� у Воронезькій губернії – Ост�
розький, Богучарський та Бірточенсь�
кий повіти; 

� у Донській області – Таганрозь�
кий повіт, Шахти;

� у Кубанській області – Темрюк�
ський та Єйський повіти.

Загальна площа відібраних Моск�
вою українських етнічних земель
складала близько 50 тис. квадратних
кілометрів з населенням майже 2,4
мільйона чоловік. 

Тому сучасні крики деяких мос�
ковських націонал�шовіністів про те,
що Москва подарувала Україні Крим,
мало аргументовані. До того ж Крим
ніколи не був етнічною територією
московитів. Етнічна територія моско�
витів знаходиться в радіусі 200 кіло�
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метрів довкола Кремля. Всі інші зем�
лі були загарбані. Ми знаємо, як
Крим заселявся. Навіть більше. Пере�
дача Криму Україні в 1954 році є дуже
мала плата за всі злочини Москви
проти українського етносу за останні
майже 400 років.

Якщо подивитись на карту тих ча�
сів, коли етнічні землі Кубані, Таган�
розького району входили до складу
України, Азовське море було прак�
тично внутрішнім морем України. Та�
кож Азовське море було внутрішнім
майже завжди для тих царств, різних
державних об’єднань та князівств, які
існували на території сучасної Украї�
ни за останні декілька тисяч років.
Але відібравши території від України
в 20�х роках минулого століття, Мос�
ква затягувала час і на звернення уря�
ду України про обмін територій не ре�
агувала. Пізніше, в середині та кінці
20�х років, почалися репресії, деукра�
нізація і вже нікому було порушувати

це питання. На жаль, вже ставши са�
мостійною в 1991 році, Україна жод
ного разу, навіть на журналістському
рівні, не зачіпала проблеми повер�
нення собі своїх етнічних територій
Кубані, Таганрозького району, деяких
районів Курщини, Бєлгородщини та
інших. 

І нині більшість населення Украї�
ни навіть не здогадується, що Таган�
розький район разом з А. П. Чеховим
– це Українська Земля. З перших днів
незалежності України, Москва весь
час відмовляється від проведення де�
маркації україно�російських кордонів
в надії, що колись в Україні буде про�
російський президент та уряд, і вони
віддадуть Москві все, що вона захоче.
Тобто в той час, коли Україна дотри�
мувалась якоїсь порядності, не підні�
маючи цього питання («що сталось то
сталось»), Москва тримала та тримає
камінь за пазухою.

Наслідки московського Голодомо�
ру в Україні 1921�1922, 1932�1933 та
1946 років, репресій впродовж майже
400 років відчутні в Україні до тепер та
будуть відчутні наступні сотні років.
Знищивши основний український ге�
нофонд в 20�му столітті, Москва при�
рекла його на вимирання. Той україн�
ський генофонд, що залишився, демо�
ралізований в основній своїй масі, в
ньому присутній страх вже на генетич�
ному рівні. Він не здатний за себе ні
постояти, ні боротись. Дивлячись на
результати виборів в Україні за роки
Незалежності по регіонах та співстав�
ляючи їх з мапами голодуючих райо�
нів України в 1932�1933 роках, бачи�

мо, чого досягнула Москва в Україні,
влаштувавши Голодомор. Колись віль�
ні духом лицарі, які готові були вмер�
ти за свою свободу, перетворились на
рабів.

Таку ціну заплатили українці за
«братерську дружбу» з Московією. Які
ще потрібні докази тим, хто заперечує
московський Голодомор – геноцид ук�
раїнців! Але Україна за свою історію
багато разів уставала з колін та відрод�
жувалась. Відродиться і на цей раз. 

Микола Воротиленко 
Сайт «Майдан»

ДОДУМУЮ САМА

Народе мій,
Скажи мені на милість,
Чому тебе
Нічого не навчили
Минулі війни,
Голод і чума?  
Народ мовчить.  
Додумую сама.  
Чому це ситі  
Бідних обдирають?  
Чому од злиднів  
Бідні не тікають?  
Чому в жорстоких 
Жалости нема?  
Усі мовчать...  
Додумую сама.  
Чом топлять правду  
Каїни нові  
Не в синім морі,  
А в людській крові?  
Чому розбійник  
Знову на коні?  
Невже і це  
Додумувать мені?

Ганна Чубач
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Етноси та їхні культури.
Міжетнічні стосунки

Людей, які щиро вірують в історичну
науку, мав би охопити сором. Не охоп�
лює. А це тому, що тут ми насправді має�
мо до діла не з наукою, а з релігією. Точ�
ніше з десятками релігій, кожна з яких,
звичайно ж, єдино істинна й беззапереч�
на. А що робити, коли від XVI століття й
далі вглиб часу немає надійних докумен�
тів ані надійних приладів, якими можна
було б виміряти й перевірити «істину»?
Тому так легко зайняти й відстоювати
будь�яку позицію в цьому питанні: спрос�
тувати її так само неможливо, як довести
існування чи не�існування бога. 

Здавалось би, нема ради. І таки нема,
якщо вперто довбати цю скелю з позиції
гуманітарних наук. Тому ми спробуємо пі�
дійти до проблеми з природничого боку.
Розглядаючи й зрозумівши етнос як яви�
ще Природи, ми не тільки можемо — ми
зобов'язані вивчати його як об'єкт саме
природничих наук. 

Етнос — явище Природи
А з чого, власне, я взяв, що етнос — яви�

ще Природи? На таке запитання можна від�
повісти ще кращим запитанням: а як же йо�
го інакше розуміти, це явище? Чи може це не
явище, а якась примара людської уяви (як
ото бог, соціалізм, астрологія…)? 

Весь людський світ складається і завжди
складався з етносів. Від того, що їх назива�
ють народами, націями, населенням, популя�
цією, контингентом, від того, що їх перемі�
шують, перевиховують і просто знищують
(інші етноси), від того, що політичні злодії та
вчені невігласи їх ігнорують, заперечують і
відмовляються вивчати, — від того етнічна
природа людства не змінюється, а тільки
страждає. 

Етнос — це, передусім, система. Жива
система, що створилася стихійним еволю�
ційним шляхом (без керівної, нагадую, ролі
людського розуму!) впродовж багатьох
століть, а радше тисячоліть. Це живий ор�
ганізм — не за словниковим тлумаченням,

а за суттю свого існування. Він чудово
пристосований до навколишньої Природи,
до тривалої й плодотворної взаємодії з
нею, він її споживає, але водночас навча�
ється берегти й береже її та збагачує. По�
вільно, але навчається. Завдяки тисячоліт�
тям природного добору він надзвичайно
живучий; дехто в надмірному захваті навіть
називає його невмирущим, вічним — це
вже занадто, бо кожний етнос, як усякий
живий організм, народжується, розвива�
ється, бореться за життя та рано чи пізно
вмирає. 

Людському розумові не йметься, і завжди
знаходяться охочі позмагатися з Природою.
Позірна лагідність і безоборонність Природи
роз'ятрює апетити особливо охочих, їх деда�
лі більше захоплює можливість підкоряти й
споживати багатющі ресурси Природи. Етно�
си та етнічні багатства стають такою самою
поживою, як і осетр, нафта, ліси, уран, —
все йде на потребу «господарям світу», які
не можуть спинитися, бо роз'їли ту потребу
так, що й самі вже не контролюють її. Так но�
вий у Природі феномен — людський розум
з його нечуваними функціями (уявою, пе�
редбаченням, винахідництвом) увійшов у
непримиренний конфлікт із самим середо�
вищем, яке його породило. Це, по суті, внут�
рішній саморуйнівний конфлікт, бо насправ�
ді людина — це не щось приблудне на пла�
неті, а органічний продукт Природи. Яскра�
вим проявом цього конфлікту є людська
здатність і потреба вбивати один одного —
один на один, рід на рід, плем'я на плем'я,
народ на народ. Жодний біологічний вид на
Землі такого масового самоїдства не знає. 

Стосунки між етносами
Тому формування етносів, за рідкісними

винятками, — це процес пристосування не
тільки до Природи, але й один до одного. І
тут — парадоксально! — етноси виявляють
ознаки не різних підсистем єдиного біологіч�
ного виду, а суттєво різних видів. З усіма від�
повідними механізмами поведінки — безпо�

щадною боротьбою, витісненням з території,
гнобленням і навіть повним фізичним ни�
щенням. 

Ця парадоксальна ситуація, коли єдиний
біологічний вид поділився на одиниці, які,
незважаючи на свою, так би мовити, єдино�
утробність, поводяться як різні види, що
здатні винищити один одного до ноги в разі
конфлікту, — ця ситуація припускає лише
одне пояснення: оскільки людина нічим сут�
тєвим, крім розуму, від тварин не відрізня�
ється, то саме розум і має нести відповідаль�
ність за протиприродну поведінку людей. На
жаль, не несе. Гірш того, майстерно знахо�
дить безліч приводів, щоб у будь�якому бра�
товбивчому конфлікті ту відповідальність із
себе скинути й забути про неї. 

Виникає важливе питання: що саме ле�
жить в основі такого глибокого поділу між
етносами? Які такі особливості — фізичні,
органічні, психічні чи ще якісь — здатні зро�
бити людей різних (хоча й біологічно єди�
них) етносів непримиренними? Відповідь та

Від Мізинської культури, що існувала на нашій території десь 15 чи 20 тисячоліть тому (відкрита
археологами біля річки Мізинь на Чернігівщині), і аж до XVI!XVII століть нашої ери — ось у
такому часовому обширі шукають історики початків Українського народу. На жаль, усі ці пошуки
ґрунтуються на гуманітарних, соціологічних, а то й відверто політичних засадах, коли науковцю
покладається за обов'язок неодмінно визначити першоджерело: першого царя, першу битву, першу
писемну чи ще яку пам'ятку, дату винайдення першого колеса або укладення першої конституції.
Не дивно, що майже немає такої доби й такої культури в історії Азії та Європи, від якої хто!небудь
не спробував би вивести наш рід. Від трипільців, кельтів, персів, гунів, скіфів, сарматів, від греків,
поляків, кавказців, хозарів, болгар, татаро!монголів, угро!фінів і навіть від росіян. 
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сама: оскільки тут не може бути інстинктив�
них, природних механізмів, значить, це нас�
лідки роботи розуму. Інакше сказати, людей
розрізняє, розводить по різні боки барикад
їхня культура. Головна різниця між етносами
(чи будь�якими іншими ворожими спільно�
тами й навіть індивідами) — це відмінність
їхніх культур, а не кольору шкіри, форми но�
са чи груп крові. 

Етнічні культури — боротьба
на смерть?

Напрошується скороспілий рецепт: то да�
вайте йти до єдиної всесвітньої культури! 

Це дуже небезпечний шлях. Тим більш не�
безпечний, що люди, недовго думавши, вже
торують його. За своєю глибинною мудрістю
це дуже схоже на мічурінсько�лисенківську
генетику: геніальне, з першого погляду, пе�
ретворення Природи виявляється в якомусь
часі спотворенням Природи, або, в кращому
разі виходить пшик. 

Етнічні культури не схрещуються, як не
схрещуються біологічні види! Це закон
Природи на найвищому щаблі її еволюції
— в житті етносів. Це найперший і найго�
ловніший висновок, відкриття, що його ма�
ли б зробити народи з своєї історії. Але не
роблять. Чому? І чому, власне, не схрещу�
ються етнічні культури? Мабуть, тут можна
щось відповісти, але нам зараз досить
просто зрозуміти й сприйняти це феноме�
нологічно, як наявну реальність, як закон
притягання й відштовхування електричних
зарядів: ніхто не знає чому, але так є, і з
цим доведеться рахуватись. Етнічні культу�
ри не схрещуються. 

Якщо етнічні культури не схрещуються, то
будь�які спроби перехитрити чи зґвалтувати
цей закон Природи виявляються або дуріс�
тю, або злочином проти живого людства. В
кожному разі міжетнічна біологічна мішани�
на стає передумовою багатовікових люд�
ських страждань і ще тяжчих конфліктів, які
не можуть бути вирішені природним шля�
хом, а до того ж неминуче переносяться все�
редину індивідуальної свідомості і роздира�
ють або тихо спотворюють душу живої лю�
дини. І ніколи з суміші двох культур не на�
роджується третя. Суміш може існувати дов�
го, але третя сутність не утворюється — еле�
менти кожної культури завжди можна впіз�
нати. По тисячі літ християнства на нашій
землі ми легко й чітко можемо (якщо захоті�
ти…) вирізнити кожний найменший елемент
будь�якого обряду чи іншого культурного
явища і вказати його християнську або язич�
ницьку сутність. Як показала Лариса Масен�
ко, двомовність суспільства � явище тимча�
сове, перехідне; хоч як би довго підтримува�
лося воно штучними методами, рано чи піз�
но одна з мов перемагає, інша залишається
хіба що в вигляді незначних домішок (де ті

мови, з якими так дружно злився російський
етнос за останні 300�500 років? Де галльська
мова, де мови народів, на чиїх правічних те�
риторіях сьогодні панує іспанська або анг�
лійська?). За сприятливих умов (свобода)
змішані культури завжди тяжіють до розді�
лення (як перебовтана олія й вода, як Чехія й
Словаччина). За несприятливих умов (несво�
бода) одна з культур із часом бере гору, інша
гине, залишаючи по собі хіба що пам'ятки… 

Може, хтось почне шукати приклади для
заперечення? Он є, скажімо, Латинська
Америка. Та що там Латинська, до наших
послуг уся Америка, Південна й Північна!
Яке багатство етнічних спільнот, культур,
мов! Стоп. Те, що ми бачимо в Америці,
можна назвати культурою, але не можна
назвати етнічною культурою. Там безліч ет�
нічних груп, там буйним цвітом процвітає
мультикультуралізм, але від живих етніч�
них культур там можна побачити хіба що
неперетравлені рештки. Почекаймо ще ро�
ків триста — може перетравляться. Але
насправді скрізь і завжди буває так, що ме�
ханічна суміш різних культур існує лише як
перехідний стан, а далі котрась із культур
бере гору, а решта… йде на перетравлені
рештки. В Північній Америці гору взяла так
звана англосаксонська культура, а все інше
(в тому числі культура автохтонів) стає що�
найбільш романтичними декораціями. 

Ближчий нам приклад — щойно згада�
на суміш християнської та язичницької
культур на Українській землі. В цій тися�
чолітній мішанині християнство нічого
суттєвого не втратило, хіба що стало де�
що м'якшим, не таким скаженим, як іс�
панська, італійська чи російська інквізи�
ція. Сучасні християни взяли собі за
обов'язок привітно ставитися до язич�
ницьких елементів у релігійному житті Ук�
раїнців — але це тільки поверхня, солод�
ка лицемірна усмішка примирення з суп�
ротивником, який одною ногою вже ніби
в домовині, але другою ще може дати
доброго копняка. Християнство мусить
терпіти всі оті купальські чи різдвяні шту�
ки, глибоко й безнадійно йому чужі, —
мусить, бо не може їх знищити. Якщо ми
таки остаточно зречемося нашого язич�
ництва, то й усі його звичаєві елементи
будуть закинуті в музейні сховища, бо в
християнському житті їм насправді місця
немає, вони там абсолютно зайві, непот�
рібні. Ми любимо щедрівки, гаївки, Купа�
ла чи Калиту лише остільки, оскільки са�
мі в душі ще наполовину (чи наскільки
там?) язичники. Справжній же христия�
нин ніколи не стрибатиме через багаття
— адже в цей час можна молитися за
спасіння душі. А якщо стрибатиме, то ли�
ше заради розваги, без жодного розумін�
ня чи поваги до священної сутності цього

обряду. Саме такі залишки язичницьких
обрядів — декоративно�розважальні, а не
сакральні — можна спостерігати скрізь,
де торжествує християнство чи інша ім�
портна релігія. Уламки переможеної релі�
гійної культури прикрашають нові хра�
ми… чи музеї… 

За останні кілька десятиліть Українська
язичницька культура помітно підняла го�
лову — і де й ділася хвалена�перехвалена
християнська терпимість! Ми вже майже
готові поділитися на табори та братися за
дрючки. Оце й є наслідок насильного пе�
ремішування різних культур на споконвіч�
ній землі Українського етносу. Коли б же
тільки релігія… Нас, українців, розділяють
різні мови, різні політичні потреби, різні
способи господарювання, різні звичаї,
словом, різні культури, що ніяк не можуть
злитися в одну, але ні поступитися, ні
вмерти жодна не хоче! 

По суті, це і є міжетнічна боротьба. Нія�
ка культура сама собою нікуди не прихо�
дить — її приносить інший етнос, іноді як
приманку, іноді як щит, а іноді як багнет.
Кривава чи безкровна, міжетнічна бо�
ротьба може тривати століттями, аж поки
один із етносів не буде знищений. Єди�
ною, але безпомилковою ознакою смерті
етносу є смерть його сутності — етнічної
культури. 

Етнічна структура людства в
майбутньому 

Повторюю: спроба змішати, злити,
схрестити різні етнічні культури є про�
типриродною дією, аналогічною нама�
ганням схрестити картоплю з помідором:
наміри благі (створити надзвичайно ко�
рисну рослину, яка дає плоди і в корінні,
і в бадиллі), а наслідки нікчемні. А в
людському суспільстві вони ще й трагіч�
ні, бо в ході таких історичних «експери�
ментів» відбувається масове біологічне
схрещення — і народжується фізично
здорове, але душевно спотворене поко�
ління, кожен з представників якого одер�
жує в спадок і носить у своїй душі части�
ни двох живих культур, які не схрещу�
ються, не зливаються в одну. А нерідко
прямо суперечать одна одній. Скажімо,
одна велить шанувати дідів�бандерівців,
які загинули за волю своєї землі, а інша
велить зрівняти їхні могили з землею, бо
вони таки вішали на гілляках не менш
рідних дідів�червоноармійців, що прихо�
дили ту землю «визволяти». Од кого
визволяти? Ой, спитайте щось легше…
Тому�то й простіше бути несвідомим
хохляцьким бидлом, яке попиває собі
пиво й намагається не думати ні про яку
культуру («Яка культура?! Де мій пісто�
лет?») і не згадувати ні дідів своїх, ні на�
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віть батьків. Принаймні зневажати їх це
бидло має певні підстави…

Таких і подібних конфліктів у нашій і не
тільки нашій історії задосить. І отой гаря�
чий намір привести весь світ до єдиної мо�
ви, релігії, економіки, фінансової системи,
до єдиного уряду і єдиних законів словом,
до єдиної світової культури — видається
цілком логічним, і людство вже навіть
приступило до його реалізації. 

Розуміння етносу як природної живої
системи дозволяє побачити згубність цьо�
го шляху. Це схоже на спробу вирівняти
рельєф земної поверхні, засіяти його весь
кукурудзою, всі інші рослини знищити, а з
тварин залишити тільки курей, свиней та
корів. Харчова продуктивність такого світу
була б колосальною, та чи захотілось би
людині в ньому жити? І чи довго він про�
існував би?

Але йдеться навіть не про смаки та впо�
добання людини. Мільярди років еволюції
біосфери витворили незбагненну ієрархію
й різноманітність живих істот на Землі —
чому так багато? Чи могла це бути якась
випадковість або недосконалість еволю�
ційного процесу? Ні, скажуть в один голос
біологи, це була необхідність. Будь яке
спрощення біосфери робить її загалом
менш стійкою; тому періоди, коли на Зем�
лі домінував якийсь один вид живих орга�

нізмів, швидко закінчувалися загибеллю
цього виду, а натомість розвивалися інші,
аж доки не встановлювалася рівновага, в
якій не було «єдиноначалія»: все живе
взаємопов'язане, і в той самий час кожна
істота й кожна спільнота має свою окре�
мішність; цю рівновагу ми й спостерігаємо
сьогодні навколо себе. 

Не випадає людині втручатися в диво�
вижну павутину життя на Землі, бо надто
складна ця павутина і надто мізерні люд�
ські знання. Час би й переконатися в цьо�
му: адже всі людські втручання в природ�
ний хід речей майже завжди закінчують�
ся, раніше чи пізніше, незворотними втра�
тами та збитками. 

Це стосується й життя етносів. У кожно�
го з них своя історія, своя культура, свої
способи існування; стосунки між етносами
не прості, часом жорстокі — бо це Приро�
да. А в Природі панує жорстокість, хоча не
більш як тільки в міру необхідності. Справ�
ді складна павутина життя, і найскладні�
шою вона є там, де є люди. Але рвати цю
павутину, брутально переплутувати чи
знищувати її означає знищувати, знесилю�
вати саму Природу. Природа не абсолютно
досконала, в ній безліч випадкових поми�
лок. Але те, що вдосконалювалося стихій�
но кілька мільярдів років, людському ро�
зумові поліпшити ще далеко не під силу. 

Тому людство має спершу прийти до
визнання етносів як найвищої форми ор�
ганізації життя на Землі, а значить як фор�
ми священної й недоторканної. Це не зна�
чить, що етноси будуть жити кожен сам по
собі, не вступаючи в стосунки. Це теж бу�
ло б протиприродно. Але тому дикому са�
мознищенню, яке практикується родом
людським упродовж усієї історії, можна й
треба колись покласти край. Яким чином?

Є два шляхи. Люди можуть (і продовжу�
ють) жити за сучасними «гуманними» зако�
нами і в недалекому майбутньому просто
вичерпають ресурси Землі, необхідні для
життя; закінчитись це може тільки загибел�
лю всього живого або принаймні більшої
його частини. Інший варіант — поступове
гальмування і врешті зупинка так званого
технічного прогресу та повернення людей
до природних способів життя. 

Цей другий шлях сьогодні здається ней�
мовірним, але людству доведеться на ньо�
го звернути. І ось тоді найкращим зразком
і дороговказом стане Україна — її трудова
історія та її етнічна культура. 

За матеріалами книги
Василя Триліса 

«Нариси українознавства»
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Мати Слава співає про дні ті, 
коли крутитися стануть 

Кола Сварожі до нас, 
і часи ті настануть для нас!

Велесова Книга

Пам’ять роду
Ведійська релігійна міфологія

Продовження. Початок в «Дім і сім’я» №6/2011 р. 

В Яджурведі творець Праджапаті
постає як Вепр початкового часу,
який упірнає в води хаосу й виносить
з них намул, з якого створює Землю.
Зображення золотого вепра, відоме і
в скіфській культурі, можливо, й по�
ходить з ведійської релігії як символ
Різдва Всесвіту. Цей символ і досі по�
бутує в Україні у вигляді різдвяного
поросяти — залишок давнього жер�
твопринесення Богам (пор. також
різдвяні пісні центральної Росії про
Овсеня, який їде на золотій свинці). 

Арії вірили в багатьох Богів. В од�
ному місці Вед вказується, що їх
всього — 3399. До найвищого Божес�
твенного рівня належать 33 Боги, а
подекуди � 333). Вони поділяються на
земних, атмосферних (повітряних) і
небесних, що дійшло до нашого часу
у вигляді трьох світів (Нава, Ява і
Права за Велесовою Книгою). Для
ведійської релігії було характерним
змішування властивостей і функцій
різних Богів або існування кількох
Богів, пов'язаних з одним і тим же
явищем природи, наприклад, Богами
Сонця були одночасно: Сур'я, Саві�
тар, Пушан, Мітра. 

Небесними є: Дьяус, Мітра, Вару�
на, Сур'я, Савітар, Вішну, Пушан,
Ушас, Асвини та ін. 

Атмосферними Богами є: Індра,
Рудра, Ваю, Парджанья, Матарішван,
Марути (Боги бурі, грому, вітру і
блискавки). 

Земними Богами є: Притхіві, Aґ�
нi, Сома, Сарасваті та ін. 

Найголовнішими вважалися: 
Aґні — Бог вогню і сам вогонь, як
першооснова всього сущого; Сур'я —
Бог Сонця і володар земних і небес�
них вод; Варуна — покровитель ско�
тарства; Сома — Бог жертовного на�
пою і сам жертовний напій; небесний
собака Сарама (можливо, Семаргл)
супроводжує Індру�Громовержця (то�
тожного нашому Перуну). Загально�
визнаним також був культ Предків,
який досяг свого розквіту в пізнішій
релігії слов'ян; культ священної коро�
ви (як залишок тотемізму); вчення
про переселення душ, за яким добре
переселення душі після смерті діста�
вали ті люди, які виконували закони
своєї касти. 

Жертва мала своє практичне зна�
чення як «обмін з Богами»: людина
дарує Богові частину своєї власності
(врожаю, їжі тощо), а Боги дають лю�
дині те, що вона просить (вимолене).
Жертвопринесення відбувалися
просто неба (про храми немає зга�
док), або вдома. Жертви були різні:
безкровні (з рослин) і криваві (з тва�
рин, людей�ворогів), серед яких та�
кож існувала відповідна ієрархія (во�
рог, кінь, бик, баран, цап, півень).
Людські та тваринні пожертви посту�
пово були витіснені рослинними.
Довгий час найвищою пожертвою,
що мала державний характер, був
кінь. Особисті чи родинні пожертви
складалися з молока, масла, меду, хлі�
ба. Саме такі пожертви відомі й нам з
Велесової Книги. Особливе значення
мала пожертва Священного напою —
соми, який вважається напоєм Богів,
напоєм безсмертя. 

Ведійська релігія вже в найдавні�
ші часи свого існування була насиче�
на образним сприйняттям світу, ба�
гатством ритуалів, релігійним вчен�
ням про Сотворення Світу та спілку�
вання з вищою Творчою силою Бога�
Богів і справила великий вплив на
формування і розвиток пізніших ре�
лігій: індуїзму, брагманізму, джайніз�
му, сикхізму і навіть буддизму. А Ріґ�
веда, на думку професора Володими�
ра Шаяна, «є основним ключем для
всяких сучасних і майбутніх спроб
реконструкції нашої загубленої праа�
рійської спадщини і традиції» (Віра
Предків Наших, ст. 836). 

Оскільки первісною прабатьків�
щиною аріїв прийнято вважати Пів�
нічне Причорномор'я (Наддніпрян�
щину та Наддністрянщину), було б
цілком природно припустити, що Ве�
ди могли складатися вихідцями з
Придніпров'я або їхніми нащадками,
котрі переселилися до Малої Азії та
Індії, і тому ведійська міфологія має
велике значення для реконструкції
вірувань інших народів, записи яких
до нас не дійшли. 

Спільність міфологічних та мис�
тецьких сюжетів, імен Божеств, за�
лишків деяких обрядів тощо, здавна
відзначали не тільки наші дослідни�
ки, знавці східних мов (зокрема,

санскриту), письменники, етногра�
фи, але й самі індійці, наприклад, ін�
дійський мовознавець Д. Чокроборті
(перекладач зі старослов'янської), а
також видатний індійський історик,
коментатор «Бгагаватгіти», В. Тілак,
який вважав, що основи ведійської
культури започаткувалися саме в Ук�
раїні 12 � 10 тисяч років тому. 

Основа ведійської релігії —
обожнювання сил природи, слав�
лення радості життя, вшанування
культу Предків. Ці найголовніші ри�
си були притаманні усім індоєвро�
пейським народам до прийняття
християнства. Етнічні міфи про сот�
ворення людини здебільшого вказу�
ють на дерево як на матеріал, з яко�
го створене людське плем'я. Це дуб,
ясен або просто пеньок. Але, щоб
вдихнути в людину життя, потрібен
живий вогонь. Тому оживлення лю�
дини ще пов'язується з небесним
вогнем і блискавкою. В індійській
міфології перший чоловік народив�
ся від блискавки. Грецький Проме�
тей викрав у Богів небесний вогонь і
оживив ним першого чоловіка.
Слов'янський Перун, проявлений у
громі і блискавці, несе життєву рух�
ливу енергію всім істотам, посилає
зародки життя. 

Міфи про сотворення роду — чи
не найголовніші релігійно�світогляд�
ні коди в ментальності кожного наро�
ду, який має свою етнічну віру. Саме
такі міфи визначають духовність, ха�
рактер, місце в історичному процесі
того чи того народу. Козацькі перека�
зи зберегли (в усному варіанті) міф
про походження українського роду
від шлюбу Матінки�Дажземлі з Бать�
ком�Небом (Сварогом). 

Велесова Книга передає міф про
народження Дажбожих онуків. Віра в
Божественне походження народу
творить впевненість у своїй визнач�
ній історичній долі, виховує народ,
гідний свого родоводу. 

Міфи про Божественне поход�
ження народу мали й германці та
скандинави (від Одина), японці (від
Бога Ідзанакі та Богині Ідзанамі),
шумери (від Бога Енкі), євреї (від Яг�
ве, Єгови), подібні міфи мають і інші
народи. В кожного народу були ле�
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генди про його власних прабатьків,
першопредків. Нині ж переважна
більшість народів вважають себе на�
щадками біблійних Адама і Єви, і
ніхто не замислюється про їхню наці�
ональність. Найдавніші вчення про
походження народу, нації (хай навіть
на міфологічному рівні) визначали її
характер. Наприклад, як писав про�
фесор Володимир Шаян, міф про Ре�
ма і Ромула, вигодованих вовчицею,
формував вовчий характер Римської
імперії (Шаян В., ст. 87). 

У фольклорі збереглися цінні
зразки власної української релігійної
міфології про Сотворення світу
(напр., колядки типу «Коли не було з
нащада світа, Дажбоже!», або «Стояла
сосна серед Дунаю, Дажбоже!»). Вес�
нянки, Купальські та Обжинкові піс�
ні розкривають перед нами таємниці
народного світогляду та етнічної
пам'яті такої глибокої давнини, яких
марно було б шукати в якихось пи�
семних текстах, бо писемність язич�
ницької доби жорстоко винищена
християнством. 

На жаль, наукові дослідження
символіки народних обрядових пісень
досі залишаються мало доступними
для широкого кола українців. Інфор�
мація про етнічні релігійні свята на�
родного астрономічного календаря
обмежується поверховими комента�
рями малоосвічених дикторів радіо та
телебачення або християнською сві�
тоглядною цензурою редакторів цих
програм. Не знаходиться місця для ет�
нічної інформації й на сторінках пре�
си, бо переважна більшість редакторів
вже заанґажовані християнськими
орденами і медалями різних «святих».
Збереження етнічної пам'яті і досі
здійснюється усним шляхом — від
людини до людини. 

З цих роздумів можемо зробити
висновок, що народна пам'ять — це
той природній феномен, в якому кри�
ється етнозберігаюча енерґія духу на�
роду, що забезпечує йому вічність. Іґ�
норування проблемами збереження
народної пам'яті може призвести до
втрати етносом його етнічної іден�
тичності. А цілеспрямоване перекру�
чення етнічної міфології на догоду
світовим міфологіям становить заг�
розу для існування самих етнічних
спільнот. Застарілі форми збережен�
ня фольклорної пам'яті (записуван�
ня, зберігання в архівах) нині вже ви�
являються недостатніми, слід повер�
тати ці скарби у народне середовище,
як живу і дієву релігію. 

Санскрит і українська віра

Мовознавчі замітки з порівL
няльного релігієзнавства

У ІІ тисячолітті до н. ч. серед індо�
європейських племен виділились
арійські племена й поширилися дале�
ко за межі Європейського континен�
ту. Свій шлях вони почали з Цен�
тральної і Східної Європи і досягли
Персії (Ірану) та Індії. Дослідження
порівняльного мовознавства підтвер�
дили відомості про найближчу спо�
рідненість арійських племен з балто�
слов'янськими, а також встановили
місце їх первісного перебування ѕ
Південну Русь (Подніпров'я). 

Як завойовники арії стали прав�
лячою династією в Індії приблизно в
1500 р. до н. ч. Але, не зважаючи на
це, історія не засвідчує слідів анта�
гонізму з місцевим населенням.
Навпаки, арії цілком толерантно
поставились навіть до місцевих релі�
гійних культів. Історія виникнення
індоарійської мови починається з
часу принесення арійської мови в
Індію й створенням Гімнів Ріґведи,
які вже можна вважати пам'ятками
індоарійської мови (близько 1200�
1000 р. до н. ч. ). 

Найпершими центрами санскриту
стали Пенджаб, пізніше області Куру
і Панчала. Не слід змішувати санс�
крит, ведійську та давньоіндійську
мови. Давня індоарійська мова ѕ по�
няття ширше, ніж санскрит, тому що
в неї входило більше діалектів, ніж у
санскрит, який також мав свої діалек�
ти. Класичний санскрит (літературна
мова) використовувався протягом
двох з половиною тисячоліть і дожив
до наших днів. Деякі лінгвісти вважа�
ють санскрит вже мертвою мовою.
Однак, під час останнього перепису
населення Індії кілька сот чоловік
назвали санскрит рідною мовою. Це
були, як правило, вихідці з вищих
каст ѕ брагмани. Отже, маємо право
стверджувати, що санскрит існує не
тільки в пам'ятках художньої, науко�
вої, політичної, релігійної літератури,
але й в усній розмовній мові. Тради�
ція усного санскриту безперервна,
але сфера його вживання обмежена ѕ
релігійно�обрядова, кастова. 

Граматика санскриту за своєю дос�
коналістю не має аналогів у світі.
Санскритологи відзначають непере�
вершену точність лінґвістичного ана�
лізу. Всі словоформи до найдрібніших
деталей строго реґламентовані і вит�
римані в класичному стилі. Як же
могла в такі давні часи скластися ця
досконала граматична система? 

Автором чи винахідником санс�
критської граматики був відомий ін�
дійський граматик Паніні, який жив
приблизно в IV ст. до н. ч. Ще давні
індуси вважали Паніні Богонатхнен�
ним і не мали сумніву, що свої праці
він написав під прямим навіюванням
Бога Шіви. Однак, за легендами, його

дитинство було невесе�
лим: його вважали за пов�
ного нездару і навіть виг�
нали зі школи. Та Бог Ші�
ва змилувався над хлоп�
цем і підняв його так ви�
соко в науках, що Паніні

став творцем Божественної граматики
санскриту і засновником власної гра�
матичної школи. Слово санскрит оз�
начає «вишуканий, досконалий». Па�
ніні в своїй праці «Аштадхьяї» встано�
вив постійні форми граматики, що
складаються з 4000 афоризмів неабия�
кої лаконічності. Ця лаконічність до�
сягається системою точного алгебра�
їчного запису, єдиного серед грама�
тичних шкіл світу. 

Інтерес до граматики виник в Індії
у зв'язку з необхідністю збереження в
недоторканому вигляді всіх священ�
них текстів Вед. Величезне значення
в ритуалах надавалося тому, щоб кож�
не слово, вимовлене при жертвопри�
несеннях, було сказане з абсолютною
точністю й правильністю. Але слід
пам'ятати, що мова Ріґведи з найдав�
нішої літературної та релігійно�філо�
софської пам'ятки індоєвропейської
культури є значно архаїчніша, давні�
ша від санскриту. 

Релігійна свідомість Предків ук�
раїнців виникла на ґрунті найдавні�
ших уявлень про Всесвіт, які нам за�
лишили попередні цивілізації; три�
пільська, арійська, скіфська,
слов'янська. На думку багатьох вче�
них (М. Сумцов, Є. Классен, Д. Чер�
тков, В. Шаян, В. Абаєв, Г. Василен�
ко та ін. ), ведійська релігія була відо�
ма й на території України. Вже на
Міжнародному симпозіумі з етніч�
них проблем історії Центральної Азії,
що відбувся в 1981 р., вчені визнали,
що первісною батьківщиною аріїв
треба вважати Північне Причорно�

Дослідження богознавчих понять у санс!
критській мові може бути джерелом тлума!
чення багатьох положень давньої віри
слов'ян, основою реконструкції втрачених
протягом тисячоліть таємничих знань. 
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мор'я (Наддніпрянщину та Наддніс�
трянщину). Тому цілком природно
припустити, що Веди (Віди) могли
складатися вихідцями з Придніп�
ров'я або їхніми нащадками, котрі
переселилися до Малої Азії та Індії, і
тому ведійська міфологія має велике
значення для реконструкції праукра�
їнських вірувань, записи яких до нас
не дійшли. 

Короткий словник
санскритських релігійноL
філософських понять

Аґні — Вогонь�Сварожич; Бог
Вогню, який проявляється у всіх
стихіях: на Землі, на Небі (Сонце), у
Воді (при освяченні вод, річок, кри�
ниць). Вогонь�Сварожич аріями ша�
нувався, насамперед, як Бог Жертов�
ного Вогню, що возносить (з димом)
жертву до Богів. Саме тому його ще
називали «вісником». Сварожич —
Бог домашнього вогнища, «гість» у
домі жертводавця. У Ведах існує мо�
тив втечі Аґні у води. 

Адіті — Богиня Безкінечності,
Вічності; Мати Богів; Велика Пра�
мати. 

Адітьї — Боги�сини Адіті; Боги�
охоронці Закону Права (ведійське
«Закон Рити»), серед яких Дажбог,
Перун, Ладо, Доля та інші, що пок�
ровительствують різним сферам
людського життя. 

Анша — Бог Долі, близький до ве�
дійського Бхаги — Долі (на відміну
від слов'янської Долі — у Ведах 
Доля — чоловіче Божество). 

Ар'яман — покровитель весілля,
можливо, близький до нашого Лада. 

Асури — дослівно «наділені жит�
тєвою силою»; епітет багатьох Богів. 

Ахі Будхнья — дослівно «змій гли�
бин»:близький до слов'янського Во�
дяника, живе на дні потоків, річок. 

Ашвини (Асвини) — два Боги�
близнюки, які вранці й увечері
об'їжджають землю на швидкій ко�
лісниці; близькі до слов'янських
Спасів і до Рожаниць, бо є подателя�
ми всіляких благ, спасителями і ці�
лителями людей. 

Аю — «жива істота племені» аріїв
— Дух Пращура; близький до україн�
ського Домовика, Діда, Цура. 

Бхага — Доля; податель великого
багатства. 

Ваджра — дослівно «палиця Бога
Грому Індри» — Блискавиця. 

Варуна — Бог Вседержитель,
пов'язаний з первісним космічним

океаном, охоронець космічного Зако�
ну Права (карає порушників цього За�
кону) — цим близький до Сварога. Але
в парі з Мітрою (Мітра�Варуна) висту�
пає символом поєднання Вогню й Во�
ди, де його сутністю є вода; пов'яза�
ний з Ніччю, Місяцем, Таїною, Чара�
ми. Людину він охороняє від страху,
злих сновидінь, вартує їхні думки, да�
рує довге життя; покровитель співців;
втілення світового порядку, покрови�
тель підземного царства — цим близь�
кий до слов'янського Велеса. Образ
Варуни у Ведах зазнав значних змін. 

Ваю — Бог Вітру; Стрибог, Пос�
вистач, Позвізд. 

Вівасват — Бог Світанкового
Сонця; Світовид, Дий. 

Вішну — Всевишній. 
Дадхікра — ім'я обожнюваного

коня, ідентичного Коневі Світовита. 
Дакшина — буквально «винагоро�

да за жертвопринесення», Богиня,
близька до нашої Зорі (Утрені), що
означає вранішній час жертвоприне�
сення. 

Дану — буквально «волога», «по�
тік»; мати Врітри, який стримує рух�
ливість води; Індра�Перун убиває
Врітру і випускає води — цей міф
символізує кінець хаосу і початок
Ладу. 

Д'яус — Батько�Небо, Див, Сва�
рог; виступає в парі з Матінкою��
Землею. 

Д'ява!Притхіві — парне Божес�
тво: Небо�і�Земля; чоловіче і жіноче
начало Всесвіту, від шлюбу яких
створений Світ (всі Боги і всі живі
істоти та їхні діти); космогонічні мі�
фи розповідають про роз'єднання
(відділення) Неба і Землі та укріп�
лення їх оремо. Велесова Книга роз�
повідає про щорічні обряди шлюбу
Землі й Неба. 

Індра — Бог Грому і Війни; те са�
ме, що й Перун. Йому у Ведах прис�
вячно 250 гімнів (більше, ніж будь�
кому з Богів). Воїнські подвиги Інд�
ри виконують ще й космогонічну
функцію: він породжує і підкріплює
сонце, місяць, звільняє ріки і пото�
ки, дає родючість полям. 

Індрані — жінка Індри; жінка Пе�
руна — Перуниця, Блискавиця. 

Крішану — небесний стрілець��
лучник, що охороняє Сому (священ�
ний напій). 

Марути — Боги Бурі, грозового
дощу, блискавиці; супутники 
Індри — Перуна і його помічники.
Зображалися як натовп юнаків�
близнюків у яскравих шатах, що

мчать по небу на колісницях, викли�
каючи грім і проливаючи дощ. 

Мітра — Всевишній Бог, що охо�
роняє вселенський Закон Права; вті�
лення світлого початку; епітет «Все�
вишній» у Ведах застосовується тіль�
ки до двох Богів: Мітри і Варуни; бук�
вально «дружня угода»; можливо
близький до Дажбога чи Сварога.
Виступає в парі з Варуною як Закон
єдності й боротьби протилежностей:
правий — лівий, східний — західний,
Сонце — Місяць, день — ніч, білий —
чорний, літо — зима, космос — хаос,
соціальний — природний, юридич�
ний — маґічний; пов'язаний з прися�
гою при Вогні (в той час, як Варуна —
при Воді, Землі). Міф про викрадення
Варуною жінки Мітри близький до
українського мотиву боротьби Велеса
з Перуном (чи Дажбогом) за жінку і
небесну отару корів (хмар). 

Нава!ґва — Предки, що дали пер�
ші жертви Богам у вигляді 9 корів
(пор. укр. Нава, Навья). 

Намучі — мучитель � демон, пере�
можений Індрою�Перуном. 

Парджанья — Бог — громової
хмари та дощу; зображався у вигляді
племінного жеребця, який заплід�
нює все живе на Землі. 

Притхіві — Земля�Мати; див. ще
Д'ява�Притхіві. 

Пушан — Бог охоронець доріг,
покровитель тварин та матеріально�
го добробуту; вірогідно, близький до
Велеса. Народжений двічі: вночі на
Півночі та вдень на Півдні. Його
супроводжує Козел. Пушан є охо�
ронцем людських шляхів, повелите�
лем доріг (спасителем від хибних до�
ріг), знавцем шляхів істини, шляхів
до багатства, провідником душ шля�
хом Предків. Його волохатість
пов'язана з підвищеною сексуальніс�
тю й родючістю, він також покрови�
тель пастухів, поетів та співців, охо�
ронець скарбів. 

Рита — Вселенський закон 
Прави — Закон круговороту Всесві�
ту, який підтримує космічний Лад
(Порядок). Люди, що дотримуються
Законів Прави, приносять жертви
Богам, здійснюють всі належні об�
ряди, заповідані їм Богами. Права
невидима смертним: «Закон закри�
тий Законом», вона правується не
іззовні, а зсередини самої себе (пор.
укр. : «Права невідомо уложена Даж�
бом»). Рита, як і українська Права
регулює рух Сонця, дощ, життя рос�
лин, тварин, людей і діяння Богів —
забезпечує збереження умов існу�
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вання Всесвіту, людства і його мо�
ральних засад. 

Родасі — жінка Марутів, що суп�
роводжує їх у походах, Блискавиця.
(давньоруське — «Молонья»). 

Рудра — Бог Бурі — батько Мару�
тів; втілення руйнівних сил, але одно�
часно — цілитель; втілює ідею родю�
чості. 

Савітар — Бог�Сонце, втілення
животворної сили сонця; Дажбог,
Світовид. Аналог давньослов'янсь�
кому імені Світояр. Савітар поєд�
нує три світи, три сфери Буття, то�
му його священним числом є три
(Трійця); він — Бог щастя, розпо�
ділювач багатства, дарунків; дає
силу, довгий життєвий строк, вига�
няє хвороби, охороняє від чарів,
збуджує мислення; його молять
про народження дітей. Його го�
ловна сутність — стимулювання
добра, заохочення активності. 

Сома!Ванша — Місячна династія
арійських царів, до якої належали ба�
гато історичних осіб (героїв). 

Сур'я — Око Боже — Сонце. На�
роджується на Сході, і, прославлений
співцями, виходить із Небесних Воріт
на небосхил; іноді зображується у
вигляді золотосяйної птиці (пор. Ма�
ти�Слава з Велесової Книги), яка роз�
ганяє темряву й знищує ворогів, хво�
роби. Зцілює людей медом. Ушас вка�
зує йому шлях. 

Сур'я!Ванша — Сонячна династія
арійських царів (пор. Дажбожі ону�
ки), до якої належало багато історич�
них осіб (героїв). 

Тваштар — Бог�Творець: створю�
вач всіх форм (як живих, так і мер�
твих) у Всесвіті; зображався з топір�
цем в руці як майстер; аналог Сваро�
га. Його епітет «прекраснорукий», бо
він є майстром�творцем прекрасних
форм. Він викував колісницю для
Індри�Перуна та чудесну чашу (мі�
сяць) для Соми, зброю для Брагманів;
він покровитель шлюбу, приносить
насіння, потомство, допомагає вагіт�
ним. Він батько Триглава. Зображався
із золотими руками. 

Ушас — Богиня Вранішньої Зорі;
зображається прекрасною дівою в ся�
ючих шатах, що проганяє свою сестру
Ніч, пробуджує й щедро обдаровує
людей. 

Шушна — демон Засухи (укр. Су�
ховій), переможений Індрою�Перу�
ном. 

Яма — цар мертвих — первісно
перша людина, яка вказала людям
шлях смерті (тобто перевтілення); 

перебуває в найвищому Небі 
Сварога. 

Тексти священних ґімнів Ріґведи
складалися арійськими мудрецями,
довгий час зберігалися в усній формі.
Не кожен жертводавець умів промов�
ляти молитви чи підібрати необхідні
слова до того чи іншого ритуалу. 

Тому намагалися запам'ятовувати
красиві поетичні словоформи, складе�
ні жерцями, співцями, поетами, знав�
цями ведійської міфології. Так збері�
галися давні священні тексти. З ви�
никненням писемності та граматики
ці ґімни були записані, тому ними за�
цікавилося багато вчених, літераторів і
просто шанувальників старовини. Ос�
кільки для відродження всіх арійських
релігій ці стародавні тексти мають не�
оціненне значення, мусимо дослідити
їх з точки зору порівняльного релігієз�
навства і міфолоґії та зробити перек�
лад, пристосований до нових язич�
ницьких ритуалів, відтворивши імена
Богів ідентичних чи близьких до
слов'янських. Пропонуємо таку ре�
конструкцію одного з ґімнів Ріґведи,
яку можна використовувати в Богос�
лужіннях сучасних Громад Рідної Віри
українців. 

До всіх Богів
молитва під час 
жертвопринесення

Жертва прямує назустріч милості Богів. 
О, Боги! Будьте милостиві!
Хай вона повернеться до нас 

Вашим благом,
Тим, що краще всіх знаходить
Правильний вихід із скрути. 
Хай прийдуть до нас Боги з підтримкою,
Прославлені співами синів Сварґи!
Перун із силами Перуновими,
Стрибог із силами Стрибожими,
Лада із Рожаницями і
Хай дарують нам захист!
Хай захистять нас Рідні Боги:
Сварог, і Перун, і Вогонь�Сварожич,
Прабатько наш Род, і Дажбог
Хай вдовольнять нас у всьому !
Хай це нам щедро дарують Боги:
Сварог�Світовид і Дніпро�ріка,
Батько�Небо й Матінка�Земля. 

Тепер можемо відзначити, що при
всьому багатстві санскритської лекси�
ки, не зустрічаємо жодного негатив�
ного значення, що стосується понять,
похідних від Сварґи та Сварога. Навіть
значення «сварити» швидше пов'язане
зі звуком, піснею, сяйвом, що йде з
Неба. Було б дуже несправедливо, слі�

дом за етноґрафом Василем Скуратів�
ським, погоджуватися, що ім'я Сварог
«потрапило в реєстр богів від грецько�
го хронолога і прижилося завдяки ети�
молоґічній близькості: Сварог — цеб�
то «сварливий бог», або «бог, що сва�
риться»; саме таким і уявлявся грім»,
як пише він у своїй книзі «Русалії»
(К.,1996, — с. 55). В. Скуратівський,
категорично стверджуючи, що «Сва�
рог — бог з чужої мітології», не помі�
тив, що заперечив сам собі. Адже тро�
хи вище він говорить про існування в
Русі Сварожича�вогню. То чи не дивно
було б русичам називати свого Бога
чужим «по�батькові»? Якщо автор
«Русалій» цитує Велесову Книгу для
підтвердження своїх думок про Веле�
са, то чому ж він не помічає в ній іме�
ні Сварога, яке тут згадується більше
двадцяти разів у різних варіантах: Сва�
рог, Сварг, Сварець, Свареж, Свар�
жець? Згадуються також Кола Сваро�
жі, Боги�Сварожиці, Сонце�Сваро�
жіє. 

Чому не враховується також бага�
тий ономастичний матеріал? Адже, ві�
домо, що, коли християнство вини�
щило писемні пам'ятки наших Пра�
щурів, то народ зберіг імена Богів у
назвах поселень (місцевостей, де стоя�
ли храми), річок, гір, урочищ та ін. В
Україні назви з коренем Свар� поши�
рені на значній території: давнє горо�
дище Саварка, Свароме на Київщині,
Саварка на р. Росі, Сваричів на Івано�
Франківщині. Подібні назви існують
по всій Слов'янщині й за її межами:
Сварха і Сваравіс у Прибалтиці, Све�
рехова гора на Балканах, Сваров у Че�
хії, Сварчец, Сваречев, Сварине, Сва�
рове у Польщі. Чи треба ще перекону�
вати, що Сварог є Прабог всіх слов'ян.
І зовсім не обов'язково було князю
Володимиру вводити його в свій пан�
теон у Києві, адже зображень Сварога
не робили, бо Сварогом у вищому зна�
ченні вважалися всі сузір'я Зодіаку
(Кола Сварожого), вони ж і звалися
Сварожичами за ім'ям свого Прабать�
ка. Знаком Сварога є символ чотирип�
роменевого рівнобічного хреста із заг�
нутими кінцями — Сварґа (Свастя),
що в українській мові близьке до по�
няття «Щастя», і що засвідчує саме
санскрит — найстародавніша індоєв�
ропейська мова! 

Продовження 
в наступному номері. 

Галина ЛОЗКО,
з книги «Коло свароже»
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Іван Франко і санскрит
Продовження. Початок в «Дім і сім’я» №5/2011 р. 

Вільні та розвинуті держави 
Європи — Анґлія, Німеччина і Фран�
ція мали собі за правило високого ран�
ґу — друкувати і вивчати літературу
Близького Сходу та Індії. Тому, щоби
підтримувати той культурний престиж
постійно культивували кадри знавців
персидської, арабської мови та санс�
криту, котрим написана величезна
кількість найдавніших і найцінніших
історичних пам'яток. Вивчення історії
Індії та її багатющої літератури було
для всіх європейців великим «відкрит�
тям нового світу з новим багатством
всього царства природи». /див.: 
Білецький О. І. Від давнини до сучас�
ності. —К. 1960, — С. 342/. 

Ще в Київській Русі нашим чита�
чам була відома перекладена славноз�
вісна «Повість про життя і військові
походи царя Олександра Македон�
ського», в тому числі до Індії. Тут опис
Індії займає дуже багато місця не тіль�
ки її побуту чи краєвидів, але й мови і
культури. 

Григорій Сковорода також любив
розумні описи індійської тематики і
навіть заохочував інших вивчати істо�
рію Індії. 

Часи змінювалися переважно не на
користь України. Часті заборони укра�
їнської мови вели за собою і заборону
санскриту та різної індійської темати�
ки на теренах України. Що ж до цього,
вигравала Росія. Туди приходили пра�
цювати освічені люди з Німеччини /О.
Міллер, Отто Битлінк/ та з Франції
/Ф. Делярю/. Німець Отто Битлінк /

росіяни передають це прізвище Бьот!
лінк/ склав «Санскритско!русский сло!
варь» у семи томах, котрий виходив у
Санкт!Петербурзі коштом імператор!
ського фонду із 1852 по 1875 роки. От�
же, Росія мала можливість на свою
санскритологію. Через те мають на ни�
нішній день перекладену «Рікта�Веду»
і «Сама�Веду». А це для культурної на�
ції має величезне значення навіть для
розбудови свого подальшого соціаль�
но�політичного життя. Бо в тих творах
є програма розвитку суспільства. В
1846 році Павло Якович Петров. за фа�
хом універсальний орієнталіст, упо�
рядкував «Санскритскую антологию»,
видану також у С. � Петербурзі коштом
імператорського фонду. Він же перек�
лав російською мовою уривки знаме�
нитої індійської поеми «Наля й Дама�
янті». А це неабиякий успіх у санскри�
тології, особливо, коли держава піклу�
ється про культурний престиж науко�
вих досягнень. На той час це був ета�
лон високої культури державної науки,
якщо перекладаються і видаються ма�
теріяли індуїстики та санскритології.
Уривки поеми «Наля й Дамаянті» ви�
користав І. Франко для свого перекла�
ду і видруку. 

Німець Ф. Рюккерт переклав ні�
мецькою мовою «Магабгарату», котру
поет Жуковський просто переказав ро�
сійською мовою в 1844 році, що дуже
собі не сподобав В. Бєлінський. У тому
ж році білорус К. А. Косович
/18151883/ переклав і надрукував пое�
му «Сунд і Упасунд» із великої епопеї
«Магабгарата». 

Іван Франко радів із кожної появи
друкованих санскритських перекладів
давньо�індійських літературних тво�
рів, бо, знаючи майже всі європейські
мови, йому легко було перекладати ук�
раїнською, щоби хоч трохи виводити
українську націю в число культурного
народу, зацікавленого вивченням
престижних наук — санскритології та
загальної індології. Бо неволя в Украї�
ні приглушувала будь�які зацікавлен�
ня до азійських культур. Потрібно було
за всяку ціну рятувати рідну україн�
ську мову в Україні та пробуджувати
національну свідомість українців, що�
би вивчали величаву історію України й
не зрікалися рідної мови. Нікому було
вивчати далекі індійську та персидську
культури, коли кати України виривали

рідне слово з уст цілого народу. Цю
прогалину судилося заповняти юній
Лесі Українці та великому і єдиному на
ту пору ґенію України і Титанові 
праці — Іванові Яковичу Франкові,
котрого ще «в гімназії тягло на схід»,
до Індії та ії прадавньої мудрости, що
так виразно і прозоро нагадувала дав�
ню праукраїнську абетку останньої
людської цивілізації. 

У вивченні Індії І. Я. Франко дуже
користав також із німецьких перекла�
дів санскритологів Ф. Рюккерта і Ав�
густа Шеґеля. Ще в 1875 році, будучи
на першому курсі Львівського універ�
ситету, І. Я. Франко робить першу
спробу подати віршами німецький
переклад Фр. Боппа /1791�1864/ ури�
вку першої книги «Магабгарата» � по�
ему «Смерть Гідимба». Переклад був
заслужено схвалений. Пізніші заці�
кавлення індійською культурою при�
водили до надзвичайних успіхів,
особливо у вивченні поеми «Катгаса�
ритсагари», що означає «Океан опові�
дань, що, як ріки, вливаються в мо�
ре». Упорядкував цю книгу індій�
ський найвидатніший знавець рідної
культури Самадева. 

Епічну поему «Пурани» разом із
епопеєю «Рамаяни» та «Лісову книгу»
Вани Парвана І. Франко надрукував у
своєму журналі «Життє і слово». 

І. Франко перший в українській лі�
тературі подав відомості про ПОТОП
світу і про індійську реліґійну філосо�
фію, про вічність людської душі та ії
міґрацію і переселення з одного тіла в
інше досконаліше, продуктивніше. 

І. Франкові були знайомі праці ро�
сійських індологів І. П. Мінаєва /1840�
1890/, професора Кудрявського, що
дав прекрасний переклад давньо�ін�
дійського розповідного збірника
«І'ітопадеша» і С. Ф. Ольденбурґа
/1869�1934/, що багато зробив для пуб�
лікації реліґійної філософії буддизму в
пам'ятках Індії. Проте найцікавіша бу�
ла дружба із російським ученим укра�
їнського походження � Федором Іполі�
товичем Щербатським / 1866 � 1942 рр.
. Він був великий знавець буддійської
реліґійної філософії, вчений санскри�
толог та автор праці російською мовою
про теорію поезії в давній Індії, основ�
ні засади котрої І. Франко використав
у своїй праці «Із секретів поетичної
творчости». І. Я. Франко уважно сте�
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жив за працями Ф. І. Щербатського, а
в 1393�94 рр. навіть зустрічався осо�
бисто у Відні під час праці під керів�
ництвом видатного австрійського ін�
долога проф. Бюлера. Із Ф. І. Щербат�
ським І. Франко настільки подружив�
ся, що навіть присвятив йому свою по�
ему «Цар і аскет», де з великою тепло�
тою згадує свого вірного друга і співбе�
сідника такими словами: 

«Про індійську країну чудову, 
Про індійського духа розвій 
Ми не раз заводили розмову —
Тут уважний слухач був я твій. 
Так прийми ж оцю вбогую пісню, 
Одну вітку з індійських дібров, 
Яко спомин далекого друга, 
Наших щирих братерських розмов». 

І. Франко був здивовано захопле�
ний прадавньою мудрістю індійської
культури. Все життя мріяв роздобути
«Санскритско�русский словарь» Отта
Бетлінка та імператорські ціни на ко�
жен том були йому не підсилу. 

У збірці «Зів'яле листя» ще моло�
дий І. Франко віддає належне філосо�
фії Будди у вірші «Поклін тобі, Буддо»,
а також у перекладі уривків із ранньої
пам'ятки буддійської літератури зі
збірника бесід і повчань «Сутта�Нипа�
та» написана вже не санскритом, а на�
родною мовою палі. Переклади «Мара
і Будда», «Багач і мудрець» І. Франко
надрукував у «Літературно�науковому
віснику» в 1901 році /Т. ХІІІ, кн. 2/. 

Для своїх перекладів із анґлійської
мови І. Франко використовував праці
знаменитого вченого Фаусболла. 

Що ж до німецького перекладу Ф.
Рюккерта індійської поеми «Маркан�
дея Пурани» то сам І. Франко після 11
перекладу українською мовою гово�
рить: � «Я не держався строго німецько�
го тексту і дозволяв собі змінити закін�
чення поеми, даючи траґедії царя Гаріс�
чандри замість індійського фатального
новочасний щасливий, але в індійсько�
му духові зовсім не суперечливий кі�
нець». /див.: Білецький О. І. Франко й
індійська література//Від давнини до
сучасності. Збірник праць із питань
української літератури. —К. 1960, —С.
3540. 

А в листі до М. Драгоманова 1892
року І. Франко пояснював, що йому
хотілось «цю типову індійську штуку
перетягти якомога ближче на загаль�
нолюдський ґрунт, не фальшуючи 11
основного характеру». див. : там же/.
Справа в тому, що в ориґіналі картина
трохи писемістичніша. Цар Гарісчан�

дра, дійшовши до повного розпачу, за�
палює вогнище, кладе туди мертвого
сина і збирається разом зі своєю дру�
жиною увійти в вогонь. Але з'являють�
ся боги — Дгарма та Індра, накликали
зливного дощу, котрий загасив вогни�
ще, синок оживає. А боги тут же на�
мовляють царя з родиною у свої рай�
ські небесні володіння на вічне бла�
женство. Але цар Гарісчандра не може
покинути своїх підданих. Він каже:
«Хто покидає вірно відданих йому без
їх провини, той не може мати щастя
ані тут, ані там — у небі. Тому, о най�
святіший, іди до неба, а я, царю богів,
увійду до нього тільки колись із ними
разом, або піду з ними разом у підзем�
ний світ». Тоді Володар трьох світів —
Індра подався на вулицю Айодії зі сло�
вами: «Ваш цар не хоче з родиною йти
з нами у рай небесний без вас усіх вір�
них і відданих йому. То ідіть і ви всі ра�
зом до неба!» Народ ніяковіє, розгу�
бився. . . 

У Франка питання вирішується без
божественного втручання. Громадяни
Айодії беруть на лікування царя з ро�
диною до найкращого лікаря, а самі
виходять на вулицю, роблять народну
революцію, скидають з трону «тирана і
злодія Вишвамитру». За той час одужує
Гарісчандра і знову щасливо поверта�
ється до вірного свого народу, до ак�
тивного життя і керівництва державою
на землі святій, рідній, а не на неб».
Конфлікт розв'язується успішною та
одностайною народною революцією —
задля життя держави і спокою грома�
дян. ґеній І. Я. Франка зрозумів, що
таке завершення конфлікту в поемі є
трохи осучаснене, насторожливе, ра�
дикальне і найбільше відповід�
не для відвіювання поло�
ви від зерна та очищення
держави від злодійської не�
чисті. Індуси не образилися
на таке, ніби самовільне, за�
кінчення твору. Навпаки,
використали настанови І.
Франка і тільки всенародною
революцією відвоювали собі
незалежність від англійських
окупантів. Таким чином 
І. Франко виявився добрим
провісником для Індії, без пе�
рерви думаючи про Україну та ії
ДОЛЮ. Так робив наш ґеній
часто, прилаштовуючи події у
творі до сучасності з патріотич�
ною метою � пробудження націо�
нального духу рідного читача. 

І. Франко в галузі українського
сходознавства, зокрема в індології,

зробив перший слід на снігу, хоч і не во�
лодів досконало оригінальним класич�
ним санскритом. Його вели�
чезна

АМАЗОНКИ
Світлій пам'яті Діни Гуменюк

А жили вони й тут,
В Придніпрянськім краю,  
Амазонки красиві і горді.  
Берегли Батьківщину свою,  
Коли ворог  
По здобич приходив.  
Вміли добре на конях  
Триматись вони,  
Лук і стріли носить  
За плечима.  
І ніколи вони  
На імення жони  
Не міняли  
Військового чину.  
І не брали в полон  
Чужаків — вояків:  
Убивали без всякого суду.  
Усміхніться мені  
Із далеких віків,  
Захисниці мої одногруді!  
Бо у ріднім краю  
Скаженіє зима —  
Так багато  
Хворіє на онко.  
В тої — тільки надріз...
В тої — двох вже нема...
І жартує хірург: —
Амазонки! 
І не бачить ніхто, 
Скільки туги в очах, 
Стільки болю       
В жіночому серці. 
Краще б: стріли носить 
На тендітних плечах, 
Краще б: вмерти 
Із ворогом в герці!

Ганна Чубач

Поезія
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працьовитість і талант збагатили Украї�
ну на унікальні праці зі сходознавства та
індології. Жаль, що на Франкові закін�
чилася та неосяжна перекладна індій�
ська література для українського читача.
Щойно в тридцятих роках і то лиш у
Львові утворюється навіть факультет
санскритської філології в університеті,
де навчався і працював Володимир ША�
ЯН. Вже навіть був створений підруч�
ник санскриту... Та на жаль у 1944 році
наші «визволителі» із напів дикої Чер�
воної Люмперії знищили факультет
санскритської філології, книжки й під�
ручники спалили. Студентів та виклада�
чів знищили, або дали в тюрми, Сибір,
Колиму... Іх вважали «страхітливими во�
рогами» народу, бо проповідували ідеї
М. Красуського в санскриті, тобто
спільність української мови із санскри�
том. В. ШАЯН зумів виїхати за кордон.
Решта принишкли по нинішній день. 

У 1941 році викликали з посольства
в Сирії А. Ю. Кримського, котрий мав
необережність признатися в доскона�
лій орієнтації в санскриті, як 129�ої мо�
ви, котрі він досконало володів, того ж
вечора заарештували його і без суду ві�
діслали в Карагандинську тюрму, де й
помер у голоді і холоді 25 січня 1942 ро�
ку. Зробили це кати нашого народу з
єдиною метою, щоби українці не мали
розумних людей для спілкування з усім
світом у веденні державницьких справ
у могутньому завданні — відвоювати
нарешті свою незалежність. 

Нині маємо єдиного Наливайка
Степана, що викладає мову Гінді та

орієнтується в індійській культурі. Де�
коли згадує про санскрит, як про вели�
ку скарбницю всіляких найдавніших
історичних таємниць, але вичитує він
санскрит не через призму української
мови в системі історичної праукраїн�
ської суто національної еволюції мо�
вотворчих засобів, а в московському
вичитуванні й тлумаченні Санскриту
дещо відірваного від материкової на�
шої прамови та її сучасних діалектів. 

Чому наші недруги так бояться
віддати санскрит в руки українцям як
праукраїнську мову? Чи не розумі�
ють? Ні, напевно, таки бояться. Бо він
є занадто яскравий і найдавніший сві�
док праукраїнської історії, що зберіг�
ся як найповніший архів еволюції
праукраїнської мови у нинішню укра�
їнську мову, величаву і багатющу мову
великого народу впродовж усіх етапів
нашої історії від несподівано прадав�
ніх часів діяльности людської громади
на теренах нашої батьківщини. Це ж,
виявляється, таки і є найдавніший до�
кумент про те колишнє існування ві�
домої Всевишньої мови, що зупини�
лася в найдосконалішому своєму роз�
витку в сучасній українській мові,
котру вже 300 літ намагаються заборо�
нити і знищити з лиця землі. Та слово
Господнє живуче. Не знайдеться такої
сили, щоб те слово заборонити. Бог
звисока, видить далеко. Ми віримо в
Його силу зліквідувати заборону ук�
раїнської мови і вкоротити загребущі
руки лютим катам України. Адже еле�
менти нашої мови світяться золотими
розсипами в основі майже кожної єв�
ропейської мови і не претендує на га�
ласливе визнання цього унікального
світового явища. Тільки живе надією
на культурне вивчення і належне ро�
зуміння Божественної місії народу
Праукраїни з перших кроків її появи
на світовій арені відразу ж після осу�
шення землі від всесвітнього потопу
180 тисяч років тому. 3ародження,
розвиток і розповсюдження слів того
періоду дуже рясно і детально нам по�
казує Санскрит. 

Іван Франко також був свідомий тої
ідеї, а тому віддавав останні зусилля,
аби подати українцям світло розуму
ідеї індійської літератури і Санскриту,
котрому приписував магічну силу для
майбутнього України у справі остаточ�
ного і вічного визволення кожного ук�
раїнця з�під найважчого ярма дикун�
ської і кровопролитної страхітливої
незрячої ночі у нашій історії та найтри�
валішої летарґії у свідомости нашої на�
ції. Ось чому забороняли Санскрит, бо

Він український санскрит за історич�
ним походженням. А за справжньою
своєю природою є найдавнішою істо�
рико � філологічною пам'яткою в пер�
шу чергу України, а вже потім цілого
світу. Санскрит � це величаве і світле
ґеніяльне минуле української нації, її
мови та культури, що й потрібно роз�
глядати в триєдиній цілости яко най�
давнішого твердого підмурівку для роз�
витку сучасної історії нашого краю,
незважаючи на ріки крови, море сліз і
страхітливі муки такого тривалого і не�
самовитого колоніального ярма. 

Щодо цього Іван Франко у «Притчі
про життя» говорить нам багатозначні
й пророчі слова:»... чого ніяка сила,

Ніяка нам пригода взять не може; 
Се чиста розкіш братньої любови, 
Се той чудовий мід, якого крапля 
Розширює життя людське в безмір, 
Підносить душу понад всю тривогу, 
Над усю турботу із�за діл минущих�
В простори, повні світла і свободи». 

Іван Франко наспраді своєю діяль�
ністю розширював радість людяного
життя українців безмірно щиро і старан�
но. Він підносив їхню душу понад усю
тривогу і понад усю земну турботу, бо
відчував тверду опору в історичному ми�
нулому цілої Праукраїни, що зупинило�
ся навічно у Санскриті, котрим так чітко
і виразно написано історичні, релігійні
та художні твори стародавньої України
та Індії, а нині живе на устах 500 мільйо�
нів індусів і замріяно німує вибуховою
силою історії у словниках народної мо�
ви, у наших гідронімах і топонімах, у
знаменитих численних археологічних
свідках праукраїнської Трипільської
культури та всього земного і небесного
довкілля. Бо назви знаків зодіяка також
праукраїнські. Наш Титан праці глибоко
вірив, що справа Санскриту перейде від
перекладів із чужих мов до безпосеред�
нього вивчення Санскриту в Україні в
кожному вузі або й навіть у ґімназїї. Бо
САНСКРИТ для України є основна
складова і висхідна частина нашої праіс�
торії, котрої ніхто й нічим не замінить,
не зітре й не придопче. І тільки САНС�
КРИТ ВИВЕДЕ ЖИТТЄНИС НАШО�
ГО НАРОДУ на широкі світові «просто�
ри, повні світла і свободи» в житті дер�
жави Україна та її всебічної культурної
діяльности, не зважаючи на тривалі й
нині активізовані ворожі заздрощі в'їд�
ливих маклерів та ошуканців в нинішній
українській мовознавчій науці. 

Василь Кобилюх

ЛИХА ПАМ'ЯТЬ
Не зустрічаюся зі злом –
Не витрачаю марно силу.
Та кожен горбик за селом
Мені нагадує могилу,
Віконні рами про хрести
Мені нагадують щоночі.
Нехай душа моя простить 
Дитинство снитися не хоче.
Війна, і голод, і нужда
У пам'ять в'їлися навіки.
І глина цвинтарна руда,
Яку копають два каліки...
І ворон чорний на гіллі...
Й туман над річкою імлистий... 
Це все у рідному селі 
Прикрили клени жовтим листям. 
Це все приходить і мовчить, 
Неначе вимовчати хоче 
Хоча б одну щасливу мить, 
Яка щось інше напророчить.

Ганна Чубач

Поезія
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Вага таких записів — різна, у за�
лежності від обставин, часу, особи ав�
тора, його завдання і цілей. Зокрема
самі описи подорожей менш вагомі з
огляду фіксації певних подій або фак�
тичної історії. Зате у цих записах ко�
жен автор звичайно давав разом із вик�
ладом подій власні міркування про
них. І ці роздуми становлять особливу
цінність для розкриття нюансів історії.
Саме в них ми знаходимо особливості
нашої країни у найрізноманітніших
проявах життєдіяльності народу з точ�
ки зору іноземців, що і придає значу�
щості цим нотаткам. З тих писань чу�
жинців маємо багато відомостей про
такі, наприклад, географічні особли�
вості України, як вигляд території, під�
соння, кліматичні умови, рослинність,
тваринність, комунікації та ін. ; свід�
чення про духовну і матеріальну куль�
туру, військо, козацький устрій; з ет�

нографічних особливостей — про по�
бут, звичаї, вдачу народу; з господар�
ських відносин — про торгівлю, про�
мисли, соціальні відносини і т. д. При�
мітно, що з окресленого вище кола пи�
тань подорожуючі не виходили (якщо
описували повний спектр) або торка�
лися окремих аспектів (лише того, що
вражало найбільше з усього, що бачи�
ли, чули, спостерігали). 

Наприклад, про звичаї. Іноземців
вражають народні розваги на Різдво
(вертепи) і у Великодні свята (ігри мо�
лоді з водою), також деякі моменти у
весільних обрядах. Несподіванкою для
заїжджих на Україну стало й інше, про
що в «Описі України…» пише фран�
цузький військовий інженер, матема�
тик і відомий картограф ХVІІ ст. Гійом
Левассер де Боплан: «…на відміну від
загально прийнятого звичаю усіх наро�
дів, тут можна побачити, як дівчата за�
лицяються до молодих людей, котрі їм
сподобалися. Поширений між ними

забобон, якого вони рев�
но дотримують, призво�
дить до того, що дівчата
ніколи не знають невдачі
і більш упевнені в успі�
хові, аніж чоловіки, коли
б ті самі робили вибір»
[1, с. 75]. Боплан час�
тенько згадує (і далеко
не один він) про іншу ха�
рактерну згубну звичку,
але вже як ваду україн�
ців, — про пиятику:
«Сп'яніння настільки
відбирає у них розум, що
зберігають людську по�
добу хіба ззовні» [1, с. 82]. Прикро, що
таке має місце. 

А враження про Україну і ставлення
до українців були таки різними, навіть
діаметрально протилежними. За візан�
тійцем Прокопієм (ІІ пол. VI ст. ), да�
ється взнаки стиль життя слов'ян:
«Життя провадять суворе і нецивілізо�
ване, як і Масаґети, і дуже брудні, як і
ті» [2, с. 24]. Але немало є позитивних
відгуків про Україну. Приміром, росія�
нин П. Шаліков («Путешествіе въ Ма�
лороссію», Москва, 1803�1804), в'їжд�
жаючи на терени України в 1803 р., пи�
ше: «Побачивши Малоросію, очі мої не
могли налюбуватися побіленими хата�
ми, чепурним одягом мешканців, лас�
кавим, милим поглядом прегарних ту�
тешніх жінок» [2, с. 179]. Проте зустрі�
чаються і схожі думки з приводу яко�
гось певного аспекту, навіть у пред�
ставників різних часових періодів. Так,
волелюбність українського народу від�
мічали більшість подорожуючих Украї�
ною. A. Tyler у книжці про українських
козаків, виданій в Единбурзі в 1685 р.,
занотовує: «Україна — це край, населе�
ний свободолюбною нацією козаків…
Козаки України дуже люблять свободу
і не зносять нічийного ярма» [2, с. 117].
А у кін. ХVІІІ ст. вдачу українців Жан
Бенуа Шерер окреслює так: «Українці
це рослі, сильні люди, привітливі й
гостинні, ніколи нікому не накидують�
ся, але й не зносять обмежування своєї
особистої свободи» [4, с. 23]. 

І цікаво, що хоч ці чужинці часто
приїздили з незичливим до нас став�
ленням, не рідко навіть як неприятелі
або як союзники наших ворогів, проте

у більшості їх писання були (або бодай
кінчалися) прихильно для українсько�
го народу, а тим більше, коли порівню�
вали нас із іншими народами і нашими
ближніми і дальніми сусідами. Примі�
ром, англієць Джозеф Маршаль, що
був на Україні в 1769�1770 рр. і описав
свою подорож в 1772 р., скрізь, де мо�
ва йде про українське хліборобство,
село і чистоту, говорить про Україну
таке: «Я ще не бачив такої країни, яка
б так дуже була схожа на найкращі
провінції Англії, як це я зауважив на
Україні» [2, с. 161]. Подібне враження
зробила Україна також на іншого анг�
лійця, професора мінералогії кем�
бріджського університету Едварда Да�
ніеля Кларка, який у своїй книжці

Україна очима зарубіжних 
мандрівників минувщини

Продовження. Початок в «Дім і сім’я» №5/2011 р. 

Рис. 5. Зображення козаків на карті Боплана 

Рис. 7. Титульна сторінка оригінального видання
«Літопис Малоросії... « Жана Бенуа Шерера 

Рис. 6. Козацький човен з «Опису
України» Боплана 1650 р. 
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«Подорож до Росії, Криму й Туреччи�
ни» (Лондон, 1812 р. ) писав: «Хати на
Україні чисті і білі, як в Уельсі — ман�
дрівникові здається, що він перенісся
до Голландії або до Норвегії…» [2, с.
162]. Проте, з іншої сторони, за запи�
сами різних мандрівників можна прос�
лідкувати один момент: майже всі в
один голос відмічають, що українці та
росіяни або українці і литовці, або ук�
раїнці і поляки різні у будь�якому від�
ношенні народи, не кажучи вже про
культуру, про мову. Ф. Палацький у
1830 р. про український народ писав:
«Русинський нарід, щодо мови відмін�
ний як від росіян, так і поляків, вже за
давніх віків…» [2, с. 208]. А як відомо,
якщо мова народу окрема від інших, то
вже саме за цією ознакою українці є
самодостатнім народом. 

Подорожуючі Україною і росіяни,
і західноєвропейські мандрівники
майже в один голос (але кожний по�
своєму) говорять про гірку долю Ук�
раїни та її народу і, що найдивніше �
вони виправдовують боротьбу нації за
свою незалежність. Це ми можемо
прослідкувати на двох записах. «Про�
щаючись з Україною, — пише у своє�
му щоденнику за 1817 рік «москаль» 
І. Долгорукий, � я кінчу моє оповідан�
ня про неї останнім зауваженням: ос�
кільки я помітив, придивляючись і
прислухаючись, Україна не почува�
ється щасливою, не дивлячись на всі
благодаті природи. � Політичне сонце
її не так гріє, як небесне світло. Вона
(Україна) змучена, терпить різні тяга�
рі і почуває цілковито � втрачену сво�
боду колишніх віків. Нарікання глухе,
але майже загальне» [2, с. 183]. А чесь�
кий письменник і громадський діяч

Карель Гавлічек�Боровський, після
своєї поїздки до Росії (сер. ХІХ ст. ),
писав у статті «Slovan a Cech»: «Мало�
рус�Україна — це постійне прокляття,
котре самі над собою проголосили її
гнобителі. Так над ними мститься
пригноблена воля України… Доки не
буде направлена кривда, зроблена ук�
раїнцям, доти неможливий справді
міжнародний спокій» [2, с. 213]. 

Таким чином, описи подорожей
Україною та інші записи іноземців про
нашу державу і наш народ — це над�
звичайно цінний скарб для пізнавання
минулого і сучасності українського на�
роду в усіх проявах його життя та твор�
чості. Це глибинний колодязь, який
може дати стільки корисного і потріб�
ного матеріалу (спостережень і мірку�
вань очевидців) для вивчення нашої
історії, самобутньої культури, були б
руки, щоб витягти таке «цебро» для
збагачення національної скарбниці
досвіду. Усі ці свідчення, на думку ав�
тора, мають, по�перше, зміцнювати і
підносити національну свідомість ук�
раїнців, зростити таку гідність і гор�
дість за свою державу,
щоб не було соромно
перед славними пра�
щурами і нащадками. І
нехай в Україні, «в
царстві квітів і зелені»
(за О. Бальзаком), ба�
гато контрастів, але
вона цим і захоплюва�
ла, і дивувала зарубіж�
них мандрівників. А,
по�друге, дані з запи�
саних спостережень і
міркувань іноземних
очевидців показують
все те, чим, приїжджа�
ючи в Україну, цікави�
лися зарубіжні ман�
дрівники багато років
тому. І саме спираю�

чись на такий матеріал та інтерпретую�
чи його до сьогоднішньої ситуації, ці
відомості у свою чергу можуть об'єк�
тивно надати необхідну інформацію,
за допомогою якої сучасні туристичні
агенції та інші подібні установи змо�
жуть розробити такі туристичні прог�
рами і шляхи подорожей Україною, які
сьогодні дійсно б зацікавили (з їхньої
ж точки зору) іноземних туристів під
час відвідин нашої країни. А це — ук�
раїнські ландшафти чи побут народу,
артефакти якихось історичних епох чи
сама історія України, образотворче
мистецтво чи народні традиції україн�
ців тощо. А оскільки треба показувати
і робити акцент на тому, що очікує по�
бачити іноземний турист, то саме та�
кий реально продуманий і науково
обґрунтований підхід до організації ту�
ризму в Україні може стати, на нашу
думку, перспективним для розбудови
туристичної інфраструктури України у
майбутньому. 

Любава Обуховська

Рис. 9. Портрет П'єра Шевальє.
Невстановлений автор, ХVІІ ст. 

Рис. 8. Карта басейну ріки Дунай з книги «Літопис Малоросії...» Шерера. 

Рис. 10. Україна на голандській мапі кін. XVII ст. На
північному сході невелика округа з надписом «Okraina».
(Бібліотека Баворовських у Львові). Карта з книги В.
Січинського «Чужинці про Україну» 
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Н
еподалік мисника на де�
рев'яному гачкові завше висів
лляний рушник. Свіжий,

щойно вийнятий зі скрині й випаре�
ний у золі, він віддавав тонким запа�
хом деревного вугілля і пересипом ру�
ти�м'яти. Вмившись, я зняв виткану «у
хвійки» полотнину, але мамин голос
призупинив порух: «Зачекай, я зараз
тобі лавошного рушничка дам. – І во�
на поспіхом діставала фабричний ви�
ріб. –  Ти ж, очевидно, одвик користу�
ватися доморобним...» – «Ну що ви,�
відповідав здивовано. – Подивіться,
який рум'янець з'являється на щоках!»

Мама удоволено дивилася на мене
і не могла зрозуміти: чи правду кажу,
чи, може, так, для годиться. «Воно й
мені,– зізнавалася згодом мати,–
краще від доморобного немає, ніяк
не можу до купованих звикнути. Та не
всі ж так думають. Минулого тижня
Купріянчикова дівка привезла в гості
хлопця з Житомира. Мати подала йо�
му лляного рушника, то він погорду�
вав, а витерся носовиком...»  – «Бу�
ває,– заспокоюю неньку. – Люди, зо�
сібно міські, котрі не користувалися
домашніми виробами, не завжди зна�
ють принади рукотворних речей»! 

– «Якби�то городські,– заперечує
мати,– їм і дива немає, але й наші,
котрі виросли в селі, нерідко нехту�
ють такими виробами. Скажи, чи в
багатьох оселях побачиш рушник на
стіні?...»

Рушник на стіні. Давній наш зви�
чай. Не було, здається, жодної на Ук�
раїні оселі, котрої не прикрашали б
рушниками. Хоч би яке убоге судило�
ся їм життя, а все ж естетична прина�
да завсякчас знаходила місце в по�
мешканнях – хай то була одинока ха�
тина вдови чи затісна багатодітна осе�
ля, приземкувата мазанка на півдні
України або курна хата поліщука –
всюди палахкотіли багатством кольо�
рів рушники. Хата без рушників, ка�
зали в народі, що родина без дітей.
Рушник з давніх�давен символізував
не тільки естетичні смаки, він був
своєрідною візиткою, а якщо точніше
– обличчям оселі, відтак і господині.
По тому, скільки і які були рушники,
створювалася думка про жінку, її до�
чок. Ніщо, здається, так предметно й
наочно не характеризувало жіночу
вправність, майстерність, зрештою,

охайність і працьовитість, ніж ці
вимережані рукотвори. Вони
завжди були на людях, розкрива�
лися мистецьким багатством,
оцінювалися справжніми поша�
нувачами. 

Вишитий рушник створював
настрій, формував естетичні сма�
ки, був узірцем людської працьо�
витості. Згадаймо про його утилі�
тарне призначення: з рушником,
як і хлібом, приходили до поро�
діллі, ушановували появу немов�
ляти в родині, з ним виряджали в
далеку дорогу батька�сина, чоло�
віка й коханого, шлюбували ді�
тей, зустрічали рідних і гостей,
проводжали людину в останню
путь, ним прикривали хліб на
столі. 

Хліб і рушник – одвічні люд�
ські символи. Хліб�сіль на виши�
тому рушникові були високою
ознакою гостинності українсько�
го, як й інших сусідніх народів.
Кожному, хто приходив з чисти�
ми помислами, підносили цю
давню слов'янську святиню.
Прийняти рушник, поцілувати
хліб символізувало духовну єд�
ність, злагоду, глибоку пошану
тим, хто виявив її. Цей звичай
пройшов віки, став доброю тра�
дицією і в наш час. 

Рушники за своїм практич�
ним й естетичним призначенням до�
сить ужиткові атрибути. Крім обрядо�
вої, вони виконують і побутову фун�
кцію. Відповідно до цього утвердили�
ся і їх назви: утирач (для рук та облич�
чя), стирок (для посуду, стола й лави).,
покутник (ними обвішували стіни й
фотокартки), плечовий (пов'язування
сватів), подарунковий, обрядовий (ве�
сільний) тощо. Відповідно до призна�
чення вони різнилися й технікою ви�
готовлення. Утирачі й стирники пере�
важно ткали з цупких валових ниток
«у хвійки», утилітарні – із кращих сор�
тів льону чи конопель. Узори наноси�
ли шляхом вишивання або поткання.
Виготовлене полотно вимочували у
воді, збивали прачами й білили на
сонці. Роботу супроводжували цікави�
ми обрядовими діями: піснями, при�
мовляннями, зачинками. Скажімо,
коли снували снівниці чи навивали
кросна, чоловікам заборонялося захо�

дити до хати, затканки робили лише у
так звані жіночі дні – середу, п'ятницю
чи суботу. 

Перший витканий рушник приз�
начався для гостей. Він завжди висів
на видному місці. Господиня, у знак
поваги до гостя, давала йому рушник
на плече чи руку, брала кухлик з водою
і люб'язно пропонувала свої послуги.
Про рушник�утирач мовиться і в на�
родній пісні:

Вода в відеречку, // — Братіку, вмийся, //
Рушник на кілочку, // — Братіку, втрися. 

Проте найбільше обрядових сюже�
тів, пов'язаних з рушником, зберегло�
ся у весільному церемоніалі. їх пода�
вали і брали, коли йшли у свати, ними
пов'язували молодих, прикрашали
гільце на дівич�вечорі, на рушничок
ставали. Ці форми відбивають конк�
ретні ритуалізовані передвесільні й
весільні елементи. Скажімо, готувати

На весільному рушничку стояли
Родовід, обереги, обряди, свята, етика та мораль 
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рушники означало дбати про дівочий
посаг. За давнім звичаєм, як тільки в
родині підростала дівчинка, мати заз�
далегідь турбувалася про рушники. До
їх виготовлення привчали ще з юного
віку. Довгими осінніми та зимовими
вечорами дівчата мережили узори.
Кожна намагалася вигаптувати свій,
чимось не схожий на інші малюнок.
Від того, якими вони виходили, скіль�
ки встигала дівчина вишити рушни�
ків, складалася думка про її працьови�
тість, вдачу. Кращі узори запозичува�
лися, переходили з покоління в поко�
ління, почасти ставали родовідними. 

У кожній родині, коли підростала
дівчина, скриня мала повнитися
рушниками. їх дбайливо оберігали,
ними, у кращому розумінні цього
слова, хизувалися – гостям і сусідам
неодмінно показували придане, ви�
готовлене «дівчиною на виданні».
Якій матері не хотілося, щоб селом

пішла добра слава про доньку «із
золотими руками»? Дівчина, діж�
давшись сватів, висловлювала по�
дяку обрядовою піснею:

Та спасибі тобі, моя ненько, // Що бу�
дила мене раненько, // А я слухала,
вставала // Та рушнички напряла, //
По тихому Дунаю білила, // На сухому
бережечку сушила... 

Найпершою ознакою, коли
приходили свати, було «давати
рушники». Якщо дівчина і її батьки
бажали того, вони пов'язували сва�
тів і молодого рушниками. 

Ой ти, мати, пораднице в хаті, // По�
радь мене, що людям сказати? // А
чи мені рушники давати, // А чи ме�
ні іншого чекати? 

Вважалося за велику образу,
якщо дівчина, пов'язавши рушни�
ками сватів, опісля відмовлялася
від шлюбу, чи навпаки, «взявши
рушники», хлопець «пускав негар�
ну славу» про дівчину, тобто роз�
ривав заручини. Дати рушники
традиційно означало готуватися
до весілля, що відтворено і в пісні:

Дожидай, доню, то йди додому, // Бо
є у тебе аж троє гостей, // Аж троє
гостей, всі три старости. // Ой одні
стали аж за садами, // Другі стали під
воротами, // А треті стали під сіньми
кіньми. // Що за садами — тим відка�
зали, // За воротами — тим слово да�
ли, // Під сіньми кіньми — рушнички
дали... 

У процесі обряду ці вироби та�
кож виконували свій ритуальний сим�
вол – ними обдаровували родину мо�
лодого, перев'язували боярів, заквіт�
чували весільне гільце. 

А в коморі сволок, // На ньому рушничків
сорок, // Біжіте, внесіте // Та боярів
прикрасіте. 

Кульмінацією весілля, власне зак�
ріпленням шлюбу, було «стати на руш�
ник». Пам'ятаєте відому пісню: «Ой
хто ж теє відерце дістане, Той зо мною
на рушничок стане... « Цей поетичний
обряд, оповитий високим символом,
широко оспіваний не тільки у весіль�
ному, але й фольклорному мелосі, ут�
верджував народження нової родини:

Та ми ж з тобою // На білому рушничку
стояли, // Золотії перстенечки 
міняли. . . 

Здається, жоден обрядовий еле�
мент не відігравав у традиційному ве�

сіллі такої символічно�етичної ролі,
як рушник. Він утверджував не тільки
працьовитість матері�дочки, але й
чистоту почуттів між подружжям, з'єд�
нував у родинні стосунки сім'ї моло�
дого й молодої, стелився, образно ка�
жучи, життєвою доріжкою, котрою
мали пройти юні з високим відчуттям
відповідальності перед суспільством. 

Рушники в українських обрядах,
побуті та звичаях детермінували певні
сфери суспільного життя, узаконюва�
ли мистецькі уподобання народу, були
своєрідними посвідками. При зведен�
ні житла цими виробами застеляли
підвалини, рушниками піднімали сво�
локи, котрі потім дарували майстрам.
Весною, коли заврунювалися жита,
люди виходили в поле і родиною тричі
обходили лан, несучи на рушниках
хліб�сіль. Ними скріплювали купів�
лю�продаж домашніх тварин, «щоб
велись у господарстві», та багато ін�
шого. 

Хоч у цілому для українських ви�
шиваних рушників характерні спільні
ознаки, проте кожен регіон мав свої
відмінності, як за формою, так і спо�
собом виготовлення, сюжетним оз�
добленням, кольоровою гамою. У пе�
реважній більшості це були рослинні,
геометричні та геометризовані орна�
менти, вишиті низзю, гладдю або
хрестиком. На Київщині, Полтавщи�
ні, Чернігівщині, Житомирщині пере�
важали рослинні візерунки у формі ва�
зонів, котрі усимволізовували так зва�
не дерево життя; на Поділлі були тра�
диційними геометричні та геометри�
зовані з використанням анімалістич�
ного орнаменту або малюнків стилізо�
ваних жіночих фігурок, пташок, тва�
рин; для суто поліських виробів харак�
терні сюжети з символами оберегів. 

Кожен район мав і свої кольорові
гами. Якщо для Галичини, Буковини
та Закарпаття властиві яскраво�бар�
висті відтінки, то на Київщині, Пол�
тавщині, Чернігівщині переважали
рослинні орнаменти червоного, чор�
ного та синього кольорів, для корінно�
го Полісся здебільшого характерний
червоний та чорний. У зв'язку з цим
варто згадати досить цікаву історію. 

Для Полісся, як уже мовилось,
найхарактерніші два кольори, котри�
ми стилізували на рушниках дерево
життя й фігурки оберегів. Одначе на
умовно древлянській землі домінував
лише чорний, з невеликими додатка�
ми червоного відтінку. 

Дехто з дореволюційних дослідни�
ків пояснював це географічними умо�
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вами, оскільки тут, мовляв, усвоївся
промисел по виготовленню фарб лише
з чорних та червоних барвників. Проте
цей аргумент не витримував критики –
древляни з давніх часів уміли одержу�
вати з лісових рослин найрізноманіт�
ніші гамові відтінки і широко користу�
валися ними в повсякденних потребах.
Тільки ось на рушниках та деяких ін�
ших ужиткових вишиванках утради�
ційнився лише чорний колір. В одно�
му давньому рукописі мою увагу при�
вернуло невеличке повідомлення, де
мовилося, що чорний колір був наслід�
ком трагедії після повстання 945 року. 

Я вирішив перевірити цю версію.
Кілька років поспіль виїздив до коло�
коростенських сіл, де, згідно з «Повіс�
тю временних літ», відбулося перше в
Київській Русі антифеодальне повс�
тання древлян. Як відомо, місцеві жи�
тичі, під проводом удільного корос�
тенського князя Мала, дали рішучий
бій Ігоревим воям, котрі стягували
непосильну данину, а самого князя
розірвали навпіл на пригнутих бере�
зах. Роком пізніше (946), зібравши
численне військо, Ольга вирушила
походом на древлян, підступно захо�
пила місто і жорстоко розправилася з
його жителями – Коростень був пов�
ністю спопелений, а всіх чоловіків пе�
ребито, підлітків та хлопців забрано в
полон. На кілька століть перестала іс�
нувати колись могутня древлянська
столиця. 

У сусідніх селах Бехи, Васьковичі й
Немирів (назва останнього, як стверд�
жує ономастика, безпосередньо
пов'язана з давніми подіями, бо тут і
досі знаходиться Ігорева могила) ще
донедавна у вишитих рушниках прева�
лювало лише чорне тло. Місцеві краєз�
навці, літні інформаторки сходилися
на думці, обґрунтовуючи її давніми пе�
реказами й легендами, що чорна гама
символізувала жіночу тугу за своїми
вірними охоронцями – упродовж сто�
літь вишивка древлянок носила одно�
тонність з додатком незначних черво�
них відтінків. І що цікаво: найживучі�
шою ця традиція виявилася саме в наз�
ваних вище трьох селах. У такий спосіб
народні майстрині не одне століття
відтворювали на рушниках «долю жит�
тя», «життєву стежину», «дерево жит�
тя». Як тут не згадати поетичний образ
з відомої пісні Д. Павличка: «Два коль�
ори мої, два кольори: Червоне – то лю�
бов, а чорне – то журба...»

Мистецтво виготовлення рушни�
ків, як бачимо, досить давнє на Украї�
ні. Воно широко відоме ще за часів

Київської Русі. Ця традиція пос�
тійно розвивалася, удосконалю�
валася, набираючи регіональних
ознак. Нині у наукових термінах
побутують самостійні назви цих
виробів: «київські», «подільські»,
«чернігівські», «гуцульські», «га�
лицькі», «полтавські». Стосовно
останніх хотілося б зупинитись
трохи детальніше, адже саме на
Полтавщині цей вид рукодільни�
цтва набув найдовершеніших
форм. 

Наприкінці минулого століт�
тя за кількістю ремісників Пол�
тавська губернія посідала одне з
перших місць у царській Росії.
Досить сказати, що 1900 року в
навколишніх селах налічувалося
77,5 тисяч кустарів, вироби яких
уславлювали чимало ярмарок,
зокрема, знаменитих решетилів�
ських та сорочинських, котрі чо�
тири рази на рік запрошували
покупців з найвіддаленіших ку�
точків країни. 

Величезну роль у збереженні
й популяризації народного мис�
тецтва, зокрема, й вишивки, ві�
діграла прогресивна місцева ін�
телігенція та Полтавське губер�
нське земство, завдяки яким
споряджалися наукові експеди�
ції, вивчалися національні тра�
диції, проводилися відповідні за�
ходи щодо розвитку промислу. З
цією метою було налагоджено
випуск альбомів за кращими
зразками народних орнаментів,
з'явилася мережа навчально�по�
казових пунктів та майстерень,
де проходили практику інструктори й
кваліфіковані кустарі. На клопотання
громадськості в 1898 році відкрилася
перша на Україні школа�майстерня в
Дігтярях. Невдовзі подібний заклад
почав працювати і в Решетилівці, де
одночасно відкрився й пункт для селя�
нок�надомниць, переважно виши�
вальниць. 

Ці та інші заходи сприяли створен�
ню нових осередків. Зокрема в Опіш�
ні, починаючи з 1911 року, започатку�
вала свою діяльність «Рукодільна зем�
ська школа». В ній працювало 15 ви�
шивальниць. Такий же осередок орга�
нізувався і в селі Скопці. Загалом на
Полтавщині діяло на той час 48 гро�
мадських і 8 приватних навчально�по�
казових та пересувних майстерень,
котрі об'єднували понад 8 тисяч майс�
тринь. Ці заклади допомагали не тіль�
ки популяризувати рукодільне мисте�

цтво, але й виявили цілу плеяду тала�
новитих художниць, ескізи яких пере�
носилися на полотно. З числа найві�
доміших варто назвати В. Болсунову,
В. Черченко, А. Орабієвську, Є. При�
бальську, П. Власенко, Г. Собачко�
Шостак. 

Стосовно останньої, котра почала
свою діяльність у Скопцінській ви�
шивально�ткацькій майстерні, то її
творчість явила яскраву сторінку ук�
раїнського народного мистецтва.
Малюнки та ескізи для вишивання
Ганни Собачко�Шостак з величез�
ним успіхом експонувалися на чис�
ленних вітчизняних (Київ, Петер�
бург, Москва) та зарубіжних вистав�
ках – Париж (1913), Берлін і Дрезден
(1914, 1922, 1924�25), Нью�Йорк
(1933) та ін. Вона увійшла в історію
українського мистецтва як непере�
вершений майстер народного деко�
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ративного розпису. Її малюнки на
сюжети українських народних виши�
вок позначені багатством фантазії,
красою композиції, рідкісним інтен�
сивним колоритом. 

Зразки художньої вишивки Пол�
тавщини неодноразово отримували
високі відзнаки. Рушники народних
майстринь експонувалися на І Всеро�
сійській кустарній виставці у Петер�
бурзі (1907), на міжнародних – у Со�
фії (1910) та Туріні (1914). На останній
виставці полтавські вироби отримали
Велику Золоту медаль, а губернському
земству за широку діяльність по роз�
витку кустарних промислів у Петер�
бурзі 1912 року було вручено почес�
ний диплом; решетилівський нав�

чально�показовий пункт отримав Ве�
лику Золоту, а іванківський – Малу
Срібну медалі. 

І нині полтавські рушники є гор�
дістю українського мистецтва. Їх мож�
на бачити в найбільших вітчизняних
музеях, громадських закладах, у хатнь�
ому інтер'єрі. Заслуженою повагою
користуються вироби й інших осеред�
ків на Україні. Це, зокрема, Кроле�
вець, Богуслав, Іванків, Косів, Шешо�
ри. Вишивка цих та інших промисло�
вих об'єднань й окремих майстринь
експонується не лише в нашій країні,
а й за рубежем: у США, Канаді, Фран�
ції, ФРН. Про розквіт і популярність
рукодільництва засвідчує і той факт,
що двох найвизначніших майстринь
рушникових виробів – Ганну Васила�
щук (Івано�Франківщина) та Ганну
Верес (Київщина) �удостоєно Держав�
ної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка. 

Однак ми б погрішили істиною,
якби не звернули увагу і на певні
проблеми. Скажімо, якщо промисло�
ве виготовлення вишитих і тканих
рушників на Україні більш� менш на�
лагоджене, то в повсякденному побуті
ця традиція помітно згасла. Причин
тут принаймні кілька. Одна з таких:
недостатнє забезпечення текстильною
промисловістю необхідними матеріа�
лами: лучкою, полотном, а також по�
сібниковою літературою. Якщо у дав�
нину ці матеріали виготовляли в до�
машніх умовах, то нині про це не до�
водиться говорити. 

Спробуйте дістати в магазинах
звичайних кольорових ниток, проте в
широкому асортименті пропонується
різноманітна пряжа для в'язання. 

Звичайно, ми не схильні протис�
тавляти чи заперечувати один вид ру�
кодільництва іншому, але ж збіднюва�
ти одні форми заради інших – не кра�
щий вихід із становища. Тим паче, що
вишивка несе в собі не менш багаті
можливості вияву мистецьких принад
– тут воєдино поєднуються художні,
естетичні, етичні смаки, розвивається
пам'ять, виховується працьовитість,
формується зосередженість, збагачу�
ється уява художнього сприйняття
довколишнього світу. 

Знаю одну родину, де двійко дів�
чаток�близнюків вміють прекрасно
вишивати. Їхня мама навчила корис�
туватися найдавнішою технікою,
котра уже стала рідкістю – занизу�
ванням білим по сірому й сірим по
білому, їхні вишиванки експонують�
ся на багатьох виставках. Одначе на
уроках малювання вони отримують

посередні оцінки. Переживають діти,
бідкаються батьки: з одного боку, є
чим пишатися – ростуть прекрасні
майстрині, а з іншого – отримані з
близького предмета лише задовільні
оцінки аж ніяк не відбивають дій�
сний стан речей, хоч вишивка і є сво�
єрідним «уроком малювання». Оче�
видно, шкільні програми варто скла�
дати більш диференційовано, поєд�
нуючи уроки праці з мистецтвознав�
чими, в тому числі й гуртками юних
вишивальниць, щоб у такий спосіб
повніше виявляти й розвивати при�
родні нахили дітей. 

Кого не хвилював, не бентежив ві�
домий, що облетів увесь світ, музич�
ний твір, створений Андрієм Малиш�
ком і Платоном Майбородою – «Піс�
ня про рушник». 

Її співали всі – дорослі й молодь,
батьки і діти:
Рідна мати моя, ти ночей недоспала, 
Ти водила мене у поля край села, 
І в дорогу далеку ти мене на зорі 
проводжала,
І рушник вишиваний на щастя, на долю 
дала. 

Не багатьом пісням судилося ста�
ти за життя їхніх авторів народними,
улюбленими. Неабияку роль тут відіг�
рали і її творці – загальновизнані по�
ет і композитор, яким ущасливилося
так вдало поєднати слово й мелодію.
Але, здається мені, не менш важли�
вою була і сама тема, сюжет, котрі
сколихнули, взяли за живе, торкнули�
ся тих духовних порухів, що одвічно
ощедрувалися, жили в середовищі на�
роду. Максим Рильський у своїх «Ве�
чірніх розмовах» з цього приводу пи�
сав: «Її співали і в містах, і по селах,
співали на вечорах художньої самоді�
яльності, співали, вертаючись з поль�
ової роботи, співали і дівчата, і хлоп�
ці, і соло, і гуртом (хоч за характером
своїм це таки річ для одного голосу),
співали діти в школі, співала молодь,
співали і старші віком люди, не стри�
муючи сліз,� багато чого вона їм нага�
дувала, ота «Пісня про рушничок», як
її всі звикли ласкаво називати...»

Рушник. Він пройшов крізь віки,
він і нині усимволізовує чистоту по�
чуттів, глибину безмежної любові до
своїх дітей, до всіх, хто не черствіє ду�
шею, він щедро простелений близь�
ким і далеким друзям, гостям. Хай
символ цей завше сусідить у нашій
добрій хаті як ознака великої любові 
й незрадливості!

Василь Скуратівський 
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У Києві було проведено кілька
конференцій однієї тематики: п'ять
тисяч років єврейської цивілізації.
Після них почастішали виступи нау�
ковців, журналістів із твердженнями,
що Трипільську культуру заснували
семітські племена. Особливо цю тезу
намагався аргументувати спеціаліст з
українського мезоліту доктор Л. Заліз�
няк. Газета «Еврейские вести», що її
видавала газета «Голос України», вліт�
ку 1997 року подала кореспонденцію
«Сионские мудрецы и украинские», в
якій повідомлялося, що на зустрічі в
президії Академії наук України гово�
рили про «легендарную трипольскую
культуру — святыню и гордость укра�
инского народа». На думку академіч�
них вчених, «создателями и носителя�
ми данной культуры били... семитские
племена, перекочевавшие в доистори�
ческие времена на земли нынешней
Украины». 

Якщо за радянського часу нам від�
мовляли в нашій історії, то тепер уже
почали її привласнювати. Дивна пос�
тановка питання та ще й з певним по�
літичним підтекстом. А що ж насправ�
ді каже археологічна наука? Звернімо�
ся до джера Першовідкривач Трипіль�
ської культури Вікентій Хвойка, вив�
чаючи археологічні пам'ятки від
кам'яного віку і до часів Русі, дослідив,
що населення на Середньому Подніп�
ров'ї було автохтонним і незмінним.
Він доводив, що історичний розвиток
— це «безнастанні і послідовні зміни
місцевої культури», які зберігають без�
посередні зв'язки. Ще при обґрунту�
ванні Трипільської культури як хлібо�
робської цивілізації він стверджував:
«Народ, який витворив ці пам'ятки, не
міг зникнути безслідно, і був ніхто ін�
ший, як та галузь арійського племені,
якій слушно належить ім'я протос�
лов'ян і нащадки якої заселяють ще й
досі південно�західну Росію» [141, 12]. 

Відомий російський вчений у царині
слов'янської історії П. Третяков високо
поціновував дослідження Вікентія
В'ячеславовича: «Ще в 90�х роках В. В.
Хвойка висловив думку, що жителі від�

критих ним трипільських поселень були
найдавнішими  слов'янами. До цієї дум�
ки В. Хвойка прийшов внаслідок вив�
чення не лише трипільських, а й інших
пізніших старожитностей Середнього
Наддніпров'я, які розкривають, на його
думку, переконливу картину безперер�
вного розвитку хліборобського насе�
лення, починаючи з кам'яного віку і
кінчаючи слов'янами «Повісті времен�
них літ». Наступні досліди цілком
ствердили ці спостереження В. Хвойки.
Вони показали, що трипільські та інші
хліборобсько�скотарські племена
справді були немовби основою тривало�
го наступного розвитку хліборобсько�
скотарських племен Середньої й Схід�
ної Європи, який завершився, зокрема,
виникненням слов'янства» [130, 29]. 

Такі висновки не влаштовували
офіційну радянську науку, бо заперечу�
вали теорію міграцій, дуже вигідну для
російсько�імперських сил. Нею запе�
речувалося, що в Україні нічого свого
історичного не було, а все кимось
привносилося і кудись зникало. Теорія
міграційності культур взагалі супере�
чить логіці історичного розвитку. Адже
людство і в земному світі, і в Європі
проходило однаковий поступовий
шлях розвитку: кам'яний, новокам'я�
ний, мідно�кам'яний, бронзовий, за�
лізний віки. На різних територіях ці
епохи мали певне етнічне лице. Багато
унікальних пам'яток зазначених епох є
в Україні. Так, у Королевому, що на За�
карпатті відкрито найдавнішу в Європі
(півтора мільйона років) стоянку лю�
дей епохи па�
леоліту. Пер�
вісний «зра�
зок мистец�
тва мустьєр�
ської люди�
ни» знайдено
на стоянці
Молдова�1
(Буковина).
Понад 500 (!)
пізньопалео�
літичних по�
селень від�

крито в Україні [145, 20~22\ 60, 31� 48].
А пам'ятки епох мезоліту, неоліту важ�
ко й перелічити. За логікою творців
псевдотеорій цей історичний процес
тут не відбувався, аж поки в мідно�
кам'яному віці на територію теперіш�
ньої України не проникли семітські
племена й не створили тут цивілізації,
навчивши «дітей землі і сонця» хлібо�
робству та мистецтву. Занадто «затяті
опоненти» ладні перекреслити весь
світовий процес розвитку, аби тільки
сфальсифікувати, чи й заперечити, іс�
торію нашого краю. 

Відправним антропологічним аргу�
ментом семітської версії свого часу
послужила статуетка із Володимирівки
[етап СІ]. За подовженим обличчям —
низьким чолом і, найголовніше! � гор�
буватим носом Т. Пассек визначила,
що це вірменоїдний тип. Одначе, ста�
туетки у трипільців мають образно�
символічний зміст. 

Хто заснував
трипільську культуру?
Це питання в українській науці стоїть ще з початку відкриття
енеолітичної культури. Після проголошення незалежності Укра!
їни в 1991 році воно набрало несподіваного повороту. 

Голова від чоловічої статуетки
із Кочержинець (Уманщина). 

Розкопки В. Даниленка. УКМ

Голова від жіночої статуетки 
із Майданецького праміста. 
Розкопки М. Шмаглія

Голова волхва із Майданецького
праміста. Розкопки М. Шмаглія,
1973 р. 
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Творилися вони не з натури, а вті�
лювали в собі образи божеств, духів,
деяких, можливо, і негативних за сут�
тю. Тому визначення антропологічно�
го типу за статуетками надто сумнівні. 

Антропологічних свідчень часів
Трипільської культури не так уже й ба�
гато, але вони дають інші результати.
Черепи із поселень у Верем'ї, Липка�
нах, Більче�Золотому визначаються як
європеоїдні типи [39, 95�96]. Похован�
ня в Солонченах (Молдова) дає євро�
пейський тип людини, відомий на се�
редземноморсько�чорноморській тери�
торії розселення. Найбільше антропо�
логічного матеріалу відкрив Вихватин�
ський могильник (Молдова). Покійні
трипільці — це середземноморський
тип, який переважав тоді на Балканах
та Подунав'ї. Хоча є і впливи племен
степової смуги Східної Європи [147,
223]. За черепом, викопаним О. Канди�
бою 1928 року в печері Вертеба (Більче�
Золоте), провідний археолог у Західній
Україні Ярослав Пастернак писав, що
виявлені антропологічні матеріали «за�
перечують колишні теорії В. Городцова
і В. Щербаківського про короткоголо�
вість трипільських племен і сперте на
цьому мильне твердження про їхній
прихід в Україну з Ірану через Малу
Азію» [101, 7]. 

Влітку 1997 року відомий археолог
Іван Черняков на півдні України роз�
копав Попову Могилу усатівського ти�
пу. Усі вісімнадцять поховань пізньот�
рипільського часу належали до євро�
пеоїдного типу. Такі ж типи зафіксова�
ні й на ранньому етапі Трипілля [148]. 

Письменник і вчений Юрій Липа
писав, що основним етнічним субстра�
том для українців є трипільці: «3 цих
первнів і домішок української раси ви�
бираємо первень найдавніший як до�
каз тривалості раси, її безперервного
володіння своєю землею впродовж ти�
сячоліть. Цей первень є підложжям ук�
раїнської раси, бо творить з антрополо�
гічного боку 60�70 (Щербаківський по�
дає 90) відсотків української раси... Це
протоукраїнський народ
трипільської культури, три�
пільці, як звуть його україн�
ські вчені» [75, 104]. 

Незважаючи на ідеоло�
гічні труднощі радянського
часу, російський антрополог
В. Алексєєв у низці своїх
досліджень доводив, що між
типами сучасних українців
та їх викопних предків нема
помітних відмінностей. Це
означає, що в процесі етно�

генезу українського народу чужорідні
етнічні групи участі не брали [38, 10,
25, 29]. 

Провідний український археолог
Валентин Даниленко у своїх фунда�
ментальних монографіях «Неолит Ук�
раины» та «Знеолит Украины» на ос�
нові пам'яток Побужжя і сусідніх тери�
торій довів, що в основі Трипілля ле�
жить місцевий, себто буго�дністров�
ський неоліт, який своїм корінням
входить у землеробський неоліт Пів�
нічно�Західного Причорномор'я. Хлі�
боробство почало розвиватися в про�
тонеоліті. З ним формувався новий
світогляд, священною іпостассю його
було Сонце як джерело життя земного.
Оскільки хліборобство залежало від
світла і тепла Сонця, то ним воно й
обожнювалося. У крем'яних знаряддях
раннього Трипілля зберігаються риси
неоліту. Керамічні вироби мають впли�
ви нижньодунайської культури на пів�
дні, на сході — керешської, на північ�
ному заході — дунайської культури лі�
нійно�стрічкової кераміки [170, 82]. З
таким науковим обґрунтуванням вис�
тупив суголосний і провідний археолог
1970�х років Іван Піовкопляс: «Завдя�
ки широким дослідженням неолітич�
них пам'яток на Південному Бузі ви�
никла досить переконлива думка про
те, що Трипільська культура є пере�
важно продуктом розвитку місцевого
неолітичного населення, зокрема зем�
леробських племен Побужжя і Подніс�
тров'я» [78, 176�180]. 

На цій точці зору стоїть і дослідник
Трипільської культури в Молдові Все�
волод Маркевич [55, 172�174]. Володи�
мир Збенович, виділивши групу
пам'яток раннього Трипілля між Дніс�
тром і Прутом, твердить, що їхній роз�
виток зазнав значного впливу культур
Балкан, Подунав'я та Карпатського ба�
сейну [107, 125]. Отже, наукові дані до�
водять, що у творенні ранньотрипіль�
ської культури брала участь місцева
людність із впливом тих племен, котрі
жили по сусідству. Власне, розвиток

відбувався так, як відбувається і зараз:
на етнічному пограниччі впливи сусі�
дів сильніші, а вглиб території вони
слабшають і зникають. 

Багато дослідників нині схиляють�
ся до думки, що у формуванні Трипіль�
ської культури найімовірніше взяли
участь пеласги�лелеги. Вони з Балкан
пішли на Подунав'я, а потім влилися в
неолітичну людність нашого краю.
Очевидно з того часу в нас існує леген�
да, що новонароджених дітей нам при�
носять лелеки з небес. Доктор Віктор
Петров у монографії «Етногенез
слов'ян» зазначає, коли «згодитися,
що хетто�лувійська, кріто�мікенська,
пеласгійська та інші мови, поширені
на території Малої Азії, острівного
Східного Середземномор'я і півдня
Балканського півострова,... виявляють
деякі більш�менш виразні ознаки сво�
єї індоєвропейської мовної приналеж�
ності, то у нас будуть серйозні підстави
припустити, що носії культури Кукуте�
ни�Трипілля в районі Дунаю�Дніпра
належали саме до цієї етномовної гру�
пи» [107, 139]. На підставі досліджень
пізньотрипільських пам'яток Город�
сько�Усатівського типу вчений дово�
дить, що історична ситуація змінюєть�
ся, в Трипільській культурі появляють�
ся ознаки з новими культурно�геогра�
фічними контактами. Давня мова люд�
ності набуває інших якостей, які «зго�
дом стають спільною приналежністю
слов'янських, балтійських і герман�
ських мов» [152, 167]. 

Отже, кожне плем'я, група чи союз
племен творили притаманну для себе
культуру як господарську, так і духовну.
Цей процес був доволі тривалим. Міг�
рації населення його могли тільки по�
рушити. Дослідник давньої культури
доктор Микола Чмихов у своїй зодіа�
кальній теорії розвитку людства нес�
простовно ствердив: «У протонеоліті в
Південному й Північному Причорно�
мор'ї сформувалися індоєвропейці, на
південь та схід від них — семіти. З епо�
хи бронзи індоєвропейським стало За�

Голова від чоловічої статуетки
із Коломийщини (Подніпров'я)

Статуетки чоловіків із реальними обличчями з Майданецького
праміста, 3600L3500 рр. до н. е. Розкопки М. Шмаглія, В. Мицика
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другого періоду цієї епохи. Індоєвропейське
й семітське населення розвивалося найпрог�
ресивніше й синхронно. Спочатку лише в
його середовищі культурно�історичні епохи
й періоди відповідали природнокліматичним
епохам та їх фазам. Лише воно пройшло у
своєму розвитку всі шість епох (і всі періоди)
голоцену, включаючи й останню частину
епохи неоліту � мідний вік» [154, 254�255].
Саме до останнього віку й належить Трипіль�
ська культура як індоєвропейське явище. 

Щодо етнічної приналежності прадавніх
хліборобів�оріїв Трипільської культури, то є
різні позиції. Історики українського зару�
біжжя вважають їх не просто протослов'яна�
ми, а праукраїнцями (В. Щербаківський,
Я. Пастернак, П. Курінний). Здебільшого
європейська наука всю культуру називала
«українською неолітичною культурою ма�
льованої кераміки». Радянські археологи під
ідеологічним компартійним тиском на загал
відкидала ці гіпотези. Деякі дослідники на�
зивали Трипільську культуру поліетнічною.
Хоч, як ми вже писали, першовідкривач
культури В. Хвойка визначив її як орійську,
протослов'янську. Ряд вчених, серед них Ва�
лентин Даниленко, Борис Рибаков, Михай�
ло Брайчевський, мистецтвознавець Віктор
Василенко, культуролог Олексій Братко�
Кутинський, письменник Сергій Плачинда
вважають Трипільську культуру рідну
слов'янській, праукраїнською. Відомий лін�
гвіст Б. Горнунг доводить, що трипільці є
мовними предками протослов'ян. Археолог
М. Чмихов визначає, що протослов'яни по�
чали формуватися ще в неоліті: предки
слов'ян з'являються уже в буготдністров�
ській культурі, а в мідному і бронзовому віці
вони відомі в Трипільській культурі лісосте�
пової частини Правобережжя. До того ж,
Україна і племена Трипілля мають один і той
зодіакальний знак — Телець. 

Чи є ми, українці, спадкоємцями тих
прадавніх хліборобів�оріїв, чи залишилися
хоч якісь етнічні зв'язки? Ми, як народ, жи�
вемо на тому ж життєвому просторі — у сму�
зі найбагатших у світі чорноземів — і госпо�
дарство наше таке ж. Як і прадавні хліборо�
би�орії Трипільської цивілізації, наш народ
вирощує пшеницю, ячмінь, овес, просо, го�
рох. Розводить тих же тварин і птицю: корів,
свиней, кіз, овець, курей. В однаковий спо�
сіб наші люди, як і хлібороби�трипільці, бу�
дують хати з дерева та глини. Як і тисячоліт�
тя тому, так і тепер, її замішують, додаючи
битої соломи — триня. Успадкувалося нами
також розмальовування будівель та посуду.
Вони поширені в тих краях, як ось на Уман�
щині, Поділлі, де потужно розвивалася куль�
тура трипільців�хліборобів. Там же й зосе�
реджено найкращі гончарні осередки. Мис�
тецтво твориться на одних і тих стильово�
композиційних світовидних засадах. 

Хліборобська культура формувалася не
одне століття. У ній і тривалість часу, і досвід
поколінь, і звичаєво�духовні основи праці. 

Якби у семітських племен були так роз�
винені хліборобство, мальована кераміка,
як у племен Трипільської культури, то вони,
звичайно, залишилися б в археологічних
пам'ятках, передалися б у спадок теперіш�
нім їхнім нащадкам. Згадуваний уже доктор
Володимир Гецльович Збенович, який дос�
ліджував ранньотрипільські поселення в
Україні, тепер живе в Ізраїлі і займається
вивченням халколіту (енеоліту — мідного
віку) на території розселення семітських
племен. На Міжнародній конференції до
сторіччя відкриття Трипільської культури у
Тальянках Черкаської області 1993 року він
доповідав, що тамтешній мідний вік дуже
бідний порівняно з українським. А бідніша
культура не дасть розвитку багатшій. Як не
дав халколіт семітів піднесення енеоліту
Трипілля на Україні. 

Вигадані псевдоверсії спростовуються
науковими дослідженнями багатьох вчених.
Впливи на сучасні політичні процеси не вар�
то переносити на історичні, бо таке відго�
нить відомою теорією з прицілом на місце
осідання в зоні найбагатших у світі ґрунтів.
А це вже не історія і тим більше не археоло�
гія. Така експансія «сионских мудрецов и
украинских» до добра не доведе. Історія не�
одноразово доводила їх згубність. 

Трипільська культура для нас, українців,
справді є святинею і гордістю. Звідціль усі
наші світоглядні та господарські початки. 

Продовження в наступному номері. 

Вадим Мицик

Жіноча статуетка Трипільської
культури із Уманщини. УКМ

Гончар О. Ганжа. Скульптурка
матері з дитиною, 197()Lті роки

Голова від жіночої статуетки із
Володимирівського праміста.
Національний музей 
історії України (НМІУ)

Гончар Олександр Ганжа. 
Скульптура чоловіка, 
1940Lті роки с. Жорнище на
Вінниччині

хідне й майже все Східне
Причорномор'я. Давнє на�
селення України стало ін�
доєвропейським (крім пів�
нічно�східних районів) із

Подружжя епохи енеоліту з Нодпоріжжя. 
Реконструкція антрополога М. Герасимова
(Москва) 
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Так історично склалося, що цей край
був провінцією Римської імперії, Київ�
ської Русі, Галицько�Волинського, а

згодом і Молдавського князівства, Осман�
ської й Австро�Угорської імперій, навіть
Польщі і Румунії, врешті, Радянського Союзу.
Тож, як і кожне історично�географічного по�
межів'я, він здавен поліетнічний і багатонаці�
ональний. Здавен автохтонні українці цих те�
ренів уживалися з румунами, євреями, поля�
ками, турками, німцями, татарами, циганами,
росіянами… У червні 1940 року, після
возз'єднання українських земель, у новос�
творену Чернівецьку область УРСР увійшла
власне Буковина, пониззя між Прутом і Дніс�
тром, частина гірської Гуцульщини, Бессара�
бії, трохи прикарпатського Покуття і навіть
Бойківщини. Від цієї розмаїтості людської і
така вражаюча різноманітність і різнобар�
вність буковинського народного костюма. Та
тут ледь не кожен район і навіть окремі села
мають свій «стрій», у якого свій стиль і фа�
сон. Навіть вишивка на сорочках різниться
узорами і технікою виконання, та й самі дета�
лі одягу мають різну назву, приміром, хутря�
на безрукавка у гуцулів�горян зветься кептар,
а в жителів пониззя між Прутом і Дністром —
мінтян, а відому всім горбатку (запаску) нази�
вають ще й опинкою, гопанкою, фотою. 

Якщо гуцули кохаються в геометричних
орнаментах (знаменита «гуцулка»), то в
бессарабських селах полюбляють квітчасті

узори, вишиті гладдю, а в селах Заставнів�
ського і Кіцманського районів надають пе�
ревагу вишивці бісером, або, по�місцевому
� цятками та лелітками (крихітними мета�
левими пластинками). 

Саме з цього культурного ареалу, а точні�
ше із села Рідківці Кіцманського району, і
стрій, в який одягнена на фото Алла Заги�
найко. До речі, у цім районі, та, власне, як і
по всій Буковині, існує до сих пір давня тра�
диція: кожна дівчина на виданні зобов'язана
сама собі приготувати весільне вбрання, у
яке входить, як у нашому випадку, розшита
бісером ( від горловини до пояса і внизу —
на півметра) сорочка, що аж сяє�палає, очі
вбирає різнобарвними квітами серед зеле�
ного листу. Ткана і теж розцяткована — гор�
ботка, і , звичайно, мінтян — жилет із доб�
ротної овчини, розшитий вовняними нитка�
ми, бісером, обшитий дорогим хутром. 

І хоч буковинці — народ консервативний і
чіпко тримаються прадідівських звичаїв і
традицій, та все ж креативна творча жилка
спонукає їх до пошуків у царині народного
костюма, його осучаснення, різних варіацій і
варіантів. Що ми й бачимо на світлині з обк�
ладинки журналу: сорочка молодої — з бі�
лого шовку, узори делікатні, вишиті золота�
вим і срібним бісером, мінтян, хоч і з овчи�
ни, але білий і опушений не традиційними
норкою, куницею чи тхором, а відповідно до
події — білосніжним лебединим пухом. Гор�

ботка ткання тонкого теж цятками прикра�
шена. І, звісно, білі чобітки. От тільки відсут�
ній на голові в актриси весільний вінець. Во�
на у шовковій хустині, а це значить, що «мо�
лодій щойно косу покрили. Що ж до сучас�
ного вінця, то його ми можемо собі уявити:
в нашому випадку — це білюсінький (з біло�
го парафіну) тонкої роботи віночок чи коро�
на з квітів, які виробляють для всіх нарече�
них України, і навіть колишніх країн СНД,
майстрині весільних прикрас із села Вели�
кий Кучурів, що під самими Чернівцями. 

Галина Тарасюк
Фото Євгена Чекаліна

Буковинське весільне вбрання
Áóêîâèíà – íàéìåíøà, çàòå íàéá³ëüø ñòðîêàòà çà íàñåëåííÿì îáëàñòü Óêðà¿íè. 

На 1Lй сторінці L актриса, співачка і
радіоведуча Алла Загинайко у весільному
буковинському строї

Новий етап у роботі
НСПУ після зміни її ке�
рівництва, а саме: по�
вернення до літератур�
ного життя розпочався
з повернення українсь�
кому читачеві творчос�
ті одного з найталано�
витіших письменників
діаспори Сергія Дома�
зара. У пограбованому колишніми очільниками
конференц�залі (десь дівся знаменитий оваль�
ний стіл) відбулася презентація роману Домаза�
ра «Замок на Водаєм», який щойно побачив світ
у видавництві «Ярославів Вал». Відкриваючи
вечір, новообраний голова НСПУ Віктор Бара�
нов пообіцяв усе зробити, щоб у приміщенні
Спілки письменників на Банковій, 2, як і по всій
Україні, знову завирувало творче життя. Під
шквал оплесків новообраного очільника приві�
тали від імені письменницької громади Микола
Верник та Любомир Пиріг. 

Після коротких, спонтанних урочистостей, Вік�
тор Баранов на правах ведучого продовжив пре�
зентацію нового «відкриття» Михайла Слабош�
пицького. Адже ми вже звикли, що саме Сла�
бошпицький через «Ярославів Вал», як колись
Цезар через Рубікон своє військо, «переводить»
один по одному на рідну землю незаслужено не�

відомих лицарів української літератури, розкида�
них по діаспорах та світових провінціях. І от ще
один достойний лаврового вінця � Сергій Дома�
зар, автор чисельних політично�публіцистичних,
літературознавчих, філософських праць, перек�
ладів з Гемінґвея і Кроніна і… одного єдиного
роману «Замок над Водаєм», який визнано са�
мим Ігорем Кочуровським чи не найталановиті�
шим твором української емігрантської літерату�
ри. За словами Михайла Слабошпицького, який
геніально цікаво презентував роман і його авто�
ра, «Замок над Водаєм» цінний не тільки худож�
німи знахідками, а й тим, що це чи не єдине істо�
рично�правдиве і неупереджене художнє свід�
чення про Україну часів Першої світової війни, ре�
волюції 1917�го, громадянської війни і боротьби
за самостійну Україну. Цікава і многогранна пос�
тать самого Сергія Домазара, в миру � Сергія Фе�
доровича Давиденка, уродженця Пирятина на
Полтавщині. Активний учасник визвольних зма�
гів, старшина Української Галицької армії, зі вста�
новленням більшовицької влади на Україні, зму�
шений був буквально переховуватися, змінювати
місця проживання, професії і роботи, щоб не
потрапити в лабети енкаведе. Під час Другої сві�
тової з горем навпіл потрапив до Німеччини. По�
тім були табори ДіПі, важка праця, виїзд до Авс�
тралії, де теж його душа буремна на не знайшла
раю, а навпаки � нові випробування і змагання за
право зоставатися українцем, хоч і під вигаданим

прізвищем, з яким ( сюр�
призи судьби!) йому до�
велося увійти в українсь�
ку літературу. 

Та, на жаль, ще багато
нашого літературного сві�
ту по білому світу розпо�
рошено. І цілком природ�
но що на вечорі, присвя�
ченому Сергієві Домаза�
ру, про це повели мову відомий дослідник україн�
ської зарубіжної літератури поет Олександр Шу�
гай та перекладач Всеволод Ткаченко. А Валенти�
на Козак доповнила розмову спогадами про май�
же аналогічну долю ще одного відомого пись�
менника – вінничанина Миколу Студецького�
Скелю, який теж жив і творив в Австралії під псев�
до, однак йому пощастило в тому плані, що вда�
лося повернутися на Україну замолоду, і тут, поп�
ри всі негаразди, реалізуватися. 

У презентації роману С. Домазара також взяли
участь письменники Сергій Грабар, Станіслав
Бондаренко, Микола Сом, земляки з Пирятина �
Мая Сичова, Лідія Штомпель, Олександр Гряз�
нов, Борис Канюката ін. Про знаменитого дядька,
його родину, дітей, внуків, які живуть в Австралії,
розповів з присутнім племінник Домазара по
братові – Віктор Анатолійович Давиденко. 

Олеся Сандига

ПОВЕРНЕННЯ ДОМАЗАРА
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ОДЯГ КОЗАКА
За свідченнями сучасників, ко�

зацький одяг не був одноманітним.
Повсякденний, похідний одяг виріз�
нявся простотою, що проявилось у са�
мій його назві — підлий одяг. На про�
тилежність йому святкове вбрання бу�
ло дуже розкішним і ошатним. У до�
рожніх нотатках німецького посла
Epixa Лясоти (XVI ст. ), який відвідав
Зaпopiжжя, знаходимо згадку про такі
елементи одягу запорожців, як татар�
ський кобеняк i мантій. Посол відгу�
кується про козаків як про людей дуже
щедрих, котрі зробили йому багаті по�
дарунки: кунячу шубу i чорну лисячу
шапку. Дані про костюми козаків XVII
ст. є й у відомій праці Г. Левассера де
Боплана. Він перелічує, зокрема, со�
рочки, шаровари, шапки й каптани з
товстого сукна, що складали повсяк�
денний козацький одяг. Польські
письменники XVIII ст. зазначали, що
запорозькі козаки носили широкі ша�
ровари з золотим галуном замість
опушки, суконні з відкидним рукавом
напівкунтуші, білі шовкові жупани,
шовкові з золотими китицями пояси й
високі шапки зі смушковими окільни�
ками сірого кольору i червоним шов�
ковим вершком, китицею. 

За описами інших очевидців одяг
запорожців складався з жупана, шито�
го із сукна різних кольорів, шовкового
каптана також різних кольорів, яскра�
вої черкески (подібна до жупана), ша�
роварів, шовкового кушака, шапки��
кабардинки з видри та кошлатої вов�
няної бурки�вільчури. На ноги взува�
лися сап'янові чоботи. 

Святковий одяг запорізьких коза�
ків виготовлявся з шовку та польсько�
го або англійського сукна — кармазину
та оксамиту. Шовкова штофна ткани�
на з візерунками називалася у запо�
рожців шальовою, одяг із польського
та англійського сукна називався саста�
ми, а вбрання з червоного східного
сукна — кармазинним. 

116�річний запорожець Іван Гна�
тович Розсолода так описував ко�
зацький одяг та зачіски: «Ходили за�
поріжці добре, одягались ошатно i
красиво; голови вони голили, пого�
лять i ще милом намастять (щоб кра�
ще волосся росло). Одну тільки чуп�
рину залишали довжиною з аршин,
чорну та курчаву. Заправиться, замо�
тає два�три рази за ліве вухо та и по�
вісе, а вона й висить до самого плеча.
А інший візьме та перев'яже свою
чуприну стрічкою, закрутить її на ло�
бі та й ляже спати, а зранку розпус�
тить її, i вона робиться, точно хвіст у
вівці. То все на вихвалку. Дівчата ко�
си відрощують, запорожці чуприни.
А якщо вже занадто довга виросте,
тоді козак замотає її спершу за ліве
вухо, а потім проведе поза потилицю
на праве вухо та так i ходить. Бороди
теж голили, тільки одні вуса залиша�
ли i ростили їх довше. Інший візьме
їх обома руками, підніме вверх та й
позакладає на самі вуха, i вони ще
нижче вух висіли. Оце як запорожець
чуприну замотав, вуса розчесав — то�
ді вже одягається у свій одяг». 

Інші писали про запорожців: «Жу�
пани у них були сині i робились із доб�
рого сукна, яке ніколи не линяло; ви�
логи на рукавах «заковраші» — іншого
кольору: червоні або зелені, пояс чер�
воний, а шаровари сині китайчаті на
очкурі. Жупан застібався до самого
верху на густо розташовані гаплики;
комір був тоненький, у два пальці, а на
комірі два гачки i дві бабки. Пояс теж
міг бути різних кольорів (зелений, си�
ній), але перевагу віддавали червоно�
му. Цей жупан називали «каптаном».
Рукава були вузенькими i на кінцях
застібалися гачками при самій руці».
Каптан шився з зеленого шовку, ро�
бився в подолі «рясним», клини вши�
вались до пройми між спинкою і пере�
дом, відлоги приставлялись із оксами�
тової матерії, по боках обов'язково бу�
ли кишені (гаманки)». 

Крім того, документи, що зберег�
лися, згадують серед запорозького
одягу ще й широкі суконні киреї та ко�
роткі спідниці на зразок турецьких
курток. На старовинних малюнках ко�
заки зображені також у коротких кур�
тках зі шкіри � шкірянках. 

Наочне уявлення про запорозьке
вбрання дають гравюри, прапори і
портрети, які дійшли до нас. Такими є
три гравюри в додатку до твору О. Pі�
гельмана «Летописное повествование
о Малой России...», де представлене
вбрання військового старшини i двох
козаків. Запорожці вдягнуті в широкі
шаровари, довгі каптани, низькі шап�
ки й кошлаті бурки. На одній з картин
� група запорожців, які моляться Бого�
матері; на них червоні нижні каптани
й верхні темно�зелені з відкритими ру�
кавами жупани, широкі, низько опу�
щені червоні шаровари, підперезані
різнокольоровими з наборами i без на�
борів поясами, а також червоні гостро�
носі чоботи. 

На прапорі, який зберігається в Ер�
мітажі в Санкт�Петербурзі, запорожці
зображені без верхніх жупанів, у шов�
кових поясах, різних видів шапках —
низьких придавлених та високих гос�
трокутих, із баранячим окільником i
суконним або шовковим вершком, у
широких шароварах i в довгих хустках,
що звисають із талії уздовж шароварів.
Д. Яворницьким описані запорожці,
змальовані олією на весь зріст із нату�
ри: з непокритими головами, з шапка�
ми або в руці, або під пахвою. На них
червоні жупани, шовкові штофні з ві�
зерунками каптани, широкі червоні

КОЗАЦЬКИЙ ОДЯГ
ТА МАГIЯ СИМВОЛУ
Найповніші дані про український козацький одяг містяться у
працях відомих українських істориків Д. Яворницького, В.
Голобуцького, О. Апанович та ін. Ґрунтуючись на них, можна
скласти повне уявлення не лише про вбрання козаків різних
соціальних прошарків, а й про джерела та причини його
формування. 

Писанки з мережками
Стали обережками

В них чаклунь записана
Зло вбиває списами. 
(В. Скуратівський)
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пояси й сап'янові червоні або жовті чо�
боти. Цей одяг — найхарактерніший
для запорозьких козаків перед ліквіда�
цією Січі. 

Існує й докладніший опис одягу за�
порозьких козаків, складений за ко�
лекцією Д. Яворницького: «Їхні капта�
ни були нижче колін, кожний мав по
два вуси ззаду, як черкеска кубанських
козаків, на кінцях рукавів красувалися
невеликі відлоги з жовтого оксамиту,
прикріплені металевими гачками; у
плечах каптани досить широкі, а в пе�
рехваті — досить вузькі, підбиті кліт�
частою китайчатою матерією. Такий
крій цілком забезпечував вільність ру�
хів. До цих каптанів надягали кілька
поясів: «один шовкового перського
сирцю, ширини дві з половиною чвер�
ті, довжини в одинадцять аршин, бу�
рякового кольору (для підперізування
вони складаються втроє навиворіт усе�
редину), з позолоченими кінцями,
довжини у три чверті; кожний кінець
— із шовковими плетеними шнурка�
ми, довжини з аршин, прикріпленими
до кожного з кінців пояса; другий —
також із шовку, такої ж ширини, сім
аршин, бузкового кольору, з посрібле�
ними кінцями i шовковими шнурками
на кінцях; третій — такої ж ширини i
такої ж довжини, але без позолоти на
кінцях, з ошатної шовкової матерії із
квітами i візерунками... « У такі пояси
запорозькі козаки вкладали гроші,
листи, огниво, нюхальні ріжки та інші
дрібні речі. Д. Яворницький вважав,
що звичай зберігання предмета у поясі
позичений запорожцями у татар. Ши�
рокі пояси з матерії були невід'ємною
деталлю костюма вищого козацтва Ук�
раїни, як i польського панства у XVII�
XVIII ст. Найпоширенішими серед за�
порожців були турецькі и перські поя�
си, які привозили вірменські купці.
Щодо шкipяниx поясів запорожців, то

їхня довжина дозволяла лише опереза�
ти стан. 

БОЙОВИЙ ОДЯГ ХАРАКТЕРНИL
КА ТА МАГIЯ ЙОГО СИМВОЛУ

Питання одягу завжди було дуже
важливим, особливо, в давні часи, ко�
ли вбрання «говорило» за свого госпо�
даря, відображало соціальний статус,
можливості, риси характеру тощо.
Одяг був не тільки мірилом достатку, а
й вірним другом, помічником від вся�
ких негараздів, особливо у воїнів, де
вдало підібраний однострій міг вряту�
вати життя: допомогти замаскуватися
від ворога, вільно почуватися в бою, а
інколи й захистити свого господаря від
збройних уражень. 

Звичайно ж русичі�українці, як
один з найвойовничіших народів на
Землі, за накопичені тисячі років бо�
йового досвіду винайшли як свої спо�
соби ведення бою, так і свої найзручні�
ші форми бойового одягу. Грецький
хроніст Юлій Полідевк (ІІ ст. н. е. ) пи�
ше: «Таври та скити мають широкі
штани, і називають їх шароварами».
Отже шаровари були відомі майже 2
тисячі років тому та існують донині. В
козаків шаровари є невід'ємним атри�
бутом однострою, адже окрім своєї
оригінальності та краси вони є неза�
мінним помічником у бою. Щоразу,
вдягаючи шаровари, козак відчуває
надзвичайну легкість, зникає скутість
ніг, і який би рух ногами він не робив,
ці відчуття не зникають. Відразу стає
зрозумілим, чому наші предки тисячо�
літтями не змінювали традицій носін�
ня одягу: «Руси носять широкі шарова�
ри, на кожні з яких йде сто ліктів мате�
рії. Вдягаючи такі шаровари, збирають
їх в збірку у колін, до яких потім і
прив'язують...» — арабський географ
Ібн Русте, Х ст. Якщо врахувати, що
100 ліктів — це приблизно 50 м., то та�
кі шаровари були просто величезними!

Прокопій Кесарійський, візантій�
ський історик (VI ст. ), у своїй праці
«Війна з готами» пише: «Ці племена,
слов'яни й анти... вступаючи в битву,
йдуть на ворога зі зброєю в руках, пан�
церів ніколи не вдягають. Деякі не но�
сять ні сорочок, ні плащів, а одні тіль�
ки штани (шаровари), підтягнуті ши�
роким поясом на стегнах, і в такому
вигляді йдуть на бій з ворогами». От�
же, широкий пояс був відомий ще в VI
ст., при чому його використовувули не
як прикрасу, а як елемент бойового
одягу. До наших днів дійшли відомості
про те, що в козаків було два види по�
ясів: бойовий та святковий. Оскільки

пояс з давніх�давен вказував на соці�
альну приналежність, то чим заможні�
шою була людина, тим красивішим та
дорожчим був у неї пояс. У козаків
найпоширенішими були червоні, тем�
но�червоні (з вузенькими смужками
різноманітних барв та помереженими
на кінцях китицями) шовкові пояси.
Зелені пояси з простих тканин полюб�
ляло носити парубоцтво. Старші ж
люди, байди, кобзарі, а раніше й вол�
хви мали білі полотняні пояси. Серед�
ня довжина поясу становила 10�12 лік�
тів, тобто 5�6 метрів. 

Багато дослідників фольклору вка�
зує на те, що одяг відтворював регіо�
нальні особливості українців. Так, ша�
ровари носились переважно в цен�
трально�східних регіоних, а пояс дос�
тупний був не всім (його носили в ос�
новному воїни�козаки та заможні лю�
ди). Та був один, невід'ємний атрибут
одягу всіх українців — це вишита со�
рочка (вишиванка). На території Ук�
раїни сорочка з нанесеним на ній ор�
наментом нараховує вже кільканад�
цять тисячоліть. Закодована система
знаків була і є своєрідним оберегом
для носія, тому немає нічого дивного,
що козаки йшли до бою в одних со�
рочках. До речі, стиль носіння вільно�
го одягу воїнами�козаками дивував
багатьох закордонних дослідників.
«...Їхній (козаків) одяг — плащ, підби�
тий хутром, довгий одяг, широкі шта�
ни, чоботи або черевики без шпор і
нагайка, котра завжди висить на
зап'ясті правої руки» . («Voyages philo�
sophiques, politiques et litteraires Jaits
Roussie en 1788�1789 par Mons.» Chan�
treau. � Paris, 1794.)

Цікавим є твердження, що козаки
не носили шпори на чоботах, адже
щоб керувати конем без їх допомоги,
треба мати неабияку майстерність, а
точніше енергетично�психічне «злит�
тя» з конем. Про особливість чобіт в
українців пише й історик, др. Теофіл
Курилло («Збойництво на Лемковской
Руси в XVII�XVIII вв.» � Перемышль,
1935г. ): «Вони (збійники) носили на
ногах керпці, а старші їхні носили
жовті або червоні скорні (чоботи) з ха�
лявами.»  На фресках X�XI ст. Спасо�
Нерецької церкви є зображення кня�
зів Святослава, Бориса, Ярослава Все�
володовича в кольорових чоботях.
Яскраві кольори чобіт були і у запо�
різьких козаків, в яких взуття вико�
ристовувалось ще й як спосіб прихо�
ваного носіння зброї — «захалявних»
ножів. Підбори в таких чоботях підби�
валися маленькими, але міцними ме�



31

КОЗАЦТВО

Дім і сім’я № 7/2011

талевими підківками, що покращува�
ло бойові якості взуття. 

«Я бачив русів... які не носять ані
курток, ані хафтанів, але в них чоловік
носить плащ, яким він огортає один
бік, при чому одна з рук виходить з
нього назовні... Дійшла до мене звіс�
тка про смерть одного видатного мужа
з їх числа... Тоді вони вдягнули на ньо�
го шаровари, гетри, чоботи, куртку,
парчовий хафтан з золотими гудзика�
ми, вдягнули йому на голову шапку з
парчі та соболя, й понесли його...», —
так змальовує різноманіття верхнього
одягу русів Ібн Фадлан, посол халіфа
багдадського у Волжську Булгарію в
921�922 рр. Це свідчить про те, що вже
в ті часи наші пращури мали свої бага�
ті традиції носіння одягу. 

Шкода, але деякі вчені, виховані й
«остепенені» радянським імперським
режимом, ніяк не можуть змиритися з
цим, тому й вигадують (а інколи й на�
віть «научно подтвєрждают»), що вій�
ськовий стрій (одяг) наші предки бра�
ли у татар, зброю знімали з убитих по�
ляків, москвинів та турків, а ніякого
організованого війська в них ніколи не
було і бути не могло, бо українські вої�
ни були лише п'яною дикою ордою,
втікачами від панів тощо. Та вищена�
ведені цитати доводять хибність таких
промосковських тверджень, адже ще
Тарас Шевченко писав: «Якби ви вчи�
лись так як треба, то й мудрість би бу�
ла своя!..»

ВИШИВАНКА
Символіка вишивки залежала від

того, кому призначалося вбрання: па�
рубкові — нареченому, чоловікові,
хлопчикові; дівчині, заміжній жінці,
чи козакові�характернику. 

ВИШИВАНКА — символ здо�
ров'я, краси, щасливої долі, родової
пам'яті, порядності, чесності, любові,
святковості, оберіг, одяг сили. Виши�
ванки виготовлялися із конопляного
чи полотна домашнього виробництва.
Але козак в похід брав, як правило,
вишиванку з натурального шовку. Це
було продиктовано досить прозаїчни�
ми вимогами: у шовковій тканині не
заводилися воші, а отже козак був зав�
жди чистим і здоровим. Було чимало
типів традиційних сорочок за фор�
мою, використанням матеріалів, а та�
кож за семантикою кольорів: поділь�
ський, галицький, поліський, волин�
ський, наддніпрянський, полтав�
ський, гуцульський, буковинський,
лемківський тощо. Цікаво, що симво�
ліка вишиванок часто�густо збігається

із символікою орнаментів предметів
матеріальної трипільської культури.
Виявлені на Черкащині срібні бляшки
з фігурками чоловіків (датують їх VI
ст.) ідентифікуються з візерунками ви�
шиванок XVIII�XX ст. Щоправда,
символіка вишивки часто�густо скла�
далася з трьох частин: історичної (ро�
дової), прогнозуючої (загадування
майбутнього, продовження роду) та
магічної. 

Як нам сьогодні торочать науков�
ці, на вишиванках застосовувалися
традиційні символічні орнаменти: ге�
ометричні (вважаються найдавніши�
ми), рослинні, зооморфні (тваринні).
Іноді типи орнаментальних форм по�
єднувалися: орнаментально�рослин�
ний з переважанням першого чи ос�
таннього. Символіку форм конкрети�
зувала символіка барв. В орнаментах
переважає чорний і червоний кольо�
ри із украпленням синього, зеленого,
жовтого (золотого). Такий тип ви�
шивки міг символізувати не лише хлі�
боробську працю на чорноземі в зоні
лісостепу з наявністю річок, озер чи
журливість вдачі, любов, цілеспрямо�
ваність подолянина у досягненні ме�
ти, а й певну гармонійність у стосун�
ках людини з природою і людських
взаєминах; силу, міць, зростання; ча�
сом � запліднення тощо (слід розгля�
дати конкретний зразок призначення
вишивки). Із зображеннями ромба й
двох ліній могли пов'язуватися певні
уявлення про календар, чотири пори
року, період між народженням та
смертю (дві лінії). 

Народ ставився до вишиванок як
до святині. Вишиванки передавалися з
покоління в покоління, з роду в рід,
зберігалися як реліквії. 

Символічний образ сорочки�ви�
шиванки часто зустрічається в народ�
них піснях про кохання, сімейне жит�
тя, а також соціально�побутових (ко�
зацьких, чумацьких, бурлацьких, най�
митських тощо. ). 

Сорочка�вишиванка оспівана,
зображена в різноманітних жанрах
народної творчості (в тім числі — жар�
тівливих, пародійних), сучасними по�
етами. Вона є символом українця за�
галом і України зокрема, проте в XХ
ст. престиж вишиванки як одягу зане�
пав під згубними впливами шовініс�
тично�космополітичних, комуно�фа�
шистських, екстремістських та інших
тенденцій. 

Народ ставився до вишиванок як
до святині. Це дійсно було так, адже ві�
зерунки, якими була уквітчана виши�
ванка, несли сакральний зміст і були
козакові оберегом. Для козака�харак�
терника вишиванка була, перш за все,
одягом сили, бо несла у собі, як кажуть
у народі, природну магію. 

Крім нанесення малюнка на виши�
ванку, магічний малюнок також нано�
сився на тіло характерника у вигляді та�
туювання. Ось що пише Михайло Чугу�
єнко у книзі «Шокуюча Україна», с.
142: «воїни характерники... билися на�
півоголені до пояса, або у вовчих чи
ведмежих шкурах, котрі краще, ніж ін�
ші обладунки, захищали від удару списа
чи меча. Своє тіло берсеркіри покрива�
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ли чорним чи червоним татуюванням,
що мало магічні властивості. Схоже, що
арабський автор Х ст. Ібн�Фадлан опи�
сував саме такого татуйованого русько�
го характерника: «Які з русів від краю
нігтів і аж до шиї розмальовані всякими
зображеннями, картинами». 

СИМВОЛИ, ЗНАКИ ТА
МАГIЧНI ЯДРА

У свідомості сучасої «європейської
людини» (Л. П. Саннікова, Свята Мо�
ва Творця у Звичаї Народу, Київ: Арат�
та, 2005, с. 189) залишилися переважно
уривки та окремі, не пов'язані у спле�
тіння, архетипні образи. Відірвана від
них діяльність окреслена, як правило,
вузькопрофесійними межами. Однак
не варто забувати про вторинність ре�
човинного оформлення нашого світу. 

На сьогодні різниця між символа�
ми та знаками майже стерта. І якщо іс�
нує, то має суто договірний характер у
межах науки, яка цим займається. 

Символ своє походження веде від
образу. Всякий образ виходить зі свого
природного втілення, яке має форму,
колір, часто звук або смак, несе відпо�
відне тактильне відчуття м'якого, твер�
дого і т. ін. Якщо всі ці якості природ�
них об'єктів облишити, залишивши
тільки геометрію накреслення образу у
руслі відповідної культури, то отримає�
мо символ як образ баченого. Ряд таких
символів, розташованих у певній пос�
лідовності може передати нам цілі істо�
рії. Наприклад, вузликове письмо ін�
ків, або такі ж за характером письмена
інших народів. Головне, що тут потріб�
но чітко зрозуміти, що всякий символ
бере свій початок від образу, але сам
тим образом не є. Він символ, ознака
культури стосунків у відповідному со�
ціумі. Тобто стилізація всякого образу
дає нам символ, з якого у той чи інший
спосіб виникає письмо. Мета всякого
письма донести до нащадків ті знання,
які накопичуються у вигляді звичаю —
історій, переказів, мітів та вірувань. 

Нас з вами буде цікавити саме сти�
лізація образу, бо вона має два напрям�
ки. Перший переслідує мету спрощен�
ня написання, роблячи процес переда�
чі інформації зручнішим та швидшим.
Подальше вдосконалення цього нап�
рямку призвело до виникнення сучас�
ного письма. 

Другий напрямок стилізації образу
пішов зовсім незвичним шляхом. Ста�
родавні митці помітили, що за кожним
природним об'єктом стоїть його при�
родна, або організуюча сила. Передати
ту внутрішню суть речей можливо було

б лише за умови володіння інтроспек�
тивним сприйняттям. Вибіркову фор�
му, що складає внутрішню тонку орга�
нізацію об'єкту, треба було побачити і
відповідно втілити. Так виникли зна�
кові образи. Вони передавали не тіль�
ки зовнішні ознаки об'єктів, але ту ви�
біркову особливість його форми, яка
несла або зберігала в собі відповідну
силу об'єкту. Саме з такої причини і
виник первинний наскельний живо�
пис та антропоморфна скульптура ста�
родавніх народів. Саме це мистецтво з
часом прийшло до іконопису та фрес�
кового живопису, чудовим прикладом
якого є Софія Київська. 

Що то за сила, яку несе
такий знаковий образ?

Кожен об'єкт живої або неживої
природи, знаходиться в цілому, пород�
жений ним, є його невід'ємною час�
ткою. Те ціле являє собою весь довко�
лишній світ, для фахівця в області фі�
зики це просторово�часовий контину�
ум з відповідним розподілом матерії в
ньому. Все це на тонкому плані
пов'язане причинно�наслідковим
зв'зком, тобто, відтворює собою лан�
цюг, цілком гармонійно узгоджених
один з одним, об'єктів. Саме завдяки
цьому і виникає нами раніше означена
цілісність. Можна сказати, що та ці�
лісність утримує в собі енергію всього
континууму, так само, як і кожний її
об'єкт. Виходить так, що та вибірко�
вість форми диктується вимогою ці�
лісності та узгодженості світу, як одно�
го цілого. І коли ми дотримуємось
знаковості образу, то ми через нього
можемо отримувати ту енергію з ціло�
го, через що всі знакові образи несуть
напрочуд дивне випромінення, нібито
мають свою ауру. Тому не дивно, що
знаково виконаний образ, або будь�
яка інша знакова річ несе в собі зцілю�
ючу життєстверджуючу силу, бо зав�
жди поєднує людину з енергією світу. 

Різні змінені настрої або рівні усві�
домлення вели до опанування люди�
ною всього спектру сил, що існували у
довколишньому і від спрямованності
яких залежала життєспроможність та
життєздатність людини. А від того рів�
ня енергійності та відстройки щодо іс�
тинного, щастя та добробут на життє�
вому шляху. Чудовим прикладом опа�
нування людиною мистецтва антропо�
морфної скульптури стала культура
Трипілля, до культурного спадку якої
ми ще маємо повернутися. 

Образи, що впливали у такий спо�
сіб на людину, відкривали їй доступ до

внутрішніх тонких горизонтів світу і
пізніше отримали назву магічних ядер.
Чому таку властивість знакових обра�
зів ми вважаємо особливо важливию
для людини? Мабуть, тому, що вони
ведуть до опанування людиною мис�
тецтва життя, коли вона стає його
майстром, саме таким, якими були ко�
заки�характерники. 

В центрі такої майстерності
стояло магічне ядро?

Постає запитання: «Що то за ха�
рактерницька майстерність? Чим вона
відрізняється від звичайної людської
майстерності у будь якій людській
справі?» 

Так і майстерність характерника
відрізняється від майстерності звичай�
ної людини наявністю у ній магічного
ядра, що являє собою вибіркову фор�
му образу. У реальному житті тою ви�
бірковою формою може бути пісня,
танок, малюнок, якийсь візерунок чи
просто окремий звук, або навіть ко�
льорова гама. Все, що може впливати
на людину, розкриваючи поширений
стан її свідомості. В житті це завжди
веде до кроку вбік від людських упе�
редженостей або планів. Ви можете
витратити багато часу на вивчення та
опанування особливих прийомів, які
складають ту чи іншу школу єдино�
борства. І станете через деякий час
майстром у виконанні тих прийомів.
Можете навіть отримати чорного поя�
са і стати визнаним майстром. Але
вершина досконалості у тому єдино�
борстві все одно буде маячіти у вас на
обрії, і як ви не будете намагатися, і
яких зусиль не будете докладати, до�
сягнення того бажаного не відбудеть�
ся. Буде незкінченне наближення, як у
Ахілла, який ніяк не міг наздогнати
черепаху у відомій задачі стародавньо�
го грецького філософа. Але одного ра�
зу, спостерігаючи за національним
танцем: гопаком, метелицею чи пов�
зунцем, що виконують артисти на сце�
ні, ви вловите в тих рухах щось знайо�
ме, десь вже бачене та вами випробу�
ване. І скажете собі: «Та так приблизно
танцює лелека весною!» Ви входите у
образ лелеки, і ваша майстерність спа�
лахує. Вершина досягнута, ви дійшли
Істини, магічне ядро привело вас до
опанування внутрішньою силою. Те�
пер все виходить у вас напрочуд легко
і невимушено. Ви помічаєте ще одне
диво, втома, знайома втома після дов�
гої боротьби з супротивником не з'яв�
ляється. Ви можете вистояти в бою
скільки завгодно часу і ваш супротив�
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ник, відчувши ту силу, відступає, вклоняючись вам, бо перед
ним стоїть великий майстер. 

Кажуть, що козаки�характерники вміли дуже влучно
стріляти, причому не дуже і цілячись у те, що бігло, або сто�
яло на вістані перед ними. Як така фантастична влучність
досягалася?

Кожен майстер з кульової стрільби відповість вам, що
для цього потрібна відповідна відшліфована техніка, яка до�
сягається роками тренувань. Але одного разу, відклавши
зброю, ви стоїте і просто дивитесь на мішень, і, як на диво,
через деякий час вона ніби починає рухатись, наближаю�
чись до вас. Найменші її риси стають видимі вам з будь�якої
відстані. З вами відбулося диво, ви почали бачити, ставши
єдиним цілим з тою мішенню, і навіть знали, коли ляже ку�
ля наступного пострілу. Ви берете зброю і стріляєте, стріля�
єте майже не прицілюючись, в цьому вже не має потреби.
Інший стрілець прокинувся і він не хибить, взявши щось на
приціл. 

Або інший приклад. Ви живете у скруті, тяжко працюю�
чи, але отримуєте від того зовсім не те, що необхідно вам для
звичайного пристойного життя. Настає той чорний день,
коли сил вже не вистачає, кільце ваших невдач замкнулося.
Тоді забувши все те, ви йдете на берег ріки або моря, де зна�
ходите безлюдне місце і сидите там, вглядаючись у щось від�
сторонене, котре не має ніякої вартості з точки зору здоро�
вого глузду. Це може бути купа камінців, які ви складаєте пі�
рамідкою, камінь, що привернув вашу увагу своєю зазубре�
ною на щось схожою вершиною. Ви спостерігаєте те, що є
неживим, мертвим перед вами. Або просто слухаєте плюскіт
хвиль біля ваших ніг і вловлюєте в цьому якийсь ритм. Пот�
роху з вас спадає звична напруга, ви відчуваєте, що тепер
можете зайнятись будь�якою справою, будь�що може тепер
привернути вашу увагу. Потроху ви починаєте чути віддале�
ний пташиний гомін, або приходить згадка про давнього
друга, якого ви майже забули. Або пройшла якась людина і
щось у вас запитала, і ви відповіли, уважно до неї пригляда�
ючись, вона якось дивно накульгує і ви запитаєте чому. Або
просто заскиглила, закричала чайка на морі і ви якось відра�
зу зрозуміли причину. Ви помічаєте, що раптом стало якось
зимно, або відчуваєте голод…

Що було тут магічним ядром?
«Той довколишній світ вже повернувся до вас іншим бо�

ком. Далі треба тільки вірити і слідувати», — скаже вам начи�
таний езотерики спеціаліст. 

Відкриті нами поняття магічних ядер, дозволяють проли�
ти світло на таку сторону нашої культури як духовна та мітот�
ворча діяльність людини. 

ЯК УТВОРЮВАЛИСЯ МАГIЧНI ЯДРА ТА
БУДУВАЛИСЯ ЗНАКИ СИЛИ ХАРАКТЕРНИКА

Повернімося трохи назад і розглянемо Таблицю тотож�
ності Північних Рун Старшого Футарку та Пантеону богів
Господа РА Відо�Вістичного Православ'я. Кожна Руна — це
свого роду традиційний код, який подаровано нам Всесві�
том, код, за допомогою якого можна надіслати повідомлен�
ня з одного рівня реальності до іншого, тобто Руни є носієм
магічних ядер. Але й боги — символи Відо�Вістичного Пра�
вослав'я є такими ж носіями магічних ядер і, як видно з
нижченаведеної таблиці, мають повну тотожність. 

Анатолій Кондратьєв



34

ТРАДИЦІЇ

Дім і сім’я № 7/2011

Обряд весiлля
ОвруччинаBсловечанщина

Закінчення. Початок в «Дім і сім’я» №5/2011 р. 

Весільні Пісне�Співи
на берегах Словечни, на токах Нориня�Ріки

В
Обряді доба пануючого матрі�
архату. Жінки�Свахи провадять
обряд Друження Молодих, зво�

дять їх Свічами, живим Вогнем. Жін�
ки одягають овечі Кожухи вовною на�
верх, ознака Пастуших Племен, які
пасуть гурти овець, домашньої Жив�
ності. Живий Вогонь Пастуших Пле�
мен проступає особливо яскраво в Об�
ряді «Весілля Свічок». Основна части�
на Весілля проходить у Хаті Молодої.
До неї добиваються Молодий (з іншо�
го Племені) з Охороною, Вартою, мо�
лодими Другами�Дружками, з мужні�
ми Сватами, кровними Родичами,
щоби добути Дівчину�Наречену, яку
Він, Молодий, забирає до свого Табо�
ру, до свого Племені, не пускає її до
Дому Батьківського. Родичі�Сопле�
мінники не хочуть віддавати Дівчину в
сусіднє Поселення�Плем'я, в другу
Громаду. Дівчиною дорожать, її хова�
ють, стережуть, іі добувають викупом,
добувають за великі статки. Прода�
вання Сестри меншим Братиком—
відгомін доби Міді�Бронзи, Викуп
брали великою, малою живністю— че�
реди Товару. 

Добре збережений архаїчний Об�
ряд Весільного дійства з запаленими
Свічками на сінешному Порозі Хати.
Дві Свахи�Матері Роду, від «руки»
Молодого та Молодої стрічаються на
Порозі Сінешному. Вони в чоловічо�
му вбранні – вивернутих вовною на�
верх кожухах, в шапках�чумарках.
Підперезані вовняними крайками
(окрайками). Доба Матріархату (Три�
пілля). Свічкування як Обряд древ�
нього Весілля Обличчя смагляві�під�
чорнені. Кожна із Свах держить в ру�
ці товсту запалену воскову Свічу.
Свахи стрічаються на Порозі, ставля�
чи в обороні праву ногу на Порог. Во�
ни в протистоянні. Одна оберігає По�
рог від чужої Ноги — Сваха сінешня,
володарка Житла і Дочки, Сваха Мо�
лодого на Порозі з Двору�вулиці. Во�
на Прибулиця (з іншого Племені),
яка шукає Синові Жону. Це представ�
ниці двох Пастуших Племен, які про�
водять Свічкування, Одруження Мо�
лодих. Свахи цілуються на Порозі,
зліплюють Свічки на знак єднання
Молодих, зліплену двійну Свічку з
двома вогнями�долями, Свічку,
прикрашену квітом, передають Сві�
тилці Молодого. 

Свахи цілуються на Порозі, Свахи ці!
луються на Морозі. // «Усе Люде дивува!
лися, як дві Свахи цілувалися! // Да на
сінешному Порозі! Да на лютому морозі!»
// «Приступи, Сванечко, до мене! Є в те!
бе Свєча, є у мене! // Злєпємо Свечки до!
купки! Зведємо Дєток до Хатки!»

Чому дві Матері зводять Дітей, а не
Батьки. Світилка (жіноче начало) по�
веде Молодих у хату, на Весільне дійс�
тво, сидячи коло Молодих на Посаді
під образами за столом. Світитиме Мо�
лодих, держатиме Свічку як Живий
Вогонь Роду�Племені. Світилкою оби�
рали дівчинку�підлітка до 14 років,
юну незайманицю, Хранительку Свя�
того Вогню. Паралель. Римські Вестал�
ки, Діви�Непорочниці в Храмах�хра�
нительки Живого Вогню. Обряд Етрус�
ків�Расенів, збережений в Лісах Древ�
ляні. Піснеспів дійства «Свахи на По�
розі» «Усє люде дивовалися! Як Сва�
шечки цьолувалися!» У Весільному Об�
ряді Сват, Сваха — (буквально) Святи�
телі, Світлоносці. Давньоарійське Сва
— Осяяний, Світлий, Святий, Людина
з Свічею �Вогнем. Обряд Перепивання
(Пророкування Долі) в Хаті Молодої.
Прощання Молодої з Матір'ю, Батеч�
ком, Родимим Домом. Культ Місяця,
як Небесного Покровителя Молодих,
збережений з доби Трипілля. Глибини
культу Місяця з доби Пелазгів�Місяце�
любів. Місяць як небесний Жених��
Молодий, Діва�Дівчина як Красне Со�
нечко. Космогонічні мотиви в Обряді
Весілля на теренах Пра�України, Укра�
їни. Місячний серпик Молодого Міся�
ця. Місяць�Молодик. Молода: 

«Ой, Мнєсецу, перекрою! (2) Жду,
Матусю, Перепою! (2) // Перепивай
Щастя й Долю! Жива буду, Тебе не
забуду!» // Ти до мене, моя Матьонко...
З повною да повненькою…» // 

Мати: «Я до Тебе, моя Донечко… 
З повною да з повненькою! // Ой чим
маю, тим перепиваю! Щастя й Долі не
вгадаю! // Може, вон буде п'яниця Мо!
же, буде недбайлица! // П'яниця на
день, на два! Недбайлица навсегда!»

Перепивання Долі Молодої з 
Батьком

Свахи співають Матері:
«Загребай, Мати, жар! Буде тобе

дочки жаль! // Закидай в П'єч дрова —
оставайся здорова! // А ти, Свекрухо,
трески, сподєвайся Невєстки!»

Співають Матері Печаль�Журу
Молодої:

«Да побачиш, моя Матьонко, без
Дочки! // Да позаростают пуд лавками
козлячки! // Да побачиш, моя Матьон!
ко, без Мене! // Позаростає поза лавка!
ми барвиннє…».

Весільне дійство в Хаті Молодої за�
вершує Обряд Короваю — «Даж�Бо�
жого Дару». 

Старший Сват або Дружко вносив
Коровай з Комори на В'єку П'єкальної
діжі, застеленому хусткою. Несучи 
В'єко з Короваєм на голові, Дружко чи
Сват підтримував рівновагу В,єка. Ко�
ровай як Святий Дар Сонце�Бога�
Даж�Бога Словен. Круглий, високий,
пишний, Коровай як Золоте Сонце.
Дружко «Кудрями тресе». Сонце сипле
Золотими Променями...

«Дружко Коровай несе, кудрями
трясе. // Хоч треси, хоч не треси! Коро!
ваю нам даси!» 

Тексти «Книги Велеса»: «То Перун
іде і главою золотою трясе…» Дощечка
7�є. Благодатне суголосся текстів
«Книги Велеса» і піснеспівів Обряду
Весілля. Іпостась Перуна (Пєруна на
Древлянах). Бог — Золота Голова —
уособлення Золотого Снопа. Подате�
ля Золотих хлібних Зерен. Сонячний
Даж�Бог і златоглавий П’єрун як най�
головніші Боги�Покровителі Старих
Словен. Серйозне підтвердження гли�
бинної сутності текстів «Книги Веле�
са». Весільні коржики на Древлянах:
течія Уші прозивались як «П’єрники
(перунними). Воїнське Плем’я святи�
лось Силою Даж�Бога та Перуна�Во�
ївника. Культ Перуна в Землі Дерев. 

Дарування Гостям скибочок Коро�
ваю� маленьких місячиків — найсвяті�
ший Обряд Весільного дійства. Висо�
ка Святість Хлібного «Божого Дару»
(Богів Неба — Даж�Бога, Перуна) схо�
дить на присутність. Всі замовкають,
вражені Святою Благодаттю. Кожен
брав скибочку Святого Дару, відламу�
вав три кусочки Молодим («на діток
добрих»), клав на окрему тарелю гро�
ші. Сват з вилошником (Двозуб) про�
ходив понад гостями, які дарували,
чіпляли на держак полотно, хустки,
скатертини, рушники, фартухи, за�
паски, крам… Дарування Молодим
Грошей і Речей на розживання. 

Кожен даруючий при цьому про�
мовляв Побажання Молодим — багато



худоби, добрих статків, багатства, «ку�
пу дітей», щасливе життя. Весілля у
Молодої завершується. 

Піснеспів до Ділення Короваю: 
«Послухайте, гості, що татусь дарує.

А татусь дарує 12 коней. // Коли б цьому
да Правда була...То наша Молода бага!
та б була!» // Послухайте, Гості, що
Матуся дарує. А Матуся дарує да 12 Ко!
ров! // «Коли б цьому да Правда Бу!
ла...То наша Молода багата б була!» // А
сестриця дарує да 12 телиць. // «Коли б
цьому да правда була...То наша Молода
багата б була! // «Послухайте, гості, що
братик дарує. А братик дарує да 12 сви!
ней. // «Коли б цьому да Правда бу!
ла…То наша Молода багата б була!»

Розділивши Коровай, Гості сідали
за Столи. 

«Да стенулися стєни, як Сванечки
сєли! // А ще лучче стенуться (2), як га�
релочки нап'ються!

Ділення домашнього майна
в Коморі. Мати і Дочка розL
діляють припасені статки. 

«Пойдем, Матьонко в Комору, //
Подєлимо Добро з Тобою. // Тобє, Ма!
тьонко, Комора, // Минє Матьонко,
Скриня й Корова!» // [Жарт!спів у Хаті
Молодої]. // «На Комині пляшка стоя!
ла. // А в ту пляшку кицька на... цяла…
// Подайте нам тую пляшку— // Ми по!
частуємо першу Свашку!»

Обряд Хлібної Діжі
Якщо Молода зберегла честь, то

приїхавши до Молодого з Повозом,
увійшовши у двір, ставила праву ногу
на Діжу П'єкальну, яку ставили для неї
перед Порогом Хати, перед Матір,ю
Молодого, яка стрічала Нев,єстку. Ві�
домий етнограф Василь Кравченко за�
писав Обряд Діжі на Весіллі в селі
Шумськ під Житомиром 1912 року. В
ході Весілля в Хаті Молодої після Ве�
сільного Застолля, Піснеспівів, Ділен�
ня Короваю був Обряд Комори � «Ой,
Мамо, Мамо, в Комору ведуть!»  

Обряд Комори в Хаті (Коморі)
Молодої

Традиційний староукраїнський Ве�
сільний Обряд. Молодих відправляють
«У Комору» на випробування дівочої
Честі. Знамено Честі Молодої показу�
вали Весільним Гостям. «Вчора була як
Калина, а сьогодні б’єла, як глина!»      

Комора в Обряді Весілля 
«Ой, Мамо, Мамо, в Комору ведуть!

Не плач, не плач, моя Доню! // Там Ме!

ду дадуть!» Перед виходом Молодих у
Комору їх частували Медом. 

Сороміцьке співання. 
«Ой, Мамо, Мамо, вже «прут» (в ло!

но) лєзе ! // «Не бойся, не бойся, Доню,
вон Тебе не порєже!» 

Випробування Молодої на чесність
удень у темній Коморі. Свахи стелили в
Коморі постелю Молодим. В Коморі
має бути присутній Сват з боку Моло�
дого, свідок Таїнства Шлюбу, який,
приказують, «Стояв у Ногах Молодих»
або сидів у Коморі як Свідок при запа�
леній Свічі, щоб Молода не підмінила
весільну сорочку, на якій має бути Чер�
воне Знамено Честі. (Народне чоловіче
прислів’я: «Я у Неї в Коморі в Ногах не
стояв») Весільну Сорочку Молодої з
Червоним знаменом показували Ве�
сільним гостям. Родичі Молодої раді�
ли: «Наша Молода чесна! Наш Род чес�
ний!» Ділення Короваю у Молодого. 

Молодий дарував тещі чоботи, а
тестю сорочку. Співали «Чоботи».

«Чоботи, чоботи ви мої! Наробили
клопоту ви мені! // А це тиє чоботи, що
зять дав! А за тиє чоботи Дочку взяв!»

Збирання Молодих до Хати Моло�
дого. Вихід з Хати Молодої. Батько і
Мати Молодої обсипають Молодих
Житом�Хмелем. Маршалки (давньо�
руське Бояри) Молодого крадуть хатнє
Начиння, тікають з хати. 

«Отправляйте нас, не гайте! Бо зве!
чора ночка темна! // Нам дороженька не!
певна...А коники тупу!тупу... // Да при!
везли в двор нам ступу. // То не Ступа, то
Колодица! То не Дєвка, то Молодиця!» 

Весілля у Хаті Молодого
Молоду везуть до Хати Молодого.

Везуть Скриню з Приданим. Весільні
гості Молодої звуться Приданими.
Вони весільний поїзд, Почет Мо�
лодої. Весільний поїзд�підвода з
Скринею, гості Молодої, При�
дане. У дворі Молодого. Мо�
лода на Скрині з Приданим

Жартівливий спів про
Молоду. «Ой, брязю,
коні, брязю! Да при�
везли в двор Ма�
зю!» 

Як Молодий набагато старший
Молодої, старий парубок, удовець,
йому співали:

«А собаки (на дорозі) гари!гари! А
наш Молоди стари! І собаки гавчали!
І ноги (Молодого) стирчали (з Воза).  

Батьки Молодого стрічали весіль�
ний поїзд Хлібом�Сіллю. Виходили до
них з Святою Іконою, благословляючи
Молодих. Молоді кланялися Батькам,
цілували батьківський Хліб, заходили
в Хату. Придане, гості Молодої, входя�
чи в Хату Молодого, проказували:    

«Добрий Вечор тому, хто у цьому До!
му! // І Старому, і Малому, і Сватові До!
рогому!»

Молода обсипала хату Молодого
Житом� «Щоб Житка була добра». Мо�
лода, входячи в Хату, тричі стукала но�
гою об хатній Порог, примовляючи:
«Ваша Хата�моя Правда, Ваша П’єч�
моя Рєч.» Віднині вона хранителька
Домашнього Вогнища, господиня коло
Печі. Молодих тричі обводили кругом
стола. Вони сідали за Стол «На Посад».
Починався Обряд Перепою. Молоді і
Батьки загадували на Щастя �Долю
Молодим. Свати від Молодої співали

«А ми, пане!брате, в Тебе не були!
// Ми твоє гарєлочки не пили! // А
сьогодні нас гостєте, // Цебром гарєл!
ку носєте! // Не так цебром, як ведром,
// Бо перевернем хату догори дном. //
Забирайте ложки, тарелки! // Дайте
нам трошки гарелки!» // «А в нашого
Свата да дубовая Хата, // А сєни з Бе!
рези!всє Гості тверезі! // А в нашого
Свата дров не полєна! // А вина 
по колєна!»

Обряд Завивання Коси Молодої,
знімання весільних Вінків. 

Перехід Дівчини в стан Молодиці. 
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«Розбирала мене Дядина, да сичала,
як та гадина! // А Сестричка прийняла�
ся — да й сльозоньками облилася!» (2). 

В Хаті Молодого Молоду завивали,
Скривали (покривали, зав’язували Хус�
ткою) Дівочу Косу. Віднині вона не дів�
чина, Косою не повинна світити, а Мо�
лодиця в Хустці. Дві Свахи садовили
Молоду на лаву (стілець, Ослон) става�
ли з обох боків на лаву, Молода сидить
під ними. Свахи махали хусткою над її
головою, опускаючи її все нижче, пок�
ривали Молодій голову малою хусткою,
зав’язували зверху, як обручем, лентою,
покривали всю великою хусткою. Пи�
тали Молодого, чи це його Молодиця,
може вони посадили Стару Бабу під Ве�
лику Хустку. Молодий заглядав під Хус�
тку, твердив: «Моя! Не підмінили!»

Піснеспів Скривання Коси. Свахи
співають:

«Я ж тебе, сестрице, скриваю! Щас!
тя й Здоров'я бажаю! // Щоб була дужа,
як Вода! Щоб була багата, як Земля! //
Щоб була пригожа, як Рожа!» (3) «Що
хотєли— те зробили, // З теста Палани!
цю... З Дєвки!Молодицу!» 

ВЕСНЯНКИ
«Весняночка, паняночка! Де ти зи!

мовала?» // «У Садочку на колочку пря!
ла на сорочку!» // 2 «Ой, ти Весна! Вес!
нуйся! Веснуйся! // Ой, ти молода Дев!
чино, красуйся, красуйся!» // «А ти,
хлопчику, не будь пан, не будь пан! // Да
возьми Дєвчину под жупан!» // «А я жу!
пана не маю! Под сєру свитку сховаю!»

ВЕСНЯНКА
Розкопайте цюю греблю—нехай во!

да ллється! // Не силуйте за нелюба —
нехай западеться!» // Як будете силува!
ти — вчиню вашу волю! // Да зав'яжу
карі очі та в шум головою!»

ВЕСНЯНКА
Шкода, мати, вечорочок, що не був

я вчора! // Розійшлася любов наша, як
тихая мова! // Тиха мова, тиха мова —
голосочок грозний! // Не сварися, моя
мамо, що я хожу позно!»

ВЕСНЯНКА
А на нашой да вулиці — чорти хлоп!

ці, не молодці! // Убили жабу на колод!
ці! Поделили по лапочці! // А Іванкові
ціла жаба! Щоб любила стара баба!»

ВЕСНЯНКА
«Ой, лети ж, голубе, голубе, на ши!

року вулицю, вулицю! // Там де дівочки
співають, у решето пісні складають! //
Поставили решето на вербє, звідки не

взялися вереб’є! // Да скинули решето
додолу!пора вам, девчатка, додому!»

ПЕТРОВКИ
«Ой, ходила девчина над водою! Да

полола руту м'яту з лободою! // Ой,
хто ж мою руту!м'яту переполе! Той
мене да й до серденька пригорне! //
Обозвався рудий дед з бородою: «Ой, я
твою руту м'яту переполю! // Я тебе до
серденька да й пригорну!» «За водою,
старий дєду, за водою! // Бо поколеш
біле личко бородою! За волами, старий
дєду, за волами, // Бо замажеш пос!
тель бєлу постолами!»

ПЕТРОВКА
Ой, дєвочки, мала ночка! Не виспа!

лася удовичка! // Що робила, що не спа!
ла... Сукала шнури воловиє! // Сукала
шнури воловиє, путала коні ворониє!

ПЕТРОВКА
«Ой, Петро, Петро! Де ти бував?»

«В чистом полє в межах лежав!» // 
«А чи в житі, чи в пшениці? Чи в тої
вдови!чаровниці?»

ПЕТРОВКА
Ой, хто в лєсі гукає? Там хлопчина

коней шукає! // «Не шукай, коней,
хлопчино! Твоє коні в шкоді — у Девоч!
ки у городі!»

КУПАЙЛЯНА
«Ой, накладем вогонь проти ночі !

повипалюєм ведьмам очі! // Щоб по
ночах не ходили да наших коровок не
доїли!»

КУПАЙЛЯНА
Ой, на Купайлі вогонь горить... Мо!

єму свекру живот болить! // Нехай го!
рить да й не тухне! Нехай болить да й
опухне! // Нехай болить, нехай знає...
На Купайла мене не пускає // Да в
коморі замикає!»

КУПАЙЛЯНА
Ой, зайди за лесок Сонейко! А ми

пойдем додомоньку // А ми пойдем до!
домоньку заганяти худобоньку! // Зага!
няти худобоньку, варить дітям вече!
роньку!»

КУПАЙЛЯНА
«Ой, ти Купайла, Купайлиця! Там

девочка купалася! // Там дєвочка купа!
лася, до хлопчика збиралася!»

ЖНИВНА
Благослови, Божа Мати, Жнива

нам розпочати! // Щось у хмароньці гу!

де!то до нас Господь іде! // До нас,
Боже, до нас, до нас... Бо Веліка Ніва у
нас. // А наш пан молоденький... Под
ним коник вороненький. // На вороном
конє грає... Да женчиков вон питає: //
«Женчики дорогиє! У вас серпики золо!
тиє! // Чи робота у вас мила? Чи вас Ні!
ва потомила?» // «А ми жито дожали!
Славоньки доказали! // Да роди, Боже,
Жито да не другеє літо!» // Колюки по!
пололи, ручки, ножки покололи! // Ти
Бородонько моя! // Неподобонька твоя,
неподобонька твоя // В чистом полі сто!
яти! // А подобонька твоя  —  у Стодолі
лежати! // «Одчиняй, пане, браму!бо
котиться Венок з Лану. 

(Жниця, Девчина, ішла з Лану в
Венку з стиглого колосся, сяяла, як
золоте Сонце).

А наш пан ізлекавса да за браму за!
ховавса! // А ти, пане, не лекайса да за
браму не ховайса! // Да викоть пане,
викоть три барила горелки! // А четвер!
те барило пива, бо нас Нива потомила!
// Ой, Роди ! Боже, Жито да й на дру!
гоє Лето!»

(Божич, Боже Сонце — язичесь�
кий Даж�Бог). 

ПЕТРОВКА
Чом ти, роженько, в городі одна? //

Роже, роже червоная да й хорошая! // Я
не одна, я не одна, а я не сама, // Ще
кветочки є, то все для мене... // Роже,
роже червоная ще й хорошая! // Тільки
що немає одного барвінку, // Одного
барвінку й про неділеньку. // Роже, ро!
же, червоная ще й хорошая! // В садо!
чок пішла, барвінок найшла! // Чом ти
девко в барвінку одна? // Роже, роже
червоная ще й хорошая! // Девко, девко
хорошая ще й молодая. // Я не одна, я не
одна, я не самая! // Роже, роже черво!
ная ще й хорошая! // Ще подружки є, то
все для мене! // Только немає мого пос!
лужка, // Только немає верного дружка.
// Роже, роже червоная ще й хорошая!

Біблійні мотиви в народних
Псалмах. Овруччина. 

В старих Селах побутують народні
псалми на біблійну тематику. Наймен�
ня діючих осіб – біблійні, колорит
дійства�український, традиційний,
пов'язаний з віковим землеробством�
оранкою, сівбою, жнивами. Мотиви
Рожества Христа, Старого Нового Ро�
ку, Великодня, Троїці, Три Спаси. Уро�
чисті піснеспіви, в яких збереглися на�
родні мотиви предковічних народних
Свят. Сплав народної мудрості з цер�
ковними традиційними мотивами
псалмів. Поєднання народних віру�
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вань з біблійними мотивами витворило уні�
кальний духовний світ, який зринає в свідомос�
ті слухача, як родиме і близьке дійство, слухача,
який чутливо сприймає народно�поетичну ос�
нову текстів величальних піснеспівів. Літ десять
тому я їхав з Овруча в Потаповичі маленьким
автобусиком. В автобусі їхали жінки церковної
громади Гошева, які всю дорогу злагоджено і
уміло, давно зіспівані, співали народні Псалми
про Рожество Христове, Божу Матір, Віфлеєм,
Поклоніння Волхвів. Подаємо один з таких на�
родних Псалмів, записаний у Острові від Юр�
чак�Вознюк Люби Василівни, нар. 1933 р. в Бо�
говичах�Колосовці. Відмітимо, що Овруччина
має свої Духовні Обереги, славиться неповтор�
ним колоритом Живого Слова, уміє творити
Духовні Заповіти. Овруцькі Високі Гори мають
глибинне потужне підгрунтя, духовне серце�
виння, яке народжує високо�поетичний Кос�
мос Душі і Тіла. Подаємо один з духовних Псал�
мів Овруччини. Народні Псалми, творені в
Краї, мають чітко окреслену тематику, викону�
ються в Народі церковними громадами під ве�
ликі християнські свята. 

Ой, у полі, в полі, там плужок оре!
А за тим Плужком сам Господь (Бог) іде!
А Святий Петро та й коня водить, 
А Божа Мати їм їсти носить! 
«Ой, Роди�Боже цю пшениченьку! 
Щоб прогодувати всю Родиноньку!»
(Біблійні мотиви в культі землеробів України. Культ
Рода, Сонце�Бога старої Віри. ) 
Один з кращих Різдвяних текстів народно� християн�
ських Псалмів про Діву�Марію та Христа�Спасителя.
«Тут новина настала часу одного... 
Ой, ходім, ходім да й привітаєм Царя Нового! 
У Неділю до сход Сонця Три Царі ідуть... 
Несуть вони Три Корогви — пред Христом кладуть! 
Одна — миро, друга — кадило, третя�золото!
Да й получили вони заплату всі вони за то. 
А Ірод злобний дав повету по всьому Свету — 
Сказав шукати, сказав вбивати малиє дети!
Марія й Йосип в той час дознали...
Через Русалим до Єгипту з Христом текали... 
Бежать вони чистим Полем — Хлоп пшеницю сєє, 
«Сей же, сей же, Хлопе, цю пшениченьку 
Завтра будеш жать! 
Да буде завтра тут Ірод злобний, 
Що будеш казать?
Аж єде, єде Ірод злобний на своєму конє!
Аж єде, єде Ірод злобний з мечем вогневим. 
«Дай, Боже, щастя, в полі роблячи! 
Ой, чи не бачив Бого�Невести з синочком малим. 
«Ой, бачив, пане, ой бачив пане, як Пшеничку сіяв!
Ой, бодай тобі, ой, бодай тобі кат голову зняв!
Ой, що ти бачив, що ти їх бачив 
Да нам не сказав!»

Миколай БрицунLХодак,
Коростенське Краєзнавче 

Товариство «Радогоща»

Празник Дівочої Долі
Та найбільше полюбляла молодь, особливо дівчата, довгими грудне�

вими вечорами, коли за вікном гула хурделиця, а по стінах у світлі свічок
блукали химерні тіні, ворожити, замовляти та відгадувати долю. В ка�
лендарній обрядовості цього періоду особливе місце займало свято «Ді�
вочої Долі», яке припадало на 7 грудня. Із введенням християнства на
теренах України у цей день стали вшановувати великомученицю Кате�
рину — за християнськими розповідями, розумну, освічену й заможну
жінку, яка жила в ІV столітті н. е. в єгипетському місті Олександрії,
прийняла християнство і за його пропаганду та за навернення до нової
віри п'ятдесяти філософів�язичників була страчена, а згодом похована
християнами у монастирі на Синайській горі. 

Та попри глибоку «християнізацію» цього свята його й донині в Ук�
раїні вважають празником «Дівочої Долі». 

Виникає запитання: чи був у наших пращурів дохристиянських часів
бог долі? Ось думка доктора історичних наук, етнолога, професора Чер�
нівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Г. Кожолян�
ка: «Хоч у стародавніх пам'ятках не згадується про окремого бога Долю,
але аналіз вірувань українців вказує на те, що такий бог у них був». При�
наймні, в дохристиянські часи богинею людської долі слов'янські пле�
мена, які населяли територію сучасної України, вважали Рожаницю. 

У всі часи серед українського народу віра в долю була надзвичайно
сильною. Наші пращури вірили, що кожному доля відміряє те, що має
відбутись, від народження. За народним повір'ям, кожний має свою До�
лю, визначену йому Богом. Але ніхто не знає, яка доля його чекає. «Від
долі не втечеш», кажуть у народі. 

Один із дослідників дохристиянських вірувань українців І. Огієнко
(Митрополит Іларіон) писав, що поняття про неминучу долю (фатум)
прийшло до наших предків ще в перші століття нашої ери від римлян, і
у світогляді українців воно завжди було тісно пов'язане з релігією. 

Тож не дивно, що й досі на Україні і, зокрема, на Буковині зберігся зви�
чай на зимове свято Катерини (7�го грудня) справляти обряд «кликання
Долі». Напередодні цього свята не тільки дівчата, але й хлопці шукали при�
хильності у святої Катерини. Хлопці постили, читали молитви, щоб Бог
послав їм добру жінку. А хто не мав дівчини, молився: «Пресвятая Катери�

Українські
свята у
грудні
Споконвіків з настанням зими в
українців!хліборобів меншало
роботи, а отже, більше часу бу!
ло для відпочинку і дозвілля.
Звісно ж, особливу втіху від то!
го мала сільська молодь. Зазви!
чай хлопці та дівчата, якщо
грудень був морозним і сніжним, влаштовували «спускал!
ку» («спусканку») з гори чи ігри на льоду: ковзанку і
«фуркало» — забивали колесо від воза у лід, чіпляли до
нього кілька санок, а потім, розкрутивши колесо, «фур!
кали» круг нього. Улюбленою забавою молоді по всій Ук!
раїні були вечорниці: хлопці й дівчата збиралася у чиїйсь
гостинній хаті, розважалися, жартували, співали, але пе!
реважно вчилися нових колядок і щедрівок, чи повторю!
вали вже відомі, себто готувалися до різдвяних свят. 
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но, покажи мені ту, що з мого ребра, з
мої кості, з мої масті, би її взяв, а не чужу
взяв, вік з нею не збавив». 

Що ж до дівчат, то вранці до схід сон�
ця дівчина йшла в садок, і зрізувала гі�
лочку вишні і ставила у воду. Якщо до
Маланки вишня зацвіте, то й доля діво�
ча цвісти буде, дівчина вийде заміж; як�
що цвіту немає — восени доведеться
Покрову благати: «Свята мати, Покро�
вонько, покрий мою головоньку». Гі�
лочками ворожили також і про здоров'я
або смерть у наступному році. Чия гілоч�
ка розцвіте до Різдва — той житиме дов�
го, а чия висохне — захворіє чи помре. 

Увечері дівчата знову продовжува�
ли ворожити, але вже гуртом. Готуючи
спільну пісну вечерю, кашу й борщ,
замовляли: «Катерина до раю ходила,
Катерина в Господа просила: «Подай
щастя молодій дівчині, що вгодила са�
мій Катерині». 

По опівночі, як перші півні заспіва�
ють, дівчата з вечерею в руках йшли до
воріт «закликати Долю». Вилазили по
черзі на ворота, тримаючи в руках горня
з «вечерею», і кожна тричі гукала: «Доле,
доле, йди до мене вечеряти!» Якщо в цей
час піяв півень, це значило, що «доля
обізвалася», якщо ж ні — «доля не почу�
ла». Але найгірше, коли падала з неба
зірка, бо це означало, що «погасне до�
ля». Якщо дівчина вже мала свого хлоп�
ця, то вона промовляла його ім'я, нап�
риклад: «Василю, доле моя, мій любий і
єдиний, йди до нас вечеряти, прийди,
доле моя!». Через якийсь час хлопці
справді приходили до хати, де проводи�
лись вечорниці, починалось гуляння. 

Основний зміст цього свята, як ба�
чимо, полягає у звеличенні кохання,
любові, мрій про створення подружньої

пари, а також у виявленні пошани до
долі, яка хоч і дається нам від народ�
ження лихою чи доброю, та все ж зміни
на краще можна вимолити у вищих сил,
як можна дізнатися й про те, що чекає
на нас у майбутньому — у чаклунів, во�
рожбитів, або ж, по�нашому, новочас�
ному — у екстрасенсів. 

На Андрея святкували 
Калиту 

Другим улюбленим великим зимо�
вим святом молоді був і є день святого
Андрія, або по�народному — Андрея.
Це свято відзначається 13 грудня і вва�
жається днем мученицької смерті одно�
го з дванадцяти апостолів Христа. Ста�
родавня християнська легенда розпові�
дає, що апостол Андрій проповідував
християнство в самому Царгороді, на
узбережжі Чорного моря, а згодом по
Дніпру піднявся до Київських гір і на
одній з них поставив хрест зі словами:
«Чи бачите ці горби? Повірте мені, на
них засяє благодать Божа». І хоча істо�
рики християнства не знаходять одноз�
начного підтвердження такого перебігу
подій, це не заважає нам вірити про�
роцтвам Апостола, які, до речі, збулися.
І свідченням цього є не тільки тисячо�
літня історія християнства на Русі, а й
прекрасна будова Андріївської церкви
на Старокиївській горі. 

За християнським оповіданням, свя�
тий Андрій належить до двох божих об�
ранців (перший — вчитель Андрія Іван
Хреститель), які першими піз�
нати Ісуса Христа і розмовляти з
ним. Власне, Андрій був також
першим з апостолів, кого Ісус
покликав до себе, тому й отри�
мав назву Первозванного. Та не
тільки за це святого шанують і
люблять в Україні, особливо
дівчата. В народі кажуть: «На
Андрія — дівицям надія». Мож�
ливо, християнське свято Анд�
рія теж наклалося на якесь язичеське
дійство, про що свідчить його двоїстість.
Приміром, на Андрія було обов'язковим
вранці йти на службу Божу. Притому, як
було заведено на Буковині, дівчата тричі
обходили церкву, тримаючи в пазусі
свічку, яку відтак запалювали щовечора
перед сном — «щоб милий не зраджу�
вав». Також під час служби жінки й дів�
чата намагалися непомітно вийняти з
пазухи грушу і опустити її на землю —
«щоб груди ніколи не боліли». 

У селах Прутсько�Дністровського
межиріччя існував звичай, за яким дів�
чина після церковної служби, повер�
нувшись додому, йшла за хату, лягала

спиною на сніг. Потім спостерігала:
якщо до вечора не затруситься снігом
відбиток�вм’ятина, то майбутній її чо�
ловік буде добрий і доживе з нею до
кінця її віку. Якщо слід засипався, то
вік чоловіка буде короткий, а якщо
хтось цей слід поруйнував, то дівчина
заміж цього року не вийде. 

Серед пов'язаних з повір'ями обря�
додійств, які досі існують на Буковині,
є унікальні, як�от звичай на Андрія вап�
ном білити внутрішню сторону вхідних
дверей — «аби люди дівку язиками не
ганили (погано про неї не говорили)», а
змивати це вапно дівчина мала аж на
Новий рік полиновим відваром; в'язали
старій бабці фартухом очі, «би смерть
цієї хати не виділа». А ще батько заби�
вав на воротах кленовий кілок, «би чари
до роду не приймалися»; корові давали
з долоні хліба з грудкою  цукру — «би на
молоко добра була»;

відв'язували або випускали з загоро�
ди пса на подвір'я, і якщо він дряпався
на ворота, то «недалеко в цій хаті до ста�
ростів»; переганяли свиню з одного хлі�
ва в другий � «би лінивими діти не рос�
ли»; мати дівчини відстібувала шпильку,
яку постійно носила біля пазухи, і опус�
кала в цибер, де були для прання сороч�
ки — «би у день весілля доньці злі язики
не зашкодили»; нагортали до стовбура
груші снігу — «би добре полотно влітку
білилося»; нагортали на городі купки
снігу — «би ягоди рясно родили»; на за�
мерзлих шибках вікна по наморозі ма�

лювали хрест — «би сонце та місяць си�
ли додавали»… 

Та все ж народний сценарій прове�
дення Андріївського вечора в різних ку�
точках України дуже схожий. Так, спо�
чатку у хаті, де мало відбуватися свято,
збиралися дівчата, щоб пекти балабуш�
ки і Калиту. Спочатку прийнято пекти
балабушки, на які носять воду з річки
ротом, не проминаючи лоскотати чи
смішити одна одну. Коли балабушки
спечуться і вистигнуть, кожна з дівчат
значить своє тістечко кольоровою нит�
кою, або сірничком, потім розкладають
їх на простеленому рушнику і беруться
священнодіяти над головним атрибутом
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свята — Калитою. Калита — великий
корж з діркою посередині, із білого бо�
рошна, здобний і прикрашений�прис�
мачений родзинками, чорносливом, цу�
керками. Місять тісто всі по черзі, почи�
наючи з найстаршої дівчини. Печуть у
печі. Доки Калита печеться, до хати
впускають голодного кота чи собаку,
який «вирішує долю»: чию балабушку
з'їсть першою — та дівчина першою за�
між вийде, а чию не зачепить � та сидіти�
ме в дівках. Коли ж кіт чи пес занесе ба�
лабушку в темний кут, то й доля занесе
дівчину в чужі краї. 

Весела ворожба дівоча продовжуєть�
ся: на чисто вимиту підлогу розсівали
насіння конопель чи льону, гасили світ�
ло, припадали на коліна, приказуючи:
«Андрію, Андрію, коноплі сію, спідни�
цею волочу, віддатися хочу». 

Після такого прохання дівчата язи�
ком злизували насіння. Коли на кінчик
язика приліпиться дві насінинки, зна�
чить, дівчина протягом року знайде собі
пару. Та дівчина, на язиці в котрої зали�
шиться одна або більше двох насінин,
буде ще дівувати. 

Залучалася до ворожіння і домашня
птиця. Щоб дізнатися, хто буде чолові�
ком, якої він вдачі, дівчата насипали на
підлогу пшениці, наливали в мисочку
води, ставили люстерко і кликали в хату
півня. Якщо півень нап'ється води — чо�
ловік буде п'яницею, стане клювати зер�
но — буде господарем, а гляне в люстер�
ко — ледарем та чепуруном. У деяких
придністровських селах був звичай на�
бирати намулу з дна ріки і приносити до
хати. Якщо там дівчина знайде залізо —
чоловік буде ковалем, якщо тріску � тес�
лею, скло — склярем, шкіру — шевцем,
пісок — муляром, а якщо, крім землі, не�
ма нічого — хліборобом. Якщо дівчина
хоче знати ім'я свого майбутнього чоло�
віка, то виходить на вулицю і в першого
зустрічного дядька питається його ім'я.
Так само мав зватися і її майбутній чоло�
вік. Якщо першою зустрічалася жінка,
це значило, що дівчина в цьому році за�
між не вийде. На Вінниччині дівчата во�
рожили і на плоті, рахуючи в темряві
стовпчики�кілки: вдівець, молодець,
вдівець… Якщо тин закінчувався кілком
«молодець» — то посватати мав хлопець,
коли ж «вдівцем», то шлюб чекав із овдо�
вілим чоловіком… А ще вранці дивили�
ся, який він, той кіл: якщо рівний, то чо�
ловік буде гарний, стрункий, якщо гор�
батий, то… не дуже, а коли має пагінці,
то — вдівець із дітьми. Існувало ще бага�
то способів ворожіння: щоб визначити,
чиє буде старшинство в майбутній сім'ї,
в яку сторону дівчина піде заміж. Зокре�

ма, у буковинських селах Прутсько�
Дністровського межиріччя та Передгір'я
дівчата в Андріївську ніч виходили на
подвір'я, ставали спиною до хати і пере�
кидали через хату чобіт, промовляючи:
«Не чобіт кидаю, судженого зазиваю,
най мому серцю вкаже, аби знала, в який
бік ступить моя нога». Потім ішли диви�
тися: куди повернутий чобіт халявою �
звідти прийде суджений. На Поділлі
навпаки — у бік, звідки має прибути на�
речений, вказував носок чобота. 

Тим часом уже й Калита доспіла в
печі. Пора кликати хлопців. Та за ними
не треба далеко ходити. Як�то кажуть,
про хлопців промовка, а вони � в хату. І
зразу за роботу беруться: Калиту підві�
шують посеред хати за нитку чи крайку
до гака у стелі, біля нього ставлять вар�
тового — «пана Калитинського», весе�
лого й дотепного хлопця, який пови�
нен бути ще й своєрідним «ведучим»
Андріївського вечора. Інший хлопець
«сідає верхи» на коцюбу і «під'їжджає»
до Калити з наміром відкусити від неї
чималий кусень. Отут і починається
між паном Коцюбинським і паном Ка�
литинським жартівлива суперечка.
Пан Коцюбинський погрожує: «А я бу�
ду калиту кусати!» — «А я буду по пиці
кресати!» — у тон йому попереджає пан
Калитинський. «А я кусну!» — «А я
кресну!» — відповідає пан Калитин�
ський, розмахуючи вогкою ганчіркою,
замащеною сажею. 

Але пан Коцюбинський таки відку�
шує шмат, хоч і отримує ганчіркою.
Сміх, жарти… Принаймні, так відбува�
ється й досі ця весела боротьба за Кали�
ту у селах Вінниччини. Але скрізь закін�
чується Андрія тим, що Калиту знімають
і ділять між усіма учасниками гри. Лама�
ючи Калиту на частини і роздаючи при�
сутнім, дівчата тихенько примовляють:

«Калита, Калита, солодка була, тепер ми
її з'їли, за женихом полетіли». 

Небезпідставно науковці вважають,
що в цій грі проглядається ритуал пок�
лоніння сонцю, започаткований ще у
прадавні часи, адже Калита за формою
нагадує небесне світило, що в розумінні
і первісної, і сучасної людини є джере�
лом усього життя на землі. Наші предки
називали сонце Дажбогом, себто Богом,
який дає. 

Опісля забави всі сідають за спільну
вечерю, під час якої дівчата продовжу�
ють ворожити. Приміром, наливають у
блюдце вина, молока чи меду, кладуть
туди перстень і просять своїх кавалерів
дістати його губами. Якщо котрийсь діс�
тане і носа не вмочить, то пара побереть�
ся, і будуть вони щасливими. 

Після вечері дівчата розходилися по
домівках сни дивитися, які, як відомо,
на Андрія пророчі. Тому наливали в ми�
сочку води, клали на краї прутик�кла�
дочку, в надії, що насниться той, хто ту
кладочку переходитиме. Або ж їли на ніч
солоні коржики, які пекли разом з бала�
бушками, аби побачити уві сні того, хто
води подасть. Також писали на клапти�
ках паперу чоловічі імена, клали під по�
душку, щоб вранці дістати писульку з
іменем коханого. 

А в хлопців були свої забави. Вони
вирушали по селу бешкетувати. Особли�
во діставалось господарям, які не схва�
лювали вибір своєї доньки і сумнівалися
в майбутньому зятеві. У радянський час,
пригадую свою молодість шкільну, ці за�
бавки іноді навіть завершувались викли�
ком міліції чи «розборками» в сільській
раді. Але лише тоді, коли хлопці у своїх
бешкетах «передавали куті меду». Нап�
риклад, висаджували на дах хліва хвір�
тку, прив'язували до комина хати борону
чи козу… Бувало, що вранці господарі
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знаходили свої ворота на льоду посеред
ставка, або ж розібраним до дощечки
тин чи до прутика — пліт. 

Тому батьки дівчат стерегли в Андрі�
ївську ніч усе на господарському дворі
або наперед давали хлопцям відкупного
«за хвіртку» (горілкою, повісмом для ма�
ланкових батогів та ін. ). На Буковині
цей жартівливий звичай зберігся і дони�
ні. В селах Буковинського Передгір'я і
Попруття напередодні Андріївського ве�
чора господарі, в чиїх сім'ях є дівчата,
зав'язують хвіртки та ворота різними
прив'язками, «щоб хлопці не вкрали і не
занесли до яру», або стережуть тин цілу
ніч, відганяючи можливих жартівників. 

Дослідник календарної обрядовості
українців С. Килимник, даючи оцінку
святкувань свята Андрія, писав: «Готу�
вання до вечорниць «Калити�Андрія» —
це суцільне чаклування�ворожіння. Тут
найвищий, найглибший вияв віри в си�
лу природи, в надприродні сили, найяс�
кравіший вияв анімістичного світогляду.
Дівчата звертаються і до сонечка, і до ма�
тінки�землі, і до «Андрія�Калити»... Тут
рівно ж виявлена віра в надприродну, ці�
лющу й чарівну силу «чистителів та свя�
тителів» давнини — води та вогню». 

За оцінками етнологів, того ж Г. Ко�
жолянка, з прийняттям християнства
свято «Калити» набуло іншого значен�
ня, та все ж воно залишилося символом
парубочої долі і волі, як свято «Катери�
ни» стало празником долі дівочої . 

Свята Варвара ризи 
вишивала 

А 17 грудня наші діди�прадіди від�
значали ще одне зимове свято — Вар�
вари. Великомучениця Варвара також
постраждала за віру Христову на по�
чатку IV століття і була страчена з волі
рідного батька — багатія Діоскора. В
Україні, де вишивання з трипільських
часів було овіяне сакральною таємни�
чістю, цю святу шанували за те, що бу�
ла великою вишивальницею — ризи
вишивала. 

Особливо святкували її на Буковині.
На Варвари, 17 грудня, буковинські дів�
чата бралися вишивати весільні ширин�
ки — квадратні шматочки домотканого
полотна, які зазвичай дарували на весіл�
лі кожному гостеві. Дівчата були переко�
нані: як немає однакових доль, так не
має бути однакових узорів і на вишитих
сорочках, і на тканих горботках, баяр�
ках, і коланчиках. Оскільки вважалося,
що «взір запозичати — щастя забирати»,
нових ідей, поради і натхнення просили
не одна в одної, а у святої Варвари. Віри�
ли, що зачате на Варвари вишивання бу�

де відганяти зло і всіляку біду перемага�
ти, ще й весну закликати. 

У день святої Варвари матері буди�
ли діток словами: «Свята Варвара дов�
го не спала, бо за спання — нема ко�
ня!» І всі бралися до роботи, бо «що
роблено Великим постом — кличе
щастя великого росту»... 

На Варвари дівчата клали сім бохан�
ців (хлібин) на полицю, аби далеко від
хати не віддатися. Кожна хлібина мала
своє призначення�замовляння: «Пер�
ший боханець — на ворону, аби лиху
судьбу не накаркала. Другий � на злі
люди, аби їм зціпились писки. Третій —
на судженого, аби здалека ноги не тру�
див, а з малої дороги прийшов. Четвер�
тий — на Матір Божу, аби заступила від
усіляких лих. П'ятий — на померлу ро�
дину, аби на мене гріхи не сипала. Шос�
тий — на потоплеників, би воду з очей
не тягнули. Семий � на святу Варвару,
би пригнала до мене пару». 

Замовлені хлібці мали лежати на
полиці до Різдва. На Різдво їх збирали
у напірник — «би на подушці з милим
солодко спати» — та кришили потроху
пташкам. 

На святу Варвару дивилися на сонце
над захід: якщо воно осявало промін�
ням землю, значить, Варвара її благос�
ловляла, аби у році було багато соняч�
них днів. Якщо сонце затуляли хмари —
то значило, що багато випробувань че�
кає на людину за гріхи її. Тож треба бу�
ло каятись і братися за розум і роботу. 

18 грудня – за християнським ка�
лендарем – Сави Освященного для на�
ших предків було святом жартів. У цей
день до чоловіка на ймення Сава, або до
Савича чи Савівни по  батькові прихо�
дили сусіди, родичі з примовками та
приспівками: «А наш Сава не їв сала  а
їв паляниці, щоб любили його дівки й
молодиці», вимагали вгощення, а то
«бідному  Савці не буде місця ні на пе�
чі, ні на лавці».                                        

19 грудня – Миколи чудотворця. У
сиву давнину у цей день наші предки
просили у Сил  Небесних чуда: повер�
нути додому до зими усіх, хто зостався
в чужій стороні або заблукав на широ�
ких світових дорогах – воїв, мореплав�
ців, купців, мандрівників. Нині ж
християни в цей день вшановують ве�
ликого трудівника і захисника усіх по�
дорожніх, знедолених і незахищених
Святого Миколая Чудотворця. На За�
хідній Україні святого вважали покро�
вителем і опікуном дітей, клали їм під
подушку подарунки, молилися до ньо�
го, співали йому похвальних пісень. У
незалежній Україні святий Миколай

замінив Діда Мороза, і цей  день нині
святкують і в інших областях.

22 грудня – у день зимового сон�
цестояння церква відзначає Зачаття
святої Анни, матері Богородиці. Наші
ж ще не оцерковлені предки�язичники
у цей день святкували «Родини Сонця»
і визначали по ньому погоду. Донині
збереглися народні прекменти: «Яка
Гання до полудня – така зима до кінця
грудня. Яка Ганна до ніченьки – така
зима до весноньки».

А на Спиридона�сонцеворота, 25
грудня, передбачали метеорологічну
ситуацію на всю зиму: погода кожного
наступного дня відповідала погодням
умовам кожного чергового місяця,
наприклад, якщо 26 грудня буде мороз
або сніг, то слід чекати снігу і морозу у
січні, і т. д.

Ці прикмети свідчать, що певні дні у
календарі наших пращурів, які згодом
присвячуватимуть християнським му�
ченикам і святим, мали для них не тіль�
ки сакрально�містичне, а й прикладне і
практичне значення. Можливо, саме у
ці дні їм відкривалися знання про дов�
колишній світ і його зв'язок з Космо�
сом? Наші предки знали, що і в який
день садити чи сіяти, щоб уродило.
Пригадую, як моя бабця Тетяна садила
кабаки тільки на Пуда, щоб пудовими
виростали. І виростали… Знали, в який
день женитися, а в який — молитися…
Століттями накопичені знання, які ми
називаємо народними прикметами, і
досі набагато точніші за прогнози озб�
роєних наукою і технікою інститутів. 

Як бачимо, календар народних свят,
обрядів та звичаїв відкриває перед нами
браму у безмірний, вражаючий красою і
гармонією космос української душі з її
багатовіковими духовними, морально��
етичними, культурно�мистецькими на�
бутками й надбаннями, тією основою
основ, з якої починається безсмертя на�
шого народу і нації. У цих обрядодійс�
твах, як на золотих скрижалях, збере�
жені неписані закони українського бут�
тя, у них закодована суголосність нашої
землі з Небесами, нашої душі — з Бо�
гом, тим єдиним і єдиносущим, у якого
вірили наші пращури із початків світу.
Маємо це пам'ятати. І берегти як зіни�
цю ока, як найцінніший, та ще не оці�
нений гідно священний скарб. 

Галина Андрощук
За матеріалами преси. 
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Свято українськоBкитайської дружби

З
устрічати гостей педагогам та уч�
ням гімназії міжнародних відно�
син № 323 Дарницького району м.

Києва � не в новину. Адже цей навчаль�
ний заклад є асоційованою школою
ЮНЕСКО і підтримує зв'язки з багатьма
школами з інших країн: Польщі, Фран�
ція, Придністров'я та ін. У вересні 2011р.
була підписана угода про співпрацю з
директором школи іноземних мов № 6
китайського міста Чжанцзякоу � паном
Лі Цзюнь. А 21 листопада 2011р. відбула�
ся зустріч київських гімназистів з делега�
цією Китайської народної республіки та
представниками школи № 6 м. Чжан�
цзякоу в рамках проведення Днів східної
культури в Україні. У ній взяли участь
представники Дарницької РДА, управ�
ління освіти, президент Міжнародного
освітнього фонду сприяння розвитку
Української національної школи ім. Я.
Мудрого � В. В. Стрілько, вчителі, бать�
ківська громадськість, представники за�
собів масової інформації. 

У святково прибраній актовій залі,
де відбувалася не офіційна частина зус�
трічі, панувала атмосфера довіри та по�
ваги. Гімназисти не тільки презентува�
ли свою країну Україну, але, готуючись
до зустрічі, познайомились із творами
видатних китайських поетів, філософів.
Читали вірші не тільки українською,
але й китайською мовами. А молодші
гімназисти навіть підготували україн�
ську народну казку «Рукавичка» на ки�
тайській мові. 

Про початок доброї справи між кра�
їнами розповіли присутнім директор
гімназії А. Г. Жукова та президент Між�

народного освітнього фонду сприяння
розвитку Української національної
школи ім. Я. Мудрого � В. В. Стрілько. 

Гімназисти подарували гостям наці�
ональні українські сувеніри та предме�
ти вжитку. Учнівське самоврядування
гімназії розповіло про свою роботу та
плани про подальшу співпрацю. 

Представники школи № 6 міста
Чжанцзякоу у своїй промові висловили
надію, що розпочата співпраця буде
продовжена надалі та запросили деле�
гацію гімназії до себе. 

Завершилася імпреза, звичайно ж
цікавим для гостей мальовничим дійс�
твом � традиційними українськими ве�
чорницями, та пригощання україн�
ськими варениками. 

Галина Тарасюк

На фото С. Біленького:  свято українськоLкитайської дружби в київській гімназії №323
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ЕКОЛОГІЯ

Зовсім інша картина виникає під час пе�
ребування на природі. Скільки б ми не
споглядали зелене листя, морські хвилі,
водяну гладь чи яскраві квіти, ефекту бло�
кування зору не виникає, природа дарує
нам спокій і мир. 

У чому ж секрет такого впливу кольору че�
рез органи зору на людську психіку і взагалі
на стан усього організму?

Порушити це питання і, бодай деякою мі�
рою, освітити його надихнула поїздка до
Швейцарії в 1992 році, де мені пощастило
познайомитись з людиною, яка понад 40
років свого життя присвятила вивченню
рослинних барвників, їх виготовленню і ви�
користанню, працюючи під дахом всесвіт�
ньо відомого університету Гьотеанум в не�
величкому містечку Дорнах біля Базеля.
Ім'я цієї людини — Гюнтер Мейєр. Він по�
казував мені свою невеличку лабораторію
для виготовлення барвників та проведення
дослідів і ділянку, де самотужки вирощу�
вав фарбувальні рослини. А ще він не тіль�
ки виготовляв рослинні фарбники, але й як
талановитий художник дуже вдало корис�
тувався ними у своїх мистецьких творах.
Його роботи відомі далеко за межами
Швейцарії, найвизначнішою з них є мону�
ментальний розпис стін і стелі в дитячому
садку при Гьотеанумі. 

Після повернення додому я декілька разів
намагалася розпочати фарбування рослин�
ними барвниками, Гюнтер Мейєр навіть
брав мене до себе в учениці, але моя мрія з

цілої низки причин поки що залишається
нереалізованою. Тому мій внесок у цю спра�
ву обмежився лише теоретичним зібранням
місцевих та зарубіжних джерел, де йшла
мова про фарбування рослинами, які вда�
лося видати у 2001 році дуже обмеженим
накладом (100 шт. ) як методичну розробку
Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання під наз�
вою «Що таке рослинні фарби?», уривки з
якої я й пропоную у даній статті. 

Майже всі рецепти виготовлення і вико�
ристання рослинних барвників дуже прості
і доступні, вони не потребують вкладення
значних коштів, спеціального складного об�
ладнання і дорогих матеріалів, а результат
перевершує усі сподівання. 

Отже, спробуємо поринути у світ рослин�
них барвників і, сподіваюсь, він відкриє ба�
гато незвіданого наполегливому шукачеві. 

Загальновідомо, що для фарбування
тканин та ниток ще наші прапращури ко�
ристувалися рослинними барвниками. Як
свідчать дані наукових розкопок боліт на
Поліссі, знайдені там залишки одягу, що
відносяться до ХIV ст. , мали темно�бурий
колір, але, очевидно, спочатку одяг був
більш світлих відтінків. Для фарбування
були використані рослини, можливо, кора
вільхи або підмаренник, які мають здат�
ність надавати тканині червонувато�ко�
ричневого кольору. Загальновідомий та�
кож науковий факт про дещо пізнішу зна�
хідку � жіночий костюм із села Рабиве�ре

Хагериської парафії (Прибалтика), яка да�
тується кінцем ХVII століття. 

Виключно рослинними барвниками ко�
ристувалися до другої половини ХІХ ст. , до
появи дешевих і простих у застосуванні ані�
лінових фарб. Яскраві фабричні барвники
незабаром витіснили рослинні фарби
м'яких тонів. 

Що ж саме криється у феномені рослин�
них барвників? Щоб отримати відповідь,
звернімося до пра�прачасів ще від початку
творення світу. 

ТАЄМНИЦІ
ШВЕЙЦАРСЬКОГО
ЧАРІВНИКА

Рослинний світ, як свідчить Біблія � дитя
третього дня творіння, він включає в себе
взаємодію земних і небесних (космічних)
сил та енергій, до яких належать усі еле�
ментарні стихії. Тобто він розвинувся на
поверхні Землі у взаємопроникній, гармо�
нійній і врівноваженій динаміці цих сил,
яка через кожну конкретну рослину пере�
дана також рослинним барвникам, і яку
вони утримують у собі. Таку взаємодію
сил і стихій можна проілюструвати як ме�
таморфозу «Світло�Темрява», де світло
несе в собі схильність до жовтого кольо�
ру, а темрява — до синього. Земля � це
темрява, волога — втілення синього ко�
льору, а світло — небеса, жовтий колір —
колір сонця і тепла. При поєднанні жовто�
го і синього утворюється зелений колір —
колір життя, колір рослинного світу. 

У кольоровому колі між двома основними
кольорами, синім і жовтим, стоїть третій ос�
новний колір — червоний. Поволі перехо�
дячи з одного в другий, основні кольори
створюють усі барви довколишнього світу. 

Так, жовтий у напрямку до червоного пе�
реходить в жовтогарячий, а синій у тому ж
напрямку — у фіолетовий і, захоплюючи
дедалі більше червоного, перетворюється
на пурпуровий. Таку гру кольорів можна
щодня спостерігати в природі під час сходу і
заходу сонця. Вранішнє небо з глибокого
нічного темно�фіолетового кольору почи�
нає світлішати, синіти. Перші червоні проме�
ні сонця надають йому спочатку багряного,
а потім світлішого пурпурового відтінку —

Живі барви
Під час прогулянок міськими вулицями нашу увагу часто привертають

яскраві рекламні щити, що рябіють їдким розмаїттям флуоресцентних
фарб. Якщо на декілька секунд затримати на них погляд, ці щити
закарбуються на сітчатці ока, і ми будемо бачити їх поверх усіх
оточуючих нас предметів як важкі сірі плями. Після таких прогулянок
людина повертається додому роздратованою, з головним болем…
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кольору вранішньої зорі. Поволі і саме сон�
це з'являється над світом: спочатку багря�
но�червоне, потім оранжеве, дедалі, підні�
маючись, воно світлішає до жовто�золота�
вого яскраво�сліпучого кольору, що у своє�
му білому сяйві утримує весь кольоровий
спектр. Коли ж день схиляється до вечора,
денне світло згасає, поволі поступаючись
нічній темряві, все повторюється у зворот�
ному порядку: сонце червоніє, небосхил
темнішає, небесна блакить через багряницю
переходить у темну синь, і морок чорно�фі�
олетової ночі до ранку панує над світом. 

У цій космічній грі кольорів відсутній ли�
ше один колір — зелений. Це колір не не�
бесний, це колір суто земний, колір рос�
линного покрову. 

Рослинний світ, існуючи між небом і
землею, об'єднує та утримує в собі і їх за�
кони. Тому в кольоровому тоні рослинних
барвників, крім основного, присутні ще й
додаткові кольори, які утворюють усю
повноту його складових частин. 

Цікаві досліди проводилися в лабораторії
рослинних барвників всесвітньо відомого
університету Гьотеанум, що працює з по�
чатку ХХ ст. у м. Дорнах (Швейцарія). Для
прикладу смужка промокального паперу
опускалася одним кінцем у водний розчин
барвника індиго. Через деякий час фарба
починала повільно підніматися вгору. Нес�
подівано у блакитному тоні виникала жовта
смужка, а потім пурпурова, разом вони ут�
ворювали оранжевий тон, що був складо�
вим у блакитному. Так само виявилося, що
хлорофіл зеленого листка має у своєму
складі пурпур. Отже, кожен кольоровий тон
рослинного барвника складається з множи�
ни кольорових складників, які, з одного бо�
ку, утримують основний тон, а з другого —
надають йому певної рухливості. 

Аналогічний дослід з оранжевим бар�
вником, вилученим з роману фарбуваль�
ного, дає на паперовій смузі цікаву карти�
ну: спочатку виникає світла смужка з фіо�
летовим полиском, всередині оранжева, а
далі яскрава червонувата, що переводить
колір від світлішого тону до темного. Зав�
дяки включеному у склад рослинних бар�
вників світлу, що є чинником яскравості,
колір стає живим та динамічним. 

Рослинні барви значно оживляються при
електричному освітленні, особливо при
розсіяному, а у земляних, мінеральних та
синтетичних барвниках такий якісний по�
казник оживлення кольору відсутній. 

Земляні фарби мають тьмяні, приглуше�
ні, але теплі відтінки, як у барвників для
панчіх, мінеральним фарбам, навпаки,
притаманні чисті, але холодні тони. 

Технологія виробництва синтетичних
барвників найчистіших тонів має складну
систему їх очистки від сторонніх домішок,

але попри свій чистий тон синтетичні фар�
би — колючі, бездіяльні, і, споглядаючи їх
протягом певного часу, відчуваєш, як очі
починають ціпеніти в однобокій напрузі. 

Якщо досліджувати фарби не тільки
ззовні, як притаманно вченим, а й зсере�
дини, як це роблять митці, то виявляється,
що рослинні барвники в кожному основ�
ному тоні завжди мають додаткові скла�
дові тони, внаслідок чого кольорові бло�
ки, що стомлюють зір, не утворюються.
Це відбувається тому, що додаткові склад�
ники, немов маятник, розхитуються в ме�
жах основного тону, наповнюючи його
світлотіньовою внутрішньою діяльністю. 

Спроби збагатити синтетичні барвники
подібними додатковими тонами не дали
бажаних результатів. Промислові пошуки і
розробки показали, що внесення домішок
лише тьмянить та забруднює основний
тон. Навіть коли живописці робили спроби
пом'якшити крикливість синтетичних
фарб, домішуючи додаткові тони, основ�
ний колір не збагачувався, а тільки руйну�
вався. Він ставав в'ялим, тьмяним, безді�
яльним, його вплив значно притуплявся.
Пропоновані торгівельною мережею фар�
би синтетичного походження своєю яск�
равістю, насиченістю та мерехтливим по�
лиском дають цікаві ефекти заломленого
світла, але вони завжди є сухими і мер�
твотними. Художники майже не викорис�
товують їх у роботі, бо вони ріжуть очі і
вибиваються із загальної палітри. 

Зовсім інакше виглядає подібний про�
цес під час роботи з рослинними барвни�
ками. Наявність в основному тоні додатко�
вих збагачувальних тонів не потребує до�
мішок ззовні. Наприклад, у червоному то�
ні зелений колір фізично відсутній, але до
його складу входять жовтувато�червоні і
синювато�червоні відтінки. При їх взаємо�
дії на промокальному папері виникає зе�
лена смуга, як результат суміщення жов�
того кольору з синім. Це суміщення вини�
кає внаслідок вищезгаданого ефекту ма�
ятника, який, розхитуючись, накладає
один тон на інший. Цей ефект не являєть�
ся простим заломленням світла, як у син�
тетичних барвників, а є процесом зростан�
ня внутрішньої динаміки кольору, що роз�
ширює активізацію зору, якої не дають

жодні інші барвники. Супутні тони не тіль�
ки не стирають світлотіньових граней, во�
ни, навпаки, посилюючи їх, запобігають
блокуванню сітчатки ока і стають опорою
для світлотіньового зору. Життєдайність
рослинних барвників зберігає свій актив�
ний характер навіть у сумішах і порошках. 

Мінеральні фарби, як і синтетичні, ма�
ють чисті тони і ту саму «крикливість», але
вони не є агресивними і важкими для очей.
Домішок в основному тоні вони не мають. 

Земляні фарби більш тьмяні, без яскра�
вих і чистих тонів, бо до них включені
складники землі, і через ці домішки вони
позбавлені блиску, дещо притуплені. Вони
не є важкими для очей, але й не мають ак�
тивності. Отже, і в мінеральних, і в земля�
них фарбах відсутня внутрішня динаміка,
їхня поверхня спокійна. 

Характеризуючи рослинні барвники,
можна додати, що поверхня, зафарбована
ними, не має агресії синтетичних фарб і
свою глибинну дію виявляє через живу
динаміку супутніх тонів в основному тоні. 

Необхідно зазначити, що кожен кольо�
ровий тон, отриманий із конкретної фар�
бувальної рослини, має свої специфічні
якості. Наприклад, червона барва, вилуче�
на з підмаренника, має інші якості, ніж
червоний колір із червоного дерева — так
само, як і в мінеральних барвниках черво�
ний цинобер відмінний від червоного кад�
мію. Така відмінність залежить від наяв�
ності в хімічному складі фарбувальної ре�
човини мінеральних барвників тієї чи ін�
шої основної металевої субстанції. У рос�
линних фарбниках все інакше, бо процес
їх утворення не є суто хімічним, він прони�
заний животворними ефірними субстанці�
ями і протікає тільки під впливом світла, в
рідкій текучій субстанції. Синтетичні бар�
вники, на противагу земляним і мінераль�
ним, також утворюються і виробляються в
рідких розчинах. Завдяки цьому їх вико�
ристовують як водорозчинні пігменти чи
фарби. Основою для виготовлення усіх
синтетичних барвників є нафта або смола
(дьоготь), унаслідок цього усі вони є од�
номанітними — попри величезне розмаїт�
тя та характерний полиск. Рослинні фарби
містять у своєму складі окрім хімічних ор�
ганічних елементів також сонячне світло і
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тепло, цим і пояснюється рухомість і чут�
ливість притаманної їм життєдайності.
Кожний тон рослинних барвників відріз�
няється від іншого своєю власною росли�
ною, з якої він вилучений. 

Життєдайне тепло
рослинних барвників проти
блискучого холоду
синтетичних

Існує нетрадиційний медичний погляд на
зв'язок органів зору з системою кровотво�
рення. Він стверджує, що від якості інфор�
мації, яка надходить ззовні через зір у мо�
зок, залежить кількісний показник наяв�
ності заліза в крові. Його регулює саме
світність і життєдайність світлового потоку,
який, відбиваючись від забарвленої повер�
хні, потрапляє в очі людини. Тому рослинні
фарби завдяки своїй живій динаміці дають
життєвий імпульс зв'язаному в рослині
світлу, і таким чином проявляються їх ліку�
вальні властивості, справляючи значний
терапевтичний ефект на людський орга�
нізм загалом. 

Відомо, що людський зір працює у двох
основних напрямках: сприйняття сітківкою
ока світла і темряви, тобто світлотіньовий
зір, і сприйняття довкілля в усіх найтонших
відтінках його кольорової гами. 

Якщо людину помістити у штучний світ
синтетичних барв, де відсутні природні
кольори, то через деякий час вона повніс�
тю втратить кольорове відчуття і зможе
бачити світ виключно чорно�сіро�білим.
Адже синтетичні фарби блокують, а зго�
дом і взагалі руйнують кольорове світос�
прийняття, залишаючи тільки чорно�біле
— усе це через дуже жорсткі якісні харак�
теристики синтетичних барв. Їхня чистота
тонів, якою так пишаються творці цих
фарб, стирає грані світлотіней, блокуючи
їх правильне сприйняття сітківкою ока. 

Застосування для фарбування прядива і
текстилю рослинних барвників надає ма�
теріалам нових якостей. Щоб довести,
скільки життєдайності несуть у собі рос�
линні фарби, проводилися експерименти
з кількома зразками вовняного прядива,
пофарбованого різними фарбниками,
зокрема й рослинними. Якщо покласти
кожен зразок у циліндричну посудину та
придавити зверху гнітом, а через деякий
час гніт зняти, то здебільшого вовна, по�

фарбована синтетичними барвниками, за�
лишиться сплющеною, а вовна, пофарбо�
вана натуральними барвниками швидко
підніметься вгору по спіралі. 

Рослинні фарби відрізняються від ін�
ших тим, що вони живі і переносять свою
життєдайність у наш світ із царства рос�
линного світу. 

Усі рослини так чи інакше мають у своєму
складі фарбувальні речовини. Більша части�
на фарбувальних чинників у рослині безбар�
вна і набуває певного кольору тільки після
окислення. У деяких рослинах фарбники
зв'язані з дубильними речовинами, що нада�
ють фарбі більшої стійкості. 

Фарбувальні рослини
На території України росте близько 70

видів рослин, які так чи інакше можна ви�
користовувати як фарбувальні. Вони най�
більш охоче дають різноманітні відтінки
жовтого, зеленого, коричневого і сірого
кольорів. Найважче видобути синій та
червоний кольори. Синій, крім того —
найменш стійкий, він швидко розклада�
ється, блякне під дією світла. 

Жовтий колір отримують із квітів роману
фарбувального, маруни (піретруму), луш�
пиння цибулі, листя і кори дикої яблуні, бере�
зового листя, калюжниці болотяної, свіжих
пагонів багна болотяного, чистотілу, верес�
ку, плауна, кори ясеня. Як протравлювач ви�
користовуються галуни в чистому вигляді
або в суміші з солями олова. 

Зелений колір одержують із листя берези,
калюжниці болотяної, вереску, картопляної і
морквяної ботвини, листя помідорів, щавлю,
зірочника, гадючника в'язолистого, череди,
кори вільхи. Як протравлювач використову�
ють галуни, сульфат міді — окремо або в су�
міші, рідше сульфат заліза. 

Коричневий колір різних відтінків одержу�
ють із кори та листя дикої яблуні, череди,
лушпиння цибулі, вереску, березової кори, а
також кори вільхи, горобини, осики, верби і
черемхи, сінної потерті та ін. Як протравлю�
вачі використовують сульфати міді і заліза
— окремо або у суміші. 

Червоний колір отримують із коренів під�
маренника, ягід крушини, чистотілу до цві�
тіння, молодих пагонів і шишок сосни, кори і
листя дикої яблуні, стиглих ягід барбарису та
ін. Для протравлення сировини використову�
ються солі алюмінію та олова. 

Сірий колір дає кора дуба, чорної вільхи і
сірого ясеню, мучниця, біла кора берези, лі�
коподій та ін. Світло�сірий отримують при
протравлюванні в галунах, сірий — у суль�
фаті міді, темно�сірий — у сульфаті заліза. 

Чорний колір отримують з кори чорної
вільхи, щавлю, кореню аїру. Протравлювач
— сульфат заліза чистий або в суміші з
сульфатом міді. Для фарбування використо�

вуються всі частини рослини: квіти, листя,
кора, коріння або вся рослина цілком. Хіміч�
ний склад її частин значною мірою залежить
від віку рослини, росту, місця вирощування,
складу ґрунту, погодних умов у період веге�
тації, а також від часу збирання. Так, більш
інтенсивні відтінки дають молоді, що недав�
но розкрилися, листки і квіти. Дозріле листя
дає менш інтенсивні кольори. Кору для фар�
бування найкраще збирати навесні, коли во�
на легко відстає, а коріння й кореневища � до
цвітіння рослин та восени. 

Для фарбування використовують свіжі
(вони дають більш яскраві і чисті тони) або
висушені рослини, як цілі, так і їх частини:
листя, квіти, кору, коріння. Рослини збира�
ють, коли вони мають у собі найбільшу кіль�
кість барвника, тобто незадовго до цвітіння
або восени, коли рослина повністю достигла.
Деякі рослини, наприклад, ботвину картоплі,
помідорів, листя щавлю, шпинату тощо,
можна збирати незалежно від періоду цвітін�
ня протягом усього літа. 

Якщо рослини не використовуються для
фарбування негайно після збору, їх потрібно
висушити. Прив'ялі рослини використовува�
ти для фарбування не можна. 

Сушити рослини можна в печі, але найкра�
ще на горищі, де бувають протяги, розклав�
ши їх тонким шаром на чистій підлозі або на
папері. Не можна сушити рослини на сонці,
бо частина барвника при цьому розкладаєть�
ся. Під час сушки рослини не повинні втрача�
ти свого природного кольору, листя має за�
лишатися зеленим, жовта ромашка: жовтою
і т. д. Висушені рослини слід зберігати в тор�
бинках з бавовняної чи лляної тканини у су�
хому місці. Коріння перед сушінням миють і
подрібнюють. Висушені корені можна збері�
гати в закритому посуді у хліві, під дахом або
в сухому місці в житловому приміщенні. 

Продовження 
в наступному номері

Шевчук Оксана 
методист Одеського обласного

гуманітарного центру позашкільної
освіти та виховання, 

науковий керівник
Всеукраїнського руху «Зрима пісня» з

питань символіки та семантики в
українській культурі



45

ОСОБИСТІСТЬ

Дім і сім’я № 7/2011

Про Ольгу Юліанівну Кобилянську
писати легко, але насправді непросто,
адже вона сама написала про себе
стільки, що голова йде обертом від ін�
формації, дуже, здавалося б, щирої і
одвертої. І детальної, нібито хотіла пе�
редбачливо відповісти на всі можливі
запитання цікавих нащадків. Отож ко�
ли читаєш її листи (популярний засіб
тогочасного спілкування), надто що�
денники, і врешті – твори, де вона ца�
рює у всіх своїх іпостасях, у всій мно�
голикості своїх земних образів, де опи�
саний чи не кожен її день, крок і ду�
шевний порух, починаєш наївно дума�
ти, що все, майже все знаєш про цю
велику жінку. Принаймні про її земний
побут і побит. Але то – обман! Геніаль�
ний мистецький обман. Ілюзія. Місти�
фікація. Омана, без якої немає істин�
ного мистецтва, того, що названо –
ТВОРЧІСТЮ.

Ольга Кобилянська рано засвоїла
чи не найголовніший постулат химер�
ного вчення свого учителя Ніцше:
простими і зрозумілими можуть бути
лиш одноклітинні, нижчі сутності.
Особистість, що прагне абсолюту у
всьому, себто довершеності надлюди�
ни – починається з легенди. І юна
Ольга взялася невинно творити про се�
бе легенду, смутно відчуваючи і перед�
бачаючи, що на цій землі їй уготоване
не просте і не звичайне життя. 

І пам'ятник собі... 
До слова, про пам'ятники. І тут не

обійшлося без її містифікації. Мінли�
вість її образу не годен вловити і втри�
мати ні глина, ні гіпс, ні бронза. Той
скульптор, якому вдасться відтворити
ЇЇ суть, ще в проекті...

Але особисто мені найбільше до
вподоби (радше – не дратує) маленька
непретензійна музейно�паркова скуль�
птура роботи Л. Клігера, один із «штам�
пованих» примірників якої встановле�
но в центрі Чернівців – у парку імені Т.
Шевченка, а два інших – в літературно�
меморіальному музеї її імені і на філфа�
ці Чернівецького національного уні�
верситету імені Юрія Федьковича. Але
в теплі і затишку скульптура не справ�
ляє такого щемного враження, як у тіні
дерев старого парку, відкрита всім віт�
рам, дощам і снігам. До цієї Ольги Ко�
билянської рідко покладають квіти.
Більшість народу, що снує і відпочиває
в її улюбленому «городі», навіть не здо�
гадуються, що то – вона. І Ользі Юліа�
нівні, схоже, це подобається. Подоба�
ється сидіти в затишку вікових дерев ні�
ким не поміченою і спостерігати за ти�
ми, кого з доброго дива колись робила
героями своїх творів. Але... може я в по�
лоні оптичного обману?

Отак колись, коли на Театральній
площі у Чернівцях Ольга Юліанівна з
волі львівського скульптора Луки Біга�
нина ще «стояла на колінах» перед усім
містом у смиренній позі покаянної Ма�
рії Магдалини (бракувало тільки зведе�
них до неба очей), мені, тоді студентці,
здавалося, що бідолашній письменниці
хочеться розправити свій закляклий
поперек і стати на рівні. Хоч і була в по�
лоні всенародного замилування симво�
лічною позою бронзової Кобилянської:
письменник на колінах перед своїм на�
родом! – ідея «служіння митця рідному
народові», під якою «подразумєвалось»
прислужувати партійній ідеології втіле�
на у пам'ятнику Кобилянській, пород�
жувала в душі тихий смуток. 

І, певно, в не одній моїй. Бо в 1980
році «покаянну» письменницю пере�
везли в її музей�садибу в Димці, що не�
далеко від Чернівців, а натомість на
Театральній площі «воздвигли» мону�
ментальну молодицю, що своєю без�
ликістю і могуттям уособлювала не
тільки єдність інтелігенції з народом, а
й здоровий дух у здоровому тілі всього
українського (тоді ще й радянського)
письменства.

Ця «радянська» Кобилянська і сьо�
годні возсідає на площі, заступаючи 
плечима чудовий фасад театру свого
імені, на кону якого у листопаді 40�го
було офіційно, широко й бучно, поша�

новано і поціновано її яко письменни�
цю. Громадою, яка донедавна більше
переймалася плітками про неї – са�
мотню одиноку жінку, до всього стару
панну, яку через її писання так ніхто з
мужчин і не повів під вінець. І новою
владою. Тобто тими самими, тільки
вже під червоними прапорами...

Але її самої на святі не було. Через
хворобу. Радше вона вже була далеко
звідси – перед порогом вічності. 

Канонізація безбожниками
Тож Кобилянська мовчить. І влада

більшовиків�безбожників робить її,
зразкову католичку, її – ніцшеанку і
язичницю, схимницю, спартанку у по�
буті, і вакханку у слові, святою велико�
мученицею. 77�літню хвору письмен�
ницю приймають у члени Спілки
письменників СРСР, друкують книги,
виплачують чималі гонорари, за які
родина, нарешті, може придбати для
неї постійне житло. Літературознавці в
традиціях більшовицького запілля на�
зивають «орлицею» і «горлицею» – на
вибір, але з означенням «буковинська»
– принизливим для письменниці сві�
тового рівня. Неждано для себе вона
стає символом, ідолом. До її оселі
йдуть на поклон, приводять школярів,
її вшановують визначні українські ра�
дянські письменники. У своєму інва�
лідному кріслі вона велична, незво�
рушна і зворушлива водночас. Вона –
вже міф і легенда, і достойно дограє
свою роль у театрі життя. Кобилянська
знає: через півтора року, у кривавому і
сльотливому березні 1942�го вона зай�
де за лаштунки вічності назавжди.

Емансипе?
У недавні, радянські часи (до сло�

ва, епоху розгулу чоловічого шовініз�
му, або, як нині кажуть – сексизму) со�
ром'язливо замовчувалась ще одну ле�
генда (чи парадокс) про Ольгу Коби�
лянську як про першу буковинську фе�
міністку. Легенда виявилась правдою. І
не тільки тому, що письменницька
праця мимоволі приписувала Коби�
лянську до полку перших європейсь�
ких емансипанток. Феміністкою робив
її весь сенс життя – прагнення саморе�
алізації, самоствердження як талано�
витої мислячої людини.

Захоплення прогресивними ідеями
розкріпачення жінок, дружба з відо�

ЇЇ ГЕНІАЛЬНА МІСТИФІКАЦІЯ
27 листопада 1863 року народилася видатна українська письменниця 

Ольга Юліанівна Кобилянська.
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мою емансипанткою Наталею Коб�
ринською спричинили Кобилянську
до участі у створенні першої в краї фе�
міністичної організації, яка називала�
ся «Жіноча громада на Буковині». Але,
кажучи нинішніми термінами, проект
для письменниці виявився... не вда�
лим. Пані, яких вона кликала до само
довершення і самоствердження у цьо�
му несправедливому до жінки світі,
скоро перетворили ідейний клуб у
«пльотки» за горнятком кави про «ста�
ру панну Олю, яку ніхто заміж не бере
через її писання».

Ображеній феміністці нічого не
зоставалося, як покинути жіночу гро�
маду на її містечкових горбках та, уса�
мітнившись на своїм гордім Олімпі,
витворювати з білої глини слів і золо�
того сяйва мрії себе і своїх «царівен» –
українок майбутнього. До яких, на
жаль, і через сто років мало хто доріс... 

Хто Ви, панни «хтосічки»?
Сьогодні вітри перемін розвіяли

пряні пахощі її містифікацій і запаху�
щий туман ладану довкола її особи.
Декому запахло смаженим ще від одні�
єї містифікації Ольги Юліанівни –
стосунків з Лесею Українкою.

Для Кобилянської,
що мусила нидіти у
замкнутому колі тихих
буковинських місте�
чок, зустріч з Лесею Ук�
раїнкою в Чернівцях,
як і поїздка до неї на ве�
лику Україну, була не
тільки своєрідним про�
ривом у світ. Це було
потрясіння... віддзер�
калення! Зустрічі з
двійником: за духом,
помислами, устремлін�
нями і – долею. До всь�
ого обидві виросли в
багатодітних родинах,
своєрідних дитячих
республіках, з їх бра�
терсько�дружніми за�
конами взаєморозумін�
ня, постійною інтри�
гою гри і розіграшів. Як
і в родині Косачів, так і
в родині Кобилянських
діти називали один од�
ного придуманими, ві�
домими тільки їхній
«фамілії» іменами –
своєрідними паролями
братерства, близькості. 

От звідки взялося у
листуванні двох дорос�

лих серйозних дам, вже відомих літера�
торок оте зманіжене, незрозуміле для
нас, прагматичних, «сюсюкання» зі
всякими «хтосічками» «біленькими й
чорненькими»... 

Спрага сатисфакції:
Осип Маковей.

Вродливий, відзіґорний галіціянт,
галантний офіцер, до того ж – пись�
менник – він наближався до її ідеалу. А
ці нові для неї ідеї українофільські, ці
довгі, довірливі розмови в редакції га�
зети «Буковина» про руську (українсь�
ку) літературу, про завдання кожного
«писателя», про літературний Львів,
Франка і Павлика, велику Україну бу�
дили в її душі щось дивне, приспане,
але таке гостро болісне і болюче...

Осип Маковей – найгеніальніша і
найзворушливіша містифікація Ольги
Кобилянської. Його роль в українській
літературі відома: приїхати в зденаціо�
налізовані Чернівці, редагувати першу
в краї українську газету «Буковина», а
головно – в чорненькій чуттєвій пан�
ночці, яка щось там мережить на папе�
рі німецькою, розбудити українську
письменницю і... жінку. Без жінки – не
можна. По модному тоді Фройду –

сублімація невдоволених сексуальних
потреб і прагнень – вічний двигун
творчості. Надто жіночої. Приклад:
Жорж Занд.

Однак цю містифікацію придумала
не вона, а Хтось інший, і охочій до ди�
вовижі панні Олі залишилося тільки
повірити цій омані.

«Вона чекала справжнього мужа і
бачила таким Маковея», – пише один
з дослідників творчості Кобилянської.
Ще один ошуканий... Бо насправді
Кобилянська від Маковея нічого тако�
го не чекала. Точніше, можливо, як
слабка смертна жінка і бажала б його в
чоловіки, бо таки кохала! Але! Вона са�
ма взяла від нього все, що можна було
взяти, і сама вирішила його долю –
провідної зорі, стимулу і стимулятора її
письменницьких химер.

Творчим вампіризмом – от чим
можна назвати почуття Ольги Коби�
лянської до Осипа Маковея! Своїм не�
бажанням втрапити в її сіті, він збуд�
жував її жіноче самолюбство, колобро�
див і живив її почуття, стимулював її
працездатність.

Атож, вона таки боялася його втра�
тити. Але не як мужчину, об'єкт кохан�
ня, а як ... стимул... Збудник її пекель�
ного самознищення – творчості. Жо�
ден зі знайомих мужчин, із поклонни�
ків і друзів не подразнював так її уяву,
як Маковей. Він був її жіночим варі�
ятством, тим, що Ніцше називав «пот�
ребою гордості і чуттєвості», «рабс�
твом», яке робило її безоглядно віль�
ною і все можною у слові. Зі стосунків
із ним вона моделювала любовні рома�
ни своїх персонажів. З Маковея спису�
вала всіх своїх героїв, перелицьовуючи
вдосконалювала його образ, аж доки
не втратила до нього інтерес.

Кобилянська пережила молодшого
на чотири роки Маковея на цілих сім�
надцять років. У кінці життя на запи�
тання, чи любила кого, відповідала ко�
ротко і категорично: Ні!

Тож, воздавши Маковею – Мако�
веєве, нарешті, збагнемо, що, якби не
було його в житті Кобилянської, то...
То що? То був би Макосій чи Макопад.
І то не вплинуло б на її суть, і на істи�
ну, і на призначення. І нічого б не змі�
нилося б у визначеній Небом долі. Бо
все земне життя Ольги Кобилянської
було грою уяви, геніальним обманом,
який ставав правдою лише у її творах.

Галина Тарасюк, 
письменниця
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У листопаді наші пращури поша�
новували Сварога — Бога неба, заліза,
ковальства та шлюбу. Він навчав автох�
тонів ще в ті надто далекі часи варити і
кувати мідь, залізо. Виготовив першо�
го плуга та золоту обручку. 

У кінці місяця дівчата шанували
богиню Долю. Ворожили на вечорни
цях, замовляли богиню в образі кали�
ни, сподіваючись щастя і світлої долі. 

Доля
В щоденній та ядучій сльоті 
І нудоті... 
Серед брехні і суєти, 
Прийшла сподівана і чиста 
У калиновому намисті 
І цноті, – Ти!!!
Вклонилась низько, 
Чарувала зором 
Та голосистою октавою небес...
Зігріла серцем 
(Спалахом чудес). 
І не в уяві, 
І не десь, 
І не в імлі,
А на моїй святій землі... 
..........................................
Калинонько, 
Моя калина, 
Правічна Доля, — 
Україна!... 

Калина, калинонько. Не солодка і
не гірка. Калинонько, доленька наша,
посивіла у легендах. «Білі квітки кали�
ни — потужний доторк Білобога. Чер�
воні плоди — Сонячна замрія золотої
осені і спасівських щедрот», — так вис�
ловлювались мої літні односельці, чер�
нігівські степовики. 

У нашому поетичному краї калину
садили біля криниць, ставків, на пе�
рехрестях шляхів, луках і в лісосмугах.
Існувало повір'я: коли коханий, чи ко�
хана почує голос зозулі на калині і

швиденько прошепоче: «Зозуленько,
зозулько!. . Чи матиму я щастя з коха�
ним (коханою)?» І якщо зозуля відгук�
неться хоч єдиний раз — це вже певна
надія. А коли пророчий птах своїм
особливим весняним голосочком оз�
веться у розквітлий простір сім разів �
(триіпостасьність та чотирибічність
світу), тоді щаслива Доля (обов'язко�
во), були переконані наші далекі пра�
щури, наздожене молодят на трьох
шляхах широких... Та ще і на сході, за�
ході, півдні і півночі. 

Особливо обдаровані умільці майс�
трували з калинових гілок сопілки. Со�
пілкарі виконували народні танці, ка�
лендарні пісні. 

Особливі — ліричні та задушевні. А
ще справжні народні митці імпровізу�
вали у місячні травневі, червневі та
липневі купайлівські ночі. І тоді з Ви�
рію прилітала лагідна, зворушена і за�
чарована, справжня красуня, — боги�
ня весни Лада з пучечком червоної ка�
лини. За її покликом, разом зі співом
солов'їв, поспішав і Ладо, бог люд�
ського і земного ладу. Вони бралися за
руки і водили танки. На луки, квітучі
пагорби та у зелені діброви кликали
небожителі дівчат на виданні та паруб�
ків. Навчали хлопців залицятися та
обніматися, шанувати дівочу заповід�
ність. Уквітчували білосніжними він�
ками з квіток калини дівочі голівки. А
з плодів калини (восени) богиня Лада
та Доля підносили на білосніжні шиї
особливе намисто. Тим дівчатам, які
готувались до весільних урочистостей.
Поскільки міфопоетична творчість
праукраїнців витворювала не звичай�
них, а особливих богів, то вони були
здатні і на фантастичні дії і на зовсім
звичайні, земні. Богиня Лада та Доля
вміли (по�особ� ливому) замішувати
тісто на настоях та відварах плодів ка�
лини, м'яти, чаполочі, цикорії. Пекли
весільні короваї. Уквітчали урочисті
світлиці, вироби з тіста колосками
пшениці, голубочками, розчервоніли�
ми плодами калини. «Без верби і кали�
ни � нема України», � переконаний і

робить висновок наш мудрий, лірич�
ний і тямковитий народ. 

Отже наближаємось до гами давніх
препаратів. 

Глід колючий
(Crataegus oxyacantha L. )
Родина розові � Rosaceae. 
Кущ або невелике деревце 5�6 м

заввишки. Листки широко�ромбічні, з
голими черешками. Квітки двостатеві,
п'ятипелюсткові, з білими або рожеву�
ватими пелюстками. Плоди — світлоL
або криLвавочервоні. Цвіте глід у кінці
травня — початку червня. Плоди дос�
тигають наприкінці серпня � початку
вересня. Поширений по всій Україні.
Вирощують у садах, парках, окремих
господарствах. 

Сировина. Заготовляють квітки та
листки на початку цвітіння. Сушать у
теплих приміщеннях, які добре провіт�
рюються. Зберігають у щільній папе�
ровій тарі. 

Хімічний склад. У сировині виявле�
но феномонокислоти — хлорогенову і
кавову. Аміни: триметиламін, холін,
ацетилхолін, а також гіперозид, квер�
цетин, вітексин, сапонаретин, орієн�
тин, гомо�орієнтин, рамнезиди вітек�
сину. У листках знайдені кислоти: кра�
теголова, акантолова, урсолова; фла�
воноїди, летка олія. 

Дія, застосування. Кардіотонічна,
спазмолітична, гіпотензивна, седа�
тивна, десенсибілізуюча. 

Препарати глоду колючого вельми
популярні в українській народній ме�

Фітоетнологія українців
Листопад ! останній місяць осені, який щільно прихилився до зи!
ми. Погода стає вельми хисткою. Переважають північні вітри,
дощі зі снігом, заметілі. Озера та малі річки замерзають. Для здо!
ров'я цей місяць несе значну кількість застудних недуг, а від них
ускладнюється перебіг хронічних запальних недуг печінки, під!
шлункової залози, сечостатевих органів. Застудні недуги досить
серйозно і негативно впливають на мур імунітету. Тому вживання
свіжої садовини та городини стає вельми доречним цієї пори. 



дицині. їх також широко використовує
і офіційна наука при стенокардії, гі�
пертензії, загальному атеросклерозі,
церебро� та кардіосклерозах, гострому
суглобному ревматизмі; для лікування
запальних недуг печінки, підшлунко�
вої залози, сечостатевої системи; при
вегетосудинних дистоніях, клімакте�
ричних неврозах у жінок, лікування ді�
атезів, нейродермітів, екзем. 

Приготування настою. Беруть столо�
ву ложку квіток та листків глоду колю�
чого, заливають склянкою окропу, нас�
тоюють 10 хв. Вживають по 50�100�150
мл 3 рази на добу за півгодини до їди. 

Приготування спиртової настоянки. 
Беруть квітки та листки глоду ко�

лючого (краще свіжі), заливають 40°
спиртом або горілкою у співвідношен�
ні 1:5, настоюють 14 діб. Фільтрують.
Вживають по 40 крапель на ложці води
3 рази на добу за півгодини до їди. 

Калина звичайна
(Viburnum opulus L. )
Родина жимолостеві — Caprifolia�

ceae. Високий гіллястий кущ заввишки
4�5 м. Кора сіра. Пагони зеленувато�
сірі з супротивними бруньками. Лис�
тки до 10 см завдовжки, супротивні,
широкояйцеподібні. Зверху голі, зіс�
поду�оксамитово�опушені. Квітки зіб�
рані у плоскі щиткоподібні суцвіття:
крайові — великі, білі, безплідні; се�
редні — менші, двостатеві. Чашечка з
п'ятьма зубчиками. Плід — ягодопо�
дібна овальна кістянка. Цвіте калина
звичайна у травні�червні. Плоди дос�
тигають у вересні�жовтні. 

Поширена по всій Україні. Росте у
лісах, перелісках, на вологих галяви�
нах, понад шляхами, урвищами, біля
стариць, річок, струмків. 

Сировина. Для лікування заготовля�
ють плоди калини звичайної, які зби�
рають після перших заморозків. 

Хімічний склад. Плоди містять ор�
ганічні кислоти (близько 3 %): оцето�
ву, мурашину, ізовалеріанову, капри�
лову; близько 3 % дубильних речовин,
інвертний цукор (близько 32 %), 78�86

мг/100 г вітаміну С, 0,44 мг/100 г філо�
хінону. Виявлений марганець 0,2
мг/100 г, цинк 0,6 мг/100 г, флавоної�
ди, пектинові та барвні речовини, (3�
каротин. 

Дія, застосування. Секреторна, пото�
гінна, вітамінна, заспокійлива, відхар�
кувальна, антиалергічна, косметична. 

Плоди калини звичайної досить
популярні в українській народній ме�
дицині. Ними лікують гіпертензії, за�
гальний атеросклероз, запальні неду�
ги верхніх дихальних шляхів. Засто�
совують при анацидних, гіпацидних
та атрофічних гастритах, атоніях ки�
шечника та хронічних закрепах у по�
хилому віці, для лікування сухот,
алергічних станів. 

Приготування відвару. Беруть сто�
лову ложку плодів (свіжих або суше�
них), заливають склянкою води (200
мл), кип'ятять на малому вогні 10 хв,
настоюють 4 години. Вживають по
100�150 мл 3 рази на добу за півгоди�
ни до їди. 

Приготування спиртової настоянки. 
Беруть достиглі плоди, заливають

40° спиртом або горілкою, настоюють
14 діб. Вживають по столовій ложці на
ложці води за півгодини до їди. 

Калина — надзвичайно популярна
рослина українського народу ще з до�
історичної доби. Плодами її прикра�
шають весільні короваї, святкові пиро�
ги та коржі, ритуальні вироби з тіста на
Новий рік, свято Коляди, Долі, Кали�
ти, Колодія тощо. На свято Купайла
закохана дівчина «на порі» частує від�
варом та настоянкою з медом лише то�
го юнака, якого вона палко покохала.
Відвар та настоянка означають, що на�
міри дівчини чесні і вона чиста в по�
мислах, незаймана цнотою, серцем та
душею, належить у мріях лише най�
кращому обранцеві, який з її лагідних
та тремтливих від хвилювання рук,
прихилив до спраглих вуст таємничі
запашні трунки, щоб його серце від�
гукнулось суголосно до закоханого
шалу чарівниці, яка зготувала дуже
давно ці чари і зберегла їх у скрині до
таємничої ночі Купайла та свята Долі.
Відваром і настоянкою кроплять зако�
хані дівчата стежки, де ходить любий,
криницю, з якої він носить воду, річку,
ставок чи озеро, де купається, ліс, де
заготовляє хмиз, поле, де господарює
та збирає збіжжя, обору, де спочиває
чи перебуває товар; сад та город, де
росте, достигає та наливається буйни�
ми соками землі садовина та городина. 

Все це роблять дівчата поспішно і
таємниче, щоб не помітили сусіди та

рідня парубка, в якого вони закохані, і
не підняли їх на глузи. Кроплять зви�
чайно не всю місцевість, а лише кілька
кроків названих ділянок. (Експедиції
автора 1949 р. в сс. Сальне, Шняківку,
Терешківку, Петрівку, Велику дорогу
Чернігівського регіону). 

Материнка звичайна
(Origanum vulgare L. )
Родина губоцвіті — Labiatae. 
Материнка звичайна — багаторіч�

на трав'яниста рослина. Стебло висо�
ке, чотиригранне, іноді досягає 1 м
заввишки. Листки зверху темно�зе�
лені, знизу світло�зелені, усіяні дріб�
ними чорними цятками, що являють
собою залози з леткою олією. Листки
загострені, довгасті. Квітки зібрані в
парасолькові щитки, червонуваті,
малинові або білуваті. Цвіте мате�
ринка з червня іноді до жовтня. По�
ширена по всій Україні. Росте на со�
нячних галявинах, вирубках, пагор�
бах, у листяних лісах. Сонцелюбна
рослина, але добре росте і в тіні. 

Сировина. Для лікарських потреб
заготовляють квітучі верхівки росли�
ни. їх сушать у теплих приміщеннях,
зберігають у щільній паперовій тарі. 

Хімічний склад. Трава материнки
звичайної містить летку запашну олію
(близько 1,2 %), флавоноїди, дубильні
речовини, аскорбінову кислоту (близь�
ко 500 мг %), вільні спирти (15,4 %). 

Дія, застосування. Заспокійлива,
секреторна, відхаркувальна, жовчот�
ворна, діуретична, протизапальна,
анестезуюча, антимікробна. 

Материнка звичайна вельми попу�
лярна в українській народній медици�
ні. Її успішно застосовують при гос�
трих та хронічних запальних недугах
верхніх дихальних шляхів, недугах се�
чостатевої системи, ядусі, сухотах, ме�
теоризмі, закрепах, гепатопанкреахо�
ле� циститах. Для лікування хронічно�
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го алкоголізму, епілепсії та шизофре�
нії. При первинній і вторинній амено�
реї, клімактеричних неврозах, дискі�
незії жовчовивідних шляхів. Для по�
лоскання ротової порожнини при гін�
гівітах та стоматитах; спринцювання
піхви при білях та хронічних кольпі�
тах, стимуляції росту волосся. 

Приготування настою. Беруть сто�
лову ложку квіток та листків рослини,
заливають склянкою окропу, настою�
ють 10 хв. Вживають по 50�100 гмл 3
рази на добу за півгодини до їди. 

Приготування настоянки. Беруть
квітки та листки рослини (краще сві�
жі), заливають 40° спиртом або горіл�
кою з розрахунку 1:5, настоюють 14
діб. Вживають по 30�40 крапель на
ложці води 3 рази на добу за півгодини
до їди. Настоянкою полощуть горло
при ангінах та ларингітах. Роблять
примочки при фурункулах, карбунку�
лах, ураженнях герпетичним вірусом,
оперізуючому лишаї, псоріазі. 

Материнковий настій та настоянка
— давній ритуальний трунок праукра�
їнців. Ним кроплять хлопці дівчат у
ніч на Купайла, щоб до останніх не
причепилась ніяка «нечиста» сила,
пристріт, недуги душевні і тілесні.
Щоб дівчата мали полум'яну, працьо�
виту вдачу. Адже кожен парубок праг�
нув стати на рушник лише з чесною,
відданою йому людиною, яка б і при�
везла та принесла до його помешкан�
ня необхідний посаг, відтворювала та
множила добробут нової родини. 

У нас на Чернігівщині (села Софі�
ївка, Степові хутори, Вила, Крививка,
Ганнівка, Жолоб) вважалося, що та
дівчина, яка вирощує та доглядає мате�
ринку, буде мати неабиякі таланти у
ткацтві, вишиванні, малюванні. А що
вже співатиме, то не наслухається її ні
родина, ні сусіди чи односельці, ні на�
віть сам соловейко — співун від Бога. 

Посіяти та посадити материнку у
природі чи на грядці вважалося у нашо�
му селі Макіївці особливою чеснотою.
Не бачив я і хати у нашому селі (соро�
кові роки), щоб на сволоці, у світлиці,
біля мисника не духмяніли ці приваб�
ливі квітки і не поширювали якогось і
насправді святого, загадкового та пра�
вічного космогонічного затишку. Коли
мати, з сльозами на очах, виряджала си�
на чи дочку у далеку і невідому дорогу,
то як оберіг, давала вишиваний руш�
ник, у якому зберігався пучечок роз�
квітлої висушеної материнки. 

Вважалося, що материнка повертає
пам'ять дітям у далекій дорозі про ма�
тір, батька, родину, рідне подвір'я і, як

м'ята, нагадує про манливе та радісне,
повне несподіванок пізнання, красу
життя та буття — дитинство, підліткові
роки та незабутнє перше кохання... 

Цикорій дикий
(Cichorium intybus L. )
Родина айстрові — Asteraceae. Бага�

торічна трав'яниста рослина 0,5�1,5 м
заввишки. Листки прикореневі � виїм�
часто�пірчастороздільні, стеблові —
ланцетні, гострозубчасті, стеблообгор�
тні. Квітки яскраво�блакитні, іноді бі�
лясті або ледь червонуваті. Цвіте з чер�
вня до середини вересня. Поширений
цикорій дикий по всій території Украї�
ни. Добре росте в культурі і дає значні
врожаї коренів. 

Сировина. Для медичного застосу�
вання використовують корені росли�
ни, які викопують рано навесні або
пізно восени. їх ретельно миють хо�
лодною водою, подрібнюють і сушать
або у промислових сушарках або у теп�
лих приміщеннях з оптимальним про�
вітрюванням. Зберігають у щільній па�
перовій тарі. 

Хімічний склад. Корені цикорію ди�
кого містять близько 40 % інуліну,
культивованого — понад 60 %, гліко�
зид інтибін, пентозани, (понад 6 %),
холін, смоли, аскорбінову кислоту, ві�
таміни групи В. 

Дія, застосування. Секреторна, гі�
поглікелічна, сечогінна, заспокійлива,
жовчогінна, проносна, тиреостатична. 

Препарати цикорію дикого та куль�
тивованого вельми ефективні для ліку�
вання обмінних поліартритів, цукро�
вого діабету, запальних недуг печінки,
жовчного міхура та підшлункової зало�
зи, діатезів, дерматитів, нейродермітів,
псоріазу, цирозу печінки; запальних
недугах сечостатевої системи, екзем.
Недуг серця, запальних недугах жіно�

чих статевих органів, зокрема при бі�
лях та трихомонадних кольпітах. 

Приготування настоянки. Беруть
подрібнені корені (краще свіжі),— за�
ливають 40° спиртом чи горілкою з
розрахунку 1:5, настоюють 14 діб.
Вживають по 30�40 крапель на ложці
води 3 рази на добу за півгодини до їди. 

Приготування відвару. Беруть 20 г
свіжих або висушених коренів, залива�
ють склянкою води, кип'ятять на ма�
лому вогні 10 хв, настоюють ЗО хв.
Вживають по 50�100 мл 2�3 рази на до�
бу за півгодини до їди. 

Відваром та настоянкою роблять
примочки при екземах, нейродермі�
тах, псоріазі, оперізуючому лишаї, гер�
петичних та генітальних ураженнях 1�2
рази на добу через день або щоденно.
Курси лікування 10�30 діб. 

Чаполоч запашна
(Hierochloe odorata Wahl. В. )
Родина тонконогові — Роасеае. Ба�

гаторічна трав'яниста рослина з довги�
ми сланкими кореневищами. Стебла
голі, висхідні, гладенькі, з порожнис�
тими міжвузлами і потовщеними вуз�
лами. Листки чергові, плоскі, на без�
плідних пагонах — широколінійні, зіс�
поду � зелені, зверху — сіро�зелені.
Стеблові листки лінійно�ланцетні, з
видовженими піхвами. Суцвіття (вер�
хівка) — яйцеподібна розлога волоть з
тонкими стеблинками. Колоски дріб�
ні, золотаво�бурі, триквіткові. Поши�
рена чаполоч переважно на Поліссі та
в Лісостепу. Росте в соснових та міша�
них лісах, на сонячних вологих галяви�
нах, у долинах, на луках. 

Сировина. Для лікарської мети за�
готовляють траву чаполочі запашної у
червні�вересні. Її сушать у просторих
теплих приміщеннях. Зберігають у
щільній паперовій тарі. 

Хімічний склад. У сировині виявле�
но гіркоти, кумарини (0,2 %), р�кума�
рову, ферулову та мелілотову кислоти. 



Дія, застосування. Секреторна,
спазмолітична, фотосенсибілізуюча,
діуретична, протимікробна, кардіото�
нічна. 

Препарати чаполочі запашної в ук�
раїнській народній медицині застосо�
вують при анацидних, гіпацидних та
атрофічних гастритах, вітіліго, недугах
сечостатевої системи, ішемічних неду�
гах серця, холе� та нефролітіазах. 

Приготування настою. Беруть сто�
лову ложку сировини, заливають
склянкою окропу, настоюють 30 хв.
Вживають по столовій ложці 3 рази на
добу за півгодини до їди. 

Приготування настоянки. Беруть
траву чаполочі запашної (краще свіжу),
заливають 40° спиртом або горілкою у
співвідношенні 1:5, настоюють 14 діб.
Фільтрують. Вживають по 40 крапель
на ложці води за півгодини до їди. 

Спиртові та горілчані настоянки
материнки, цикорію та чаполочі (їх
поєднують у співвідношенні 2:1:2 —
ритуальні напої праукраїнців ще з
язичницької доби. Готують їх за тиж�
день до свята Купайла. П'ють у ніч на
Купайла дівчата, хлопці та літні люди,
щоб запашними трунками відігнати
«нечисту» силу. Після того, як закохані
пари пострибали через вогонь, відтан�
цювали та наспівались, дівчата групка�
ми (не всі гуртом) усамітнюються, хо�
ваються від хлопців та чоловіків, роз�
дягаються і мажуть напоєм обличчя,
шию, перса, ареоли, соски, живіт,
стегна, щоб до майбутнього материн�
ського лона не торкнулися злі сили і не
завадили зачаттю та виношуванню
здорової дитини. Цієї ночі жінки�ча�
рівниці проводять замовляння хворих
дівчат і змазують їм шкіру при нейро�
дермітах, екземі, псоріазі, бешисі,
юнацьких вуграх названим напоєм. На
світанку (як випаде роса) хворі дівчата
качаються голими у Купайлівській ро�
сі. Процедури повторюють впродовж
десяти днів після свята Купайла. 

Рецептура комплексного преL
парату

1. Квіток та листків глоду колючого10 г
2. Плодів калини звичайної 15 г
3. Трави материнки звичайної 5 г
4. Коренів цикорію 10 г
5. Трави чаполочі запашної 3 г
6. Води до 1,5 л 
Приготування відвару. Вагову час�

тину перелічених лікарських рослин,
заливають 1,5 л води, кип'ятять на ма�
лому вогні 10 хв, настоюють 2 години.
Вживають по 50�100 мл 3 рази на добу
за півгодини до їди. 

Спиртова композиція. 

Рецептура:
1. Квіток та листків глоду колючого 8 г
2. Плодів калини звичайної 15 г
3. Трави материнки звичайної 5 г
4. Коренів цикорію 8 г
5. Трави чаполочі запашної 2 г
6. Спирту 40° до 1,5 л
Приготування препарату. Вагову

частину перелічених лікарських рос�
лин заливають водно�спиртовим роз�
чином названої концентрації, настою�
ють 15 діб. Струшують кілька разів на
добу, фільтрують. 

Дозування. Вживають усередину по
1�2 ложки на ложці води 3�4 рази на
добу за півгодини до їди. 

Драглі
Рецептура: Беруть 1,5 л спиртової

композиції, додають 100 г цукру, 40г
желатину. Вміст складових частин до�
водять до кипіння, ретельно розмішу�
ють, розливають у відповідні форми та
охолоджують. Вживають на десерт як
вишукану та лікувальну страву по 50�
100 г 3 рази на добу після їди. Термін
придатності драглів 36 годин. Зберіга�
ють їх у холодильному обладнанні. 

Приготування лініменту (рідкої мазі)
Рецептура:
1. Соняшникової олії 500 мл
2. Калинової настоянки 400 мл
3. Камеді (клею) абрикосової, виш�

невої, сливової та черешневої 1400 г
4. Пастеризованого березового 

соку 500 мл
5. Настоянки коренів цикорію 

1:5 100 мл
6. Настоянки трави материнки 

1:5 100 мл
7. Настоянки бруньок чорної 

тополі 1:5 100 мл
Порядок приготування. Відважують

камедь, розчиняють у березовому 
соці (10�12 годин), доливають соняш�
никову олію та настоянки, ретельно
розмішують до одержання гомогенної
сметаноподібної консистенції. Витри�
мують 24 години. 

Застосування. Лінімент використо�
вують для лікування опіків, обморо�
жень, юнацьких вугрів, себореї; сти�
муляції росту волосся при облисінні,
герпетичних ураженнях та оперізую�
чому лишаї, псоріазі, пігментних пля�
мах, значній сонячній засмазі. При со�
нячних опіках. Для повернення шкірі
обличчя та шиї здорового вигляду,
еластичності та привабливості. З кос�
метичною метою лінімент утирають у
шкіру обличчя та шиї 2�3 рази на тиж�
день, на ніч. Ранком умиваються теп�
лою водою з дитячим милом. Для лі�
кування названих недуг, лінімент зас�

тосовують щоденно або через день
впродовж 1,5�3�х місяців. 

Ритуальні калинові напої 
українців

Ритуальні (святі, священні) напої
нашого народу, призначались для по�
шанування язичницьких богів та зна�
менитих людей на свята сонячного
Кола: Коляди, Нового року, Водосвят�
тя, Колодія, Великодня, Зелені свята,
Купайла, Спаса, Весілля свічки, поша�
нування Долі, присвятків Калити то�
що. їх використовували для частування
сватів та молодят (весільні напої). Ве�
ликих майстрів (ремісники, митці),
видатних осіб та героїв. 

Ми провели реконструкцію окре�
мих напоїв і подаємо їхній склад:

І 1. Настоянки плодів калини зви�
чайної 1:5

2. Настоянки коренів з кореневи�
щами гравілату міського 1:5

3. Настоянки квіток та листків гло�
ду колючого 1:5

4. Настоянки трави материнки зви�
чайної 1:5

5. Меду ранньовесняного
II 1. Настоянки плодів калини зви�

чайної
2. Настоянки квіток та листків гло�

ду колючого
3. Настоянки листків м'яти перце�

вої 1:5 
4. Настоянки трави підмаренника

справжнього 1:5 50 мл
5. Меду ранньовесняного 100 г
ІІІ 1. Настоянки плодів калини

звичайної 2 л
2. Настоянки квіток та листків гло�

ду колючого 100 мл
3. Настоянки трави меліси лікар�

ської 1:5 50 мл
4. Настоянки трави чаполочі за�

пашної 1:5 50 мл
5. Меду ранньовесняного 100 г
Приготування напоїв Суміш скла�

дових частин розмішують, розчиняють
мед. Струшують розчин 2�3 рази на до�
бу впродовж 2�3 діб. Відстоюють 3�5
діб. Зливають напої до скляного посу�
ду, не зачіпаючи осаду. 

Вживають напої як особливі свят�
кові трунки, пошановуючи найурочис�
тіші події і дати, та видатних людей. 

Медовий осад використовують як
відмінний косметичний засіб для відбі�
лювання шкіри обличчя та шиї, при со�
нячних засмагах та пігментних плямах
вагітних і породіль. Його втирають у
шкіру 2�3 рази на тиждень перед сном. 

Продовження в наступному номері. 
Євген Товстуха
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ЗДОРОВ’Я 
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Буває, що іноді, працюючи в саду, на
городі чи відпочиваючи в колі сім'ї,
людина раптом замислюється над сенсом
буття: навіщо вона живе на планеті, хто
влаштував цей Світ, що таке «Бог» і як
людина пов'язана з ним? 

Чим зумовлені нинішні події і в першу
чергу т. зв. екологічна проблема, яка має
ряд аспектів: 1) зростання забруднення
довкілля хімічними елементами та сполу�
ками; 2) зростання чисельності населення
Землі (від 2 млрд на початку ХХ століття
до 12 млрд в кінці XXI століття); 3) зрос�
тання споживання наркотиків і алкоголю;
4 ) падіння моралі (секс, порнографія, аг�
ресія); 5) зростання анархії, тероризму,
насильства; 6) відповідне зростання сома�
тичних, психосоматичних, психічних зах�
ворювань і генетичних порушень; 7) зрос�
тання апокаліптичної атмосфери в сус�
пільстві, прийдешніх катастрофічних змін
– від чисто природних до трансценден�
тальних (завершення боротьби сил Світла
і Темряви в цьому еоні), що породжує роз�
гул сатанізму і ритуальних убивств, приу�
роченості їх до певних днів або відповід�
них розстановок сил; 8) зростання проявів
іномірності Світу, а саме: збільшення ви�
падків появи НЛО, викрадення ними лю�
дей, вилучення жіночих зародків і яйцек�
літин, масового забою худоби; зростання
проявів феномену ікон, які «плачуть», яв�
лень Діви Марії; 9) наростання геологічної
активності на планеті Земля. І т. д. і т. п. 

Якщо повсякденні справи не придушать
ці думки, то людина починає розміркову�
вати про це, шукати відповіді, ритися в
книгах. І тоді починають спливати всі та�
ємні знання, які раніше були езотерични�
ми, закритими. А чому саме зараз, у наш
час, відбуваються такі відкриття? А тому,
що наступає час Глобальних Змін: до 2015
року закінчуються три основні циклу від�
разу: 9576�, 7980� і 1596�літній, на рубе�
жах яких, у перехідній зоні, відбуваються
історичні зміни. І якщо на рубежі передос�
таннього, 9576�річного, завершилося
зникнення останнього уламку Атлантиди з
одночасним підйомом Анд майже від рів�
ня океану, то в наш час, з урахуванням
експонентного наростання масштабів роз�
витку (до того ж з гіперболічним загос�
тренням наприкінці циклу), зміни будуть,
ймовірно, ще значніші. Про те, що 21 груд�
ня 2012 року закінчується 5125�річний
цикл майянського календаря, не знає тіль�
ки лінивий! І ось напередодні цих подій всі
таємні ордени  –  темні і світлі – вивалю�
ють перед обивателем закриту раніше ін�

формацію. Крім того, у багатьох людей
стали проявлятися екстрасенсорні здіб�
ності, відкриватися контакти з Космічним
Розумом, можливості черпати знання з Ін�
формаційного поля планети (т. зв. «Хроні�
ки Акаші»). Стали по�іншому прочитува�
тися стародавні рукописи Єгипту, Шумеру,
Китаю, міфи про рептилоїдних гуманоїдів,
які проживають на Землі. З'явилися пові�
домлення про знайдені скелетів гігантів
(понад триметрового зросту) тощо. 

Ортодоксальна наука намагається за�
мовчати цей вал нових фактів, зігнорува�
ти його. Але й у ній виникають тріщини,
з'являються нові «божевільні ідеї», нові
факти, що заперечують усі попередні.
Необхідна зміна наукової парадигми �
стара ньютоно�картезіанська парадигма
з її механістичним і редукціоністським
мисленням, пріоритетом матерії (ато�
мізм) та її пасивності, запереченням «ду�
ші» (енерго�інформаційної складової
об'єкта) повинна бути замінена на більш
загальну,  полівихрову парадигму, хви�
льову концепцію. 

Але яке діло простому обивателю до то�
го, помилкова наша сучасна офіційна
(академічна) наука чи ні? Чим це йому
шкодить? Здавалося б � нічим! Але все не
так просто: ще на початку 20�го століття
американський офтальмолог Бейтс, вив�
чаючи зіницю ока, довів, що коли пацієнт
зумисно говорить неправду, відбувається
деформація його зіниці. Брехня деформує
людину, тому й існує народне прислів'я:
«Бог шельму мітить». Громадська брехня
деформує все суспільство, а деформація
рано чи пізно призводить до хвороб, стре�
сів. Саме наука сьогодні формує наш сус�
пільний світогляд, наше колективне несві�
доме, тобто психосферу людства і кожної
нації зокрема (її польовий еґрегор) в наш
час загальної глобалізації. До чого приз�
водить вплив ущербного світогляду на
людину? Він призводить до деформації її
енерго�інформаційного каркаса, зовніш�
нім контуром якого є аура людини, яка ви�
мірюється і фотографується наукою, а
згодом � і до хвороб людини: апатії, зни�
ження активності, імунодефіциту і т. п. В
медицині відомо, що здоров'я людини в
середньому на 80% визначається її світог�
лядом, поглядом на життя, і лише на 20%
� їжею, проживанням на конкретній тери�
торії і т. п. Саме тому хибний, ущербний
світогляд і призводить до наростання пси�
хосоматичних і морально�психічних хво�
роб. Як пише всесвітньо відомий психолог
Станіслав Грофф у своїй монографії «За

межами мозку»: «Багато видатних вчених
висловлювали особливо гостру підозру,
що механістичний світогляд західної нау�
ки насправді сприяв нинішній кризі, якщо
взагалі не породив її... Запаморочливі тех�
нічні досягнення цієї науки ... обернулися
смертельною небезпекою і живим кошма�
ром. У результаті перед нами світ, роздер�
тий на частини політикою і ідеологією,
який живе під загрозою екологічних криз,
промислового забруднення, ядерної вій�
ни». Ущербність офіційної медицини май�
же кожен відчув на своїй «шкурі», бо для
неї людина є лише матеріальним об'єк�
том, тобто біологічною машиною. Меди�
цина «забула», що людина водночас є
частиною «великого поля свідомості»,
яким пов'язана як з усією планетою і
Всесвітом, так і з первинним генеруючим
центром (скорочено –  геценом) цього
Всесвіту, тобто з Творцем. 

Відповідно, неповноцінна, націлена на
руйнування психосфера людства, як маг�
нітне поле, яке шикує залізні ошурки по
своїх силових лініях, налаштовує пересіч�
ну людину на хвороби і негативну мораль
(заздрість, жадібність, брехню, безчестя,
агресію тощо), що панують в нинішньому
суспільстві. Тому необхідно освоїти ази
еніології  –  науки про енерго�інформацій�
ний обмін людини з довкіллям: знати хро�
но�топоструктуру енергокаркаса людини,
робити енергетичні вправи зі створення
ментального та психічного захисту від не�
гативного впливу. 

В Україну з 2005 року йде повномас�
штабний вплив на населення і держ�
служби: психотропний, зокрема через
пиво, горілку, сигарети, фруктові води, і
психотронний  –  за допомогою торсій�
них генераторів. 

Торсійні генератори навколо нас. Це,
зокрема, потужні випромінювачі мобіль�
ного зв'язку та Інтернету. Одного разу в
благополучній Америці стали зникати
бджоли. Чому? Ці працьовиті істоти не
впоралися з насиченістю інформаційних
полів тих самих торсійних випромінюва�
чів, загубилися в пошуках своїх спокон�
вічних шляхів добування меду і його дос�
тавки до вуликів. Порушилося природне
середовище проживання та відновлення
цих реліктових комах, які здавна супро�
воджували життя людини. В Україні не�
щодавно стали відбуватися ті ж явища зі
зникненням і мором бджіл. Чи не є це
для нас, таких впевнених у собі, черго�
вим «дзвіночком» –  сигналом небезпеки
для життя?

Здоров’я — функція світогляду
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Україна грузне у смітті – «зовнішньо�
му», зримому для людей. Але водночас
Україна давно вже тоне в смітті невиди�
мому для ока, смітті «інформаційному»,
породжуваному людськими вчинками –
відкритою брехнею (батьків – дітям, а ді�
тей – батькам; подружжя � один одному;
партій – своїм виборцям, а виборців – со�
бі: «проголосую , як хочу, а гроші візьму»;
лікарів – пацієнтам та  вчителів – школя�
рам і батькам; олігархів – усім: «прибуток
за будь�яку ціну» і т. д. ). І раптом виявля�
ється, що гроші, зароблені з таким зусил�
лям, обертаються трагедіями – хвороба�
ми, поразками, втратою близьких... 

Хтось думає над цим і йде до Церкви,
кається і свічки ставить, вимолює про�
щення... То, може, не слід доводити все до
критичного стану? А просто жити, не роб�
лячи нічого потенційно «неправильного»,
тобто такого, що на інформаційному рівні
призводять до виникнення аномальних
(темних) енергій, які руйнують згодом то�
го, хто їх неправильно створив. У Всесвіті
існує Закон Збереження (інформації та
енергії), і наші предки були мудрими, жи�
вучи «за правилами». 

Якщо Природа створила людину і дала
їй ресурси для життя і відтворення, то чи
має людина право руйнувати, не відтво�
рюючи, свій життєвий простір? Коли
так, то це не людина. А що? Монстр?
Але ми ж створюємо Хартію про вижи�
вання, свідомо знаючи, що будемо її по�
рушувати! Приклад із бджолами � це уні�
версальний приклад наближення людс�
тва до краю прірви, загибелі, яка не за�
лежить від континенту і національності.
Бджоли в Америці і бджоли в Україні не
знають про тотальний егоїзм сучасної
цивілізації, яка у своєму самозамилу�
ванні знищує життя на планеті. 

Головна жива поверхня пам'яті для під�
тримки життя на планеті � вода � сьогодні
запаскуджена відходами і стоками, наф�
товими плямами і хімічними отрутами...
Людина не думає, яким чином планета
підтримує рівновагу життя у всіх її при�
родних проявах: від вірусів, бактерій аж
до головного – людського зародка. Чому
зникає людська популяція? Тому що нез�
воротно порушується інформаційно�енер�
гетичний обмін планети із зовнішнім кос�
мічним простором, включно із Сонцем,
планетами і скупченнями зір, від яких за�
лежить екологічний баланс життя. Чутли�
ва оболонка водного простору не може
приймати фотонну енергію Сонця, тому
що вона запаскуджена, і не тільки види�
мим, а й невидимим брудом. 

Земля була святою для наших предків
тому, що вона давала людині її тіло – обо�
лонку для космічної�божественної суб�

станції – душі, яка «вселялася» в життя
людських поколінь. Ланцюжок життєвих
ритмів людини ніколи не переривається з
настанням фізичної смерті земної обо�
лонки – тіла, тому що визначальним було
життя «тонкої» субстанції – душі як ін�
формаційної складової Всесвіту. І ця ін�
формаційна складова ніколи нічого не за�
бувала і не зникала. Вона – вічна. 

Тому мудрість народу і полягає у ство�
ренні архетипу поведінки спільноти та
регулюванні цієї поведінки: вмираючому
допомагали «звільнити душу», а прави�
лами життя заборонялося робити вчин�
ки, за які б довелося відповідати знову
народженим. 

Про це чудово написав Густав Лебон.
Для українців вічно існував звичай – нор�
ма поведінки за взірцем поведінки пред�
ків: «Так робили наші предки, так слід або
годиться робити й нам». 

Сучасна криза для України – це відхід від
Традиції, яка не настільки примітивна й зас�
таріла, як вважається. Ми її просто не знає�
мо і не розуміємо, а якщо вдивитися в неї �
відкривається потужна система узгодження
параметрів життя людини не тільки в мас�
штабах Землі, але й Всесвіту. Традиція ви�
живання людини була спрямована на виз�
начальну подію Світобудови – народження
здорового людського дитинчати, тобто
продовження в просторі і часі (відтворення)
геному людини без мутацій і відповідно до
зовнішніх параметрів Світобудови. 

Чим людина порушила систему гармо�
нію своєї життєдіяльності? Перш за все,
тим, що перестала цінувати головну,
визначальну компоненту свого життя –
душу та її інформаційну частину – зерно
світового духу, яке вічне і незнищенне.
Але саме стратегія поводження людини
з інформаційною частиною свого орга�
нізму і організму всього Всесвіту і стала
ущербною: порушився зв'язок (пам'ять
предків) між світами живих в тілі і жи�
вих в іншому вимірі; порушилася тради�
ція відправлення душ в інший світ (похо�
ронний обряд) і традиція весіль, які ра�
зом визначають перспективу народжен�
ня здорових дітей. 

Наші предки не просто приходили на
могили померлих родичів, вони вміли під�
тримувати живий зв'язок з ними, але не
«трапезами». Нескінченні війни і насильс�
тва, голодомори і переселення людей
спровокували розрив енергетичних зв'яз�
ків з душами предків. А це порушило про�
цес втілення цих душ у новонароджених:
«Душі неприкаяні досі блукають...». Фор�
мально ж і весілля начебто проводяться
правильно – з фатою і букетом квітів,
рушниками та короваями...  А трагедій де�
далі більше... 

З'являються нетрадиційні для нашого
суспільства меншини... Чому? Якби пси�
хологи, які пояснюють ці нетрадиційні
явища тільки з точки зору пам'яті несвідо�
мого, просто сказали: це результат пам'яті
попередніх дій (в портах, на кораблях, в
борделях і т. д. ) і пряме порушення Ос�
новного Закону Світобудови, – тоді сучас�
не суспільство правильно оцінило б загро�
зу життєдіяльності людської популяції. 

Усім, хто захоче долучитися до тонкощів
Традиції як системи гармонізації життя
людини, рекомендуємо кілька серйозних
книг Н. В. Петрова: «Хрест животворя�
щий», «Світомбр», «Еволюція життя і без�
смертя душі», «Живий Космос», – а також
деякі наші книги: «Еніологія людини»,
«Глобальна екологія» та «Свята Мова
Творця у Звичаї Народу: еніофеноменоло�
гія староукраїнської культури». 

Читайте, думайте! Але ясно вже, що пе�
реосмислення знань і застосування їх в
умовах сучасності допоможе людству ви�
жити. Навряд чи виживуть ті, яких буде
менше ста, адже спрацює універсальний
закон збереження пам'яті і людина стане
безпам'ятною!

Ми живемо вже в інформаційній цивілі�
зації, в якій відмирають свої «динозаври»:
монстри «будівництв століття», розвороти
річок і гігантоманія в будівництві... А ми й
далі споруджуємо... висотки, в яких блоку�
ється живий зв'язок людського ембріона з
інформаційними потоками Живого Космо�
су. Потрібно ж зводити родові садиби з
живими огорожами і садами, де людина
п'є живу воду і їсть живу зелень, ходить по
живій підлозі і спить на живій тканині. У
них перетинаються живі інформаційні по�
токи Живої Землі і Живого Космосу. 

У людства досить Знань, щоб упорядку�
вати свою поведінку і бути щасливим зі
всім живим навколо. Ніщо не заважає нам
знову стати мудрими і пам'ятати істину:
«Голим приходять, голим відходять»... 

Були раді спілкуванню з Вами. Пишіть.
Не будьте байдужі до себе і до свого май�
бутнього. Сподіваємося, що наш журнал
стане для Вас і нас корисним простором
спілкування. 

До наступної зустрічі!

Бугаєв А. Ф. , 
науковий співробітник 
ІПМЕ ім. Г. Е. Пухова 

НАН України, м. Київ., 
Саннікова Л. П. , 

культуролог
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Нюх має набагато більше значення
в житті людини, ніж думають багато
хто з нас. У давнину про це добре зна�
ли. Пахощі масел, смол і коріння були
символом багатства і найціннішим
подарунком, а країни, які вміли виго�
товляти і використовувати аромомас�
ла, вважалися божественними. У пер�
вісній медицині по догляду за шкірою
поряд з відварами лікарських рослин
використовували масла та есенції рос�
лин. Три великі цивілізації: індійська,
середземноморська і китайська ство�
рили ароматерапію – і її історія нас�
тільки ж велична і давня, як і історія
медицини. У Біблії згадується, що в
Середземномор’ї ще 4000 років тому
використовували мирру, ісопу, ладан,
корицю, ромашку та інші ароматичні
рослини, і їх масла для лікування хво�
роб, а також і в релігійних цілях. Єги�
петські жерці, як сказано в папірусах,
використовували ефірні масла не тіль�
ки при бальзамуванні фараонів, але й
лікували ними психічні та соматичні
захворювання. Великий Гіппократ
(460�390 років до нашої ери) написав
безліч наукових праць про викорис�
тання ефірних масел. Він вважав, що
шлях до здоров'я лежить через щоден�
не застосування ароматичних ванн і
масажу з використанням аромомасел.
Сам використовував трояндове масло
для лікування захворювань травлення
і в гінекології. Відомий вчений і лікар
Авіценна писав: «Трояндове масло
підвищує можливості розуму і збіль�
шує швидкість мислення». Історія
дослідження і застосування аромама�
сел дуже цікава і обширна. 

Численні клінічні дослідження су�
часних вчених підтвердили ефектив�
ність застосування ефірних масел. Реф�
лекторна реакція людини на запах зачі�
пає як психоемоційну сферу, так і фі�
зичну. Навіть мінімальна концентрація
пахучої речовини у повітрі викликає до�

сить відчутні реакції організму. Кілька
крапель ефірного масла жасмину в ви�
парнику стимулюють діяльність голов�
ного мозку не менше, ніж чашка кави.
Дослідження японських учених показа�
ли, що кількість помилок програмістів
знижується на 20%, коли вони вдихають
запах лаванди, на 33% – від пахощів
жасмину, на 54% – від запаху лимона.
Рослини вбирають енергію Сонця і че�
рез аромат повертають нам недолік кос�
мічної енергії. За хімічним складом
ефірні масла ідентичні складу крові лю�
дини, різниця полягає в процентному
співвідношенні заліза і хрому. 

Кожен може використовувати
ефірні масла для підняття життєвого
тонусу, працездатності, зняття втоми і
стресів. Адже це найпростіший і не�
нав'язливий спосіб поповнення сил та
очищення організму, що веде до внут�
рішньої гармонії. 

Аромотерапія (використання запаху
як ліків) – це, перш за все, профілак�
тичний і оздоровчий спосіб підтримки
гарної психоемоційної і фізичної фор�
ми, що дозволяє зняти або послабити
щоденні стреси, запобігти розвитку не�
дуг і прикрасити повсякденне життя. В
даний час аромотерапія широко вико�
ристовується у всьому світі як найкра�
щий засіб профілактики та реабіліта�
ційної терапії. Цей витончений метод,
що дозволяє позитивно змінити само�
почуття, зовнішній вигляд і навіть жит�
тєві установки людини. Сучасна аромо�
терапія застосовує в лікувальних цілях
натуральні рослинні ефірні масла, що
вводяться в організм через дихальні
шляхи (дихання або інгаляції), або че�
рез шкіру (масажі, ванни, компреси).
Дуже важливим фактором є викорис�
тання ефірних масел, виділених з рос�
лин, зібраних в екологічно чистих регі�
онах Землі, які відповідають світовим
стандартам. Ароматичні рослини рос�
туть всюди, але ефіроносні – поширені,

в основному, в субтропічних країнах.
Ефірні олії мають вкрай непростий хі�
мічний склад, що забезпечує широкий
діапазон їх впливу на організм людини.
Аромамасла:

•Мають бактерицидну, антисептич�
ну та протизапальну діями;

•Позитивний вплив на нервову сис�
тему, через лімбічну систему мозку
благотворно впливають на сферу емо�
цій і психічне здоров'я, підрозділяю�
чись на стимулятори, адаптогени та се�
дативні олії;

•Мають біоенергетичну цінність;
•Володіють косметичними та дер�

матологічними якостями, активно від�
новлюють і зберігаючи красу шкіри і
волосся;

•Стимулюють обмін речовин і про�
цеси саморегулювання в організмі;

•Знижують артеріальний тиск, роз�
ширюють судини головного мозку і
серця. 

Аромотерапевтичні препарати від�
носяться до природних засобів оздо�
ровлення та профілактики, не токсич�
ні, не дають побічних ефектів, не руй�
нує гармонію і злагодженість роботи
органів і систем організму людини.
Позитивні зміни відбуваються м'яко,
поступово, з відновленням енергетич�
ної рівноваги в організмі. Найчудові�
шою властивістю аромотерапії є те, що
це єдиний метод лікування, який при�
носить задоволення і дорослим і дітям. 

За вікном зараз зима, час простуд�
них і вірусних захворювань. Вміле ви�
користання ефірних масел у своєму
будинку може запобігти хворобам рід�
них і близьких вам людей. 

Фахівці нашого центру з задоволенням
вислухають ваші питання і дадуть вам 

необхідні рекомендації. 
Телефон інформаційної лінії:

044L229L46L19

Аромотерапія
У попередніх номерах журналів ми з вами розглянули особ!
ливості догляду за своїм організмом. Відзначили всі нюанси
та відмінності догляду за своїм організмом в залежності від
пори року. Прийшли до думки, що в людині все взаємо!
пов'язане: і здоров'я і настрій. У цьому номері розглянемо
один з методів профілактики різного роду захворювань –
аромотерапію. Аромотерапія використовується лікарями як
одна з методик лікування різних недуг. Ми з вами можемо
використовувати всі переваги ароматерапії для профілакти!
ки захворювань і зміцнення імунітету свого організму. 
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Осінь — сезон застудних захворювань,
а винна в усьому різка зміна погоди.
Одним із перших симптомів застуди є
нежить. 
Лікарі радять промивати закла!
дені носові пазухи розчином мор!
ської солі чи настоєм трав (ромаш!
ка, календула, шавлія, звіробій). 

10 способів
зупинити вірус

А от зловживати судинозвужуваль�
ними засобами не варто — пересушу�
ється й так подразнена слизова носог�
лотки. Фахівці рекомендують краплі
на олійній основі. Вони м'яко вплива�
ють на дихальні шляхи й не пересушу�
ють слизову. 

Щоб запобігти нежитю, уникайте
переохолодження. Хоча б раз на два
тижні відвідуйте сауну — пара впливає
на носові пазухи цілюще. Загартовува�
ти можна не тільки організм у цілому, а
й окремо носоглотку: полощіть горло
водою, поступово знижуючи її темпе�
ратуру на один градус. 

ЗМАСТІТЬ МАСЛОМ АБО
КРЕМОМ НІС 

Перед виходом на вулицю необхід�
но поставити щит від інфекцій. Підій�
де звичайне рослинне масло або дитя�
чий крем. Їх жирна основа сприятиме
прилипанню вірусів — і вони не про�
никнуть далі в організм. Для захисту
змастіть обидві внутрішні поверхні
ніздрів тонким шаром мазі і оновлюй�
те її 2�3 рази на день. 

ЗАПАСІТЬСЯ ІМБИРОМ 
Його ефірні масла ефективно від�

лякуватимуть віруси, що наступають
на вас. Просто відламайте від кореня
невеликий шматочок, покладіть його в
рот і жуйте, доки не набридне. 

РОЗКЛАДІТЬ ЧАСНИК 
Їсти цей специфічний продукт на

робочому місці, напевно, буде не зов�
сім коректно. Зате ви сміливо можете
поставити роздавлені часникові голов�
ки на своєму робочому столі. Фітонци�
ди, що містяться в ньому, вб'ють віру�
си, які є навколо. Також можна повіси�
ти на шию антигрипозний «кулон» —
1�2 зубчики часнику. 

ЧАСТІШЕ МИЙТЕ РУКИ 
Саме за допомогою рук віруси лег�

ко потрапляють на слизові оболонки �
в ніс і рот. Під час епідемії намагайтесь
мити руки хоча б раз на годину. 

ЗМІЦНІТЬ МІСЦЕВИЙ 
ІМУНІТЕТ 

Вранці набирайте в долоню про�
холодну воду, втягуйте її носом і ви�
пускайте. І так 3�4 рази. Завдяки цьо�

му в носі створюватиметься локаль�
ний стрес, мозок даватиме команду
приганяти до слизової оболонки
носа протизапальні речовини. На
декілька годин вони зроблять ваш
ніс неприступним для вірусів. 

ОБДАВАЙТЕ КИП'ЯТКОМ 
ЧАШКИ 

Віруси чудово осідають на посуді.
Тому не просто обполіскуйте чашку
водою, а не полінуєтеся, коли прий�
дете вранці на роботу, обдати її
кип'ятком. Він нейтралізує віруси,
які встигнуть на неї потрапити. По

можливості, обшпарюйте посуд
кожного разу, коли ним користуєтеся. 

ВИВІТРЮЙТЕ ВІРУСИ 
Якщо в приміщенні є хворий, то

кількість вірусів неймовірно швидко
росте. Зменшити їх кількість можна
протягом, який потрібно робити кож�
ну годину хоча б на п'ять хвилин. 

ЗМИВАЙТЕ ВІРУСИ 
Ніщо так добре не змиває віруси зі

слизової оболонки, як слабосолоний
розчин. На робочому столі обов'язково
тримайте флакон із гіпертонічним роз�
чином і зрошуйте слизову оболонку 5
разів на день. А прийшовши додому,
розведіть половину чайної ложки мор�
ської солі в склянці теплої води і ре�
тельно прополощіть ніс і горло. 

АРОМАТИЗУЙТЕСЯ 
МАСЛАМИ 

Найкращі парфуми під час 
епідемії — натуральні масла з антибак�
теріальним і противірусним ефектом.
Розбризкайте навколо свого робочого
місця масло лимона, сосни або карда�
мона і крапніть 2�3 краплі на зап'ястя. 

ПИЙТЕ ЙОГІВСЬКИЙ ЧАЙ 
Один з його компонентів — карда�

мон — сильний антисептик. Рецепт
простий: візьміть кардамон — 9 шт.,
гвоздику — 7 шт., 1/2 ч. л. натертого ім�
биру і 1 паличку кориці (розміром з
вказівний палець). Помістіть всі ком�
поненти в киплячу воду (1/2 літри),
кип'ятіть п'ять хвилин, додайте склян�
ку молока, доведіть до кипіння. Пийте
чай протягом дня або перед сном. 

Олеся Заграбчук
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– це найефективніше лікування
і профілактика захворювань
суглобів і хребта

Якраз 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 чудо�еліксиру, 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 30�40 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. 

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 будь�якому
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: нормативно�директивні 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) 6L88L59, 7L19L71, 6L54L60

По понеділках і п’ятницях – з 10 до 16 години. 
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ВВ  ггооссттіі  ддоо
ллооггооппееддаа
Рабченюк Ірини Василівни, вчителяLлогопеда вищої категорії

СКІЛЬКИ СИНЬОГО НА СВІТІ!
СИНЄ НЕБО, СИНІ КВІТИ. 
СОКОВИТІ СЛИВИ СИНІ
НАМ ЗРИВАЄ СИЛЬНИЙ ВІТЕР. 

Прочитай слова:

СИНЯ

СИНІ

СИЛЬНІ

СИНЄ

СИНІЙ

СИЛЬНИЙ

СИЛЬНА

СИЛЬНЕ

1. Назви картинки. 
Зразок: СИНІ СЛИВИ... 

2. Що ще може бути синього кольору?
3. Що росте у полі? В саду? Назви одним словом. 
4. Чим користуються на кухні? Назви одним словом. 

5. Доповни речення:
СОНЯ СПЛЕЛА ВІНОК ІЗ СИНІХ ВОЛОШОК. 
СМЕТАНУ НАЛИЛИ У ... . 
СУП СТОЇТЬ У... . 
ЛАРИСА ЗАСТЕЛИЛА СТІЛ... . 
СТЕПАНКО МАЛЮЄ ВОЛОШКУ... . 
ОСТАП ПРИНІС ВОДУ У... . 
ЗА СЕЛОМ ЗАЦВІВ... . 
ВАСИЛЬКО ПОЛИВАЄ КАПУСТУ ІЗ... . 
СЕРГІЙКО НАПИВСЯ МОЛОКА ІЗ... . 
МАКСИМ ПРИГОСТИВ СЕСТРИЧКУ... . 
ТАРАС НАЛИВ ЧАЮ З... . 

Спостерігай за навколишнім світом, за його барвами. 
Можливо, ти станеш художником?

Зразок
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СОНЦЕ ДУЖЕ ПРИГРІВА. 
В СТАВОК СТРИБАЄ ДІТВОРА. 
СТРИБ — СТЕПАНКО, СТРИБ — СЕРГІЙКО,
СТРИБ — САШКО І ОЛЕКСІЙКО,
І ОКСАНКА, І ВСІ ДІТИ —
ТРЕБА ПЛАВАТИ УМІТИ!

Пам’ятай, що купатись, а тим більше стрибати можна тільки в знайомих і доз!
волених місцях. Будь обережним на воді. 
Не запливай далеко, не бешкетуй, не переохолоджуйся, вчись плавати. Купай!
ся на здоров’я!

1. Назви імена дітей, які стрибнули у ставок. 
2. Склади речення про кожну дитину. 
3. Розкажи, як ти відпочивав улітку. 

Зразок: 
СТЕПАНКО
СТРИБНУВ У СТАВОК. 
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Новий рік – казкове свято, коли
навіть дорослі люди вірять в чари, в
те, що бажання і мрії збуваються. І
щоб повноцінно підготуватись до
свята, завчасно подумайте та спла�
нуйте: «Що подарувати на Новий
рік?». Подарунки, які ми подарує�
мо на Новий рік 2012, особливо
символізують наше тепле ставлен�
ня до рідних людей. Запахи дитинс�
тва, свічки, ошатний стіл і добрі
побажання, все це створює атмос�
феру ніжності та любові сімейного
свята. 

Тим паче, що в наш час хочеться
вибрати подарунок якісний, корис�
ний, екологічний, і бажано без бірки
«made in China». 

Отже, що подарувати на Новий
рік своїм знайомим, рідним, 
коханим? 

Для коханих гарними подарун�
ками можуть стати символічні по�
дарунки, що символізують вашу
любов. І, звичайно ж, якщо є мож�
ливість, то варто виконати хоча б
маленьку мрію коханої людини. Ад�
же Новий рік – це свято здійснення
бажань. 

У магазинах «Ярослав» Ви можете
підібрати подарунки, які передадуть
Ваше тепло та піклування:

•Махрові рушники з іменною ви!
шивкою, та аплікаціями;

•Махрові халати та набори для
сауни;

•Теплі вовняні ковдри;
•Гіпоалергенні ковдри та подушки

з холлофайбера;
•Пухові подушки та ковдри;
•Набори для кухні (скатертина та

серветки);
•Оригінальні фартухи

Для колег, для друзів підійдуть
інтелектуальні подарунки. Адже ви
приблизно знаєте їх захоплення. 
Варто лише включити фантазію і
вкласти крапельку свого тепла при

оформленні сюр�
призу. Якщо Вам
важко визначи�
тись з подарунком,
тоді даруйте пода!
рункову карту
«Ярослав» з гро!
шовим номіналом
на ній. Таким чи�
ном людина сама
зможе собі вибра�
ти бажаний пода�
рунок. 

Якщо вас пок�
ликали в гості, то
не забудьте про
сюрпризи для дітей
господарів. Теплі
пледи, м’які бавов!
няні ковдри з стиль!
ними дизайнами,
затишні піжами,
теплі капці – бу�
дуть приємними і практичними по�
дарунками. 

Можна нескінченно придумува�
ти варіанти подарунків. Головне в
подарунку – це ваше тепло, ваша
любов і увагу. Підійдіть до створення
подарунків творчо, як до ритуалу,
складіть список подарунків, щоб ні�
кого не залишити без уваги. 

Щоб полегшити Ваш вибір пода!
рунків до Нового року, компанія
«Ярослав» створила подарункові кар!
тки номіналом 50, 100, 200 грн, які Ви
можете придбати у одному з фірмових
магазинів «Ярослав»:

1) м. Київ, вул. Автозаводська, 2 
2) м. Київ, Дарницький район, Харківське
шоссе, 160 (універсам»Київ») 
3) м. Київ, вул. Дніпровський район, Бу�
дівельників, 38/14 (метро»Дарниця 
новий вихід»)
4) м. Київ, Оболонський район, вул. Мали�
новського 9(метро «Оболонь») 
5) м. Київ, Виноградарь, вул. Межева 26 
6) м. Київ, Воскресенка, вул. 
Кібальчича, 11�б 
7) м. Київ, Соломенська площа, вул.
Урицького, 40 
8) м. Київ, Московська площа, Проспект
Науки, 3/1 
9) м. Київ, площа Перемоги, Воровсько�
го, 51 
10) м. Київ, вул. Григоренка, 28 (поряд 
з м. Позняки) 
11) м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 4 
12) м. Бердичів, вул. Котовського, 38/2 
13) м. Запоріжжя, пр. Леніна, 141 
14) обл. Київська, смт. Димер, 
вул. Леніна 31 
15) м. Богуслав, вул. Михайлівська, 71 
16) обл. Черкаська, смт. Стеблів, вул. Не�
чуя�Левицького 78 

Подарунки від національного
виробника — компанії «Ярослав»

2012 рік – це рік Чорного Водного Дракона і головний подару!
нок у цей рік, як стверджують астрологи, повинна бути ваша
любов. Сповна даруйте свої почуття і добрі емоції людям, і все
хороше обов’язково буде поруч з вами весь наступний рік
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Корисні поради при виборі постіль!
ної білизни в подарунок:

Уважно придивіться до виробу,
комплекту постільної білизни, озна�
йомтесь з маркуванням, обов’язково
має бути наступна інформація: назва
виробу, його торгівельний знак, адреса,
телефон; склад тканини, умови екс�
плуатації і догляду, дата виготовлення. 

Обов’язково вимагайте у продавця
документи про якість та безпечність
товару – сертифікат та гігієнічний
висновок (один з них не замінює ін�
ший). Не забудьте отримати чек на
куплений товар. 

Спеціалісти рекомендують не ку�
пувати товар у випадкових місцях. Роз�

верніть комплект постільної білизни,
приторкніться до нього. Матеріал ви�
робу має бути м’яким, приємним на
дотик, не викликати подразнення, без
запаху фарби, хімії та плісняви. Пере�
вірте, чи використаний спеціальний
шов для постільної білизни; чи підіб�
рані нитки під колір тканини. Всі ці
параметри свідчать про якість виробу. 

Комфортність Вашого сну залежить
навіть від кольору постільної білизни.
Гарна та якісна тканина � зроблена з
різнокольорових ниток. Вона однаково
яскрава з обидвох сторін і майже не ли�
няє. Натуральні тканини менш яскра�
ві, а тканина з синтетичними волокна�
ми краще піддається фарбникам. 

Рука кожної людини – це чудова
лабораторія, і доторкнувшись до май�
бутньої покупки, Ви багато про що діз�
наєтесь. Найперше – це чи приємна
постільна білизна на дотик, адже Вам
доведеться на ній спати. 

Не використовуйте постільну бі�
лизну, не виправши її попередньо!

Приємних новорічних покупок!
Міцного та комфортного сну!

Довідка: Всі вироби, що пред�
ставлені на полицях магазинів
«Ярослав», виготовлені вітчизняним
виробником концерном «Ярослав». 

Концерн «Ярослав» об’єднує гру�
пу виробничих підприємств, які спе�
ціалізуються на випуску постільної
білизни, подушок, пледів чисто вов�
няних та напіввовняних, ковдр,
нижньої білизни, рушників, кухон�
ного приладдя, шарфи чоловічі та
жіночі, вироби з пряжі та інших ви�
дів домашнього текстилю. 

Концерн «Ярослав» виготовляє
вироби протягом багатьох років та�
кож і на експорт, а це підтверджує
високу якість текстильної продукції. 

Весь асортимент продукції виго�
товляється з високоякісних сертифі�
кованих матеріалів. 

Бажаємо Вам веселих свят 
з любов'ю — компанія «Ярослав»

http://yaroslav. ua
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Батьки часто забороняють маленьким
дітям користуватися ножицями, вва)
жаючи роботу з ними небезпечною. І

відкладають знайомство з ножицями на по)
тім: чекають поки дитина підросте і піде в
садочок. Але заборона не є найкращим за)
собом для захисту. Своєю забороною бать)
ки навпаки стимулюють пізнавальну актив)
ність дитини та спонукають її ще більше до)
сягнути бажаного. 

Як відомо, малюку завжди хочеться взя)
ти саме те, що не можна та заборонено. В ре)
зультаті виникають непорозуміння. Якщо ди)
тя випадково знаходить ножиці, то починає
різати. І зазвичай все, що потрапляє до його
рук: одяг та речі, газети та журнали, власний
чубчик... Одним словом, все те, що не слід. 

Чому так відбувається, як вберегти влас)
ну дитину, як уникнути небезпеки? Такі пи)
тання є постійними супутниками батьків у
процесі виховання дитини. Відповідь єдина –
треба навчити. Саме навчати, а не забороня)
ти. Дотримуючись такого принципу, можна
уникнути багато непорозумінь та навчити ди)
тину безпеки. 

Коли ж можна давати ножиці малюку в
перший раз? 

У першу чергу варто враховувати не свої
власні бажання та амбіції, а потреби дитини
(це саме головне). 

Придивіться уважніше до свої доньки чи
синочка. Якщо малюк не виявляє цікавості до
ножиць, він занадто активний і завжди знахо)
дить для себе справи, поспішати зі знайомс)
твом не варто. Проте якщо ви побачили, що
ножиці привертають увагу дитини, і вона на)
магається за будь) якої нагоди їх взяти, то
варто познайомити свого малюка з таким інс)
трументом, як ножиці. Гострим, небезпечним,
але таким цікавим і необхідним у побуті та
житті предметом. 

Ось деякі правила користування ножиця)
ми, які допоможуть батькам. Незалежно від
того, в якому віці починаєте навчати дитину
працювати з ножицями, зразу варто поясни)
ти правила безпеки. 

1. Ножиці – це НЕ іграшка. Згідно тлу)
мачного словника, ножиці — це інструмент
для різання, стриження, що складається з
двох навхрест з'єднаних ножів з ручками у
вигляді кілець. 

Вони гострі та небезпечні. Якщо непра)
вильно їх використовувати, можна порани)
тися. Отже, з ножицями не грають, з ними
працюють. 

2. Ножицями ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ (можна):
різати папір, картон, нитки, тканину (лише ту,
що дозволила мама), вирізати деталі апліка)
цій – кружечки, квадратики тощо. 

3. Ножицями ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ (не�
можна): махати, кидати, підносити до об)
личчя, брати без дозволу, ходити, а тим па)
че бігати. 

4. Передають ножиці лише закритими:
кільцями вперед, тримаючи леза закритими.
Бажано кілька разів ПРАВИЛЬНО передати
ножиці один одному: погратися в передаван)
ня – для закріплення звички. 

5. З ножицями потрібно працювати, сидя)
чи за столом. 

6. І останнє, привчаємо до порядку: що)
разу після роботи кладемо ножиці на своє
місце (у шафу, в шухляду столу). Для того
щоб напевно знати, де наступного разу інс)
трумент брати. 

Такі нескладні правила варто розказати
дитині, починаючи роботу з ножицями впер)
ше та повторювати їх щоразу під час роботи
з інструментом доти, поки вони не перетво)
ряться на звичку. На добру звичку. 

Насамперед, поясніть малюку для чого
призначені і використовуються ножиці, пока)
жіть процес різання паперу. Як будь)яка тех)
нічна навичка —різання потребує тренуван)
ня. Спочатку потрібно просто порізати ножи)
цями «повітря»: нехай рука дитини прилаш)
тується до нового інструменту. Покажіть, як
тримати ножиці (вертикально до підлоги), в
яке кільце вставляємо великий палець, а в
яке – всі інші пальці руки. 

Перші заняття з ножицями — це нарізка
шматочків паперу і «бахрома» (багато пара)
лельних надрізів вздовж краю). Остання на)
вичка – бахрома стане початком в майбут)
ньому для квілінгу. 

Після знайомства малюка з ножицями за)
няття з ними стає найулюбленішим. Крім то)
го, процес різання впливає на розвиток дріб)
ної моторики. Як відомо, чим краще розвине)

на дрібна моторика, то краще буде мовлення
дитини. 

Правильно підібрані ножиці — також важ)
ливий момент, на який варто звернути увагу. 

Для дитячої творчості існують спеціальні
моделі — дитячі безпечні ножиці. Вони легкі
та зручні, кінці закруглені (для того, щоб ма)
люк під час роботи не порізався). Існують но)
жиці із закритими пластиком лезами. 

Для зовсім маленьких ножиці мають
пластикову пружину на ручці, яка полегшує
різання (на фото: зелені ножиці). В залежнос)
ті від положення цієї пружини — ножиці мо)
жуть закриватися до кінця (як звичайні ножи)
ці) або не закриваються повністю для безпе)
ки під час роботи. 

Свою донечку почала навчати різати но)
жицями у віці 1 року 8 місяців. На моє рішен)
ня вплинули два чинника:

1). Книжка Масару Ібука «Після трьох вже
пізно». Автор цікаво та в доступній формі
розповідає про можливості дитини практично
з самого народження сприймати великий
об'єм інформації, яка у дорослому віці може
виявитися для особистості непосильною. На
думку автора, «Дитина розвивається з над)
звичайною швидкістю і фізично, і розумово.
Тому так важливо, щоб її розвиток правильно
стимулювався на кожному етапі». 

2). У моєї подруги дитина рівно на рік
старша за мою дівчинку. І на запитання «Ко)
ли починати?», вона назвала конкретний час
— осінь. Коли прогулянки стають короткими і
нечастими, малюк більше часу проводить
вдома саме час почати заняття. 

Саме так я і вчинила. Ножиці придбала
заздалегідь (доні ще не виповнилося 1,5 ро)
ку). На перших порах аркуш паперу я сама
тримала двома руками, а донечка різала —
виходив аркуш з бахромою. З часом стала
давати доні вузенькі смужки паперу, вона
старанно відрізала маленькі шматочки. Че)
рез три місяці доня різала самостійно. Через
півроку після знайомства — моя донечка спо)

Обережно: ножиці!
«Обережно: ножиці! Не бери, поклади!» – постійно чують малюки
від своїх батьків. А чому не можна? Бо ножиці гострі, ними можна
поранитися, завдати шкоду. Причину своє заборони не кожен до�
рослий пояснить. Хіба що зазначить, що вони небезпечні і дитина
ще маленька брати дорослі речі.
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Провідними галузями господарства ук�
раїнців у XIX – на початку XX ст. були
хліборобство і тваринництво. Селяни

займалися також бджільництвом, рибальс�
твом, збиральництвом. 

Харчувалися українці продуктами, отрима�
ними із власного господарства. Селяни ви�
рощували злаки: жито, пшеницю, ячмінь,
овес, гречку. Морозостійкі овес та ячмінь пе�
реважали у господарствах гірських місце�
востей. У південних районах України, на Под�
ністров'ї та у східних Карпатах поширювала�
ся кукурудза. 

Велику роль у харчуванні українців відігра�
вали овочі (картопля, капуста, буряк, цибуля,
часник, огірки) та бобові (горох, квасоля, а в
карпатських селах – також біб). З насіння ль�
ону, конопель чи ріпака, подекуди – соняш�
ника, відтискали олію. 

Важливу галузь селянського господар�
ства складало тваринництво – доглядання
корів, овець, кіз та свиней. Адже важли�
вим харчовим продуктом було молоко, в
той час як м'ясо вживали лише у свята.
Споживання птиці (курей, гусей, качок) та
яєць було також обмеженим: їх здебіль�
шого продавали. 

Продукти, які швидко псувалися, селяни
консервували: сушили, солили, квасили чи
вудили. До найдавніших способів заготівлі
продуктів на зиму належало сушіння гри�
бів, лісових ягід (чорниць, терену) і фруктів

(яблук, груш, вишень, слив), а в поліських
селах – риби. 

В усій Україні було поширене соління сала
і м'яса. Посолене внутрішнє сало («здір»)
скручували, обв'язували шнурком та підві�
шували в коморі або зберігали у діжці із
хребтовим салом. У карпатських селах посо�
лене сало та м'ясо вудили на горищі в диму.
На зиму селяни солили огірки, квасили ка�
пусту та буряки. У діжку із шаткованою ка�
пустою клали цілі головки капусти («крижів�
ки», «качани») або половинки качанів («пе�
люстки»). Із «крижівок» готували голубці, а
«пелюстки» використовували для борщу.
їжа українців за часом уживання та престиж�
ністю поділяється на дві великі групи: що�
денна і святкова. За вмістом основного про�
дукту – на борошняну, овочеву, молочну,
круп'яну, м'ясну, фруктову та комбіновану. 

Щоденна їжа
У щоденному харчуванні селян чільне місце

посідав хліб, про що свідчать прислів'я: «Хліб

– усьому голова», «Хліб – усьому пан», «Як є
хліб та вода, то й нема голода». З покоління в
покоління передавалось шанобливе ставлен�
ня людей до хліба. Важливу роль відігравав
хліб у багатьох звичаях і обрядах; він уособ�
лював гостинність, добробут та доброзичли�
вість. Хлібом і сіллю зустрічали дорогих гос�
тей, рідних, з хлібом проводжали молодих до
шлюбу, хліб приносили у дім новонародже�
ного. Хліб був учасником дійств аграрної ма�
гії. Перед початком оранки його чіпляли до
хомута чи клали на чепіги плуга. Це повинно
було забезпечити добрий врожай. 

В Україні хліб пекли раз на тиждень, пере�
важно з житнього борошна, домішуючи до
нього ячмінне, гречане або вівсяне. У кар�
патських селах переважав вівсяний (на
Бойківщині, Лемківщині) чи кукурудзяний
(на Гуцульщині) хліб. Основна маса селян у
XIX ст. через соціально�економічні обстави�
ни відчувала нестачу хліба. Тому до хлібно�
го тіста доводилось домішувати картоплю,
горох, квасолю, а в неврожайні роки чи на�

Зимові страви
Важливою складовою частиною матеріальної культури
кожного народу є його їжа. її характер залежить від ба!
гатьох факторів: соціально!економічного становища
людини, історичних умов, природно!географічного сере!
довища, напрямку господарської діяльності тощо. 

кійно працювала з гострими манікюрними
ножицями. 

Під час роботи, я помітила, що необхід)
но під руками мати дві речі. Перше, велику
кількість паперу і друге – коробку чи відро
для сміття (від пісочного набору, в нього
складали нарізаний папір). Разом з дити)
ною після заняття виносимо сміття. 

Звісно, до самостійного вирізання фі)
гур ще було далеко, але це ж не головне!
На початку важливіший, сам процес! 

Ножиці стали постійним атрибутом на
дитячому столику майже з 2,5 років. 

Вирізати самостійно і наклеїти само)
робку доня змогла в три років. Вийшла чу)
дова сім'я: мама, тато і дитя. На кольоро)
вому папері я, мама, намалювала круги,
доня вирізала голови. Інші частини тіла
доня вирізала сама лише за вказівками:
тіло – великий прямокутник, ноги — смуж)
ки, руки тоненькі смужки, для мами спід)
ничка — трикутник тощо. Голови були тро)
хи квадратні, але образи вийшли чудові і
зрозумілі. 

Терпіння і творчих успіхів Вам і
Вашим дітям!

Бабчук Ольга
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весні – висівки, товчені жолуді, лободу, кро�
пиву чи подорожник. Переважав хліб із зак�
вашеного тіста, в карпатських селах – пріс�
ний: вівсяний «ощипок», «паленя» чи куку�
рудзяний «малай», «корж». 

З хлібного тіста на сніданок пекли» круглі
коржі � «перепічки», «підпалки», «паляниці»; а
oз житнього – маленькі пиріжки та невеликі бу�
лочки – «пампушки», які їли з борщем. Пиріж�
ки наповнювали різною начинкою: картоплею,
квашеною капустою, сиром, вареною квасо�
лею, пшоняною кашею, а влітку і восени – виш�
нями, сливами, чорницями, калиною. 

У недільні та святкові дні у поліських селах
пекли млинці з заквашеного гречаного
(«грецького») або житнього борошна. Їх
умочали у розведений молоком сир, смета�
ну або розтоплений смалець. 

В українській кулінарії було багато варених
страв із борошна: затірка, лемішка, варени�
ки, кваша, вівсяний кисіль та ін. 

Вівсяний кисіль, який ще називали «кисе�
лиця», «вівсяний борщ», був однією з най�
давніших борошняних страв. Про нього є
згадка у літописі «Повість минулих літ» за

997 рік. Цю страву – густу чи рідку – їли пе�
реважно під час постів з картоплею, хлібом,
вареним бобом. 

Квашу готували з житнього чи гречаного бо�
рошна, до якого додавали солод та запарюва�
ли окропом. Кваша кисла в теплому місці, піс�
ля чого її варили. На початку XX ст. вона посту�
пово виходить із ужитку. 

Поширеною стравою була лемішка. Її ва�
рили з підсмаженого борошна, яке засипали
в окріп та запікали в печі. Їли лемішку в ско�
ромні дні з молоком, а в піст – мастили олі�
єю. Часто лемішка заступала хліб, про що
свідчить прислів'я: «Галушки та лемішка, а
хлібу – перемішка». У гуцульських, подільсь�
ких та буковинських селах подібним спосо�
бом готували кукурудзяну мамалиґу («куле�
шу», «токан»). 

В Україні була поширена затірка («затер�
ка», «стиранка»). Для затірки борошно роз�
тирали з невеликою кількістю води до утво�
рення маленьких кульок, які варили у воді.
Існував інший спосіб приготування затірки:
замішували круте тісто, від якого відщипу�
вали маленькі шматочки та варили їх у окро�

пі. У скоромні дні, зцідивши воду, затірку за�
ливали молоком, у піст – мастили олією. Ні�
чим не помащена затірка називалася «по�
рожня затірка». 

Поширеними в Україні борошняними
стравами були галушки, локшина та варени�
ки. Галушки готували із гречаного, Житньо�
го чи пшеничного, а в карпатських селах –
навіть з вівсяного борошна. Зварені у воді
галушки мастили олією або салом. Улюбле�
на святкова та недільна страва – локшина,
яка ще мала назву «тісто», «різанка». Тісто
для локшини замішували з пшеничного бо�
рошна на яйцях. Порізану тонкими довгими
смужками локшину варили у воді або моло�
ці. У багатьох місцевостях нею частували
гостей на весіллях та на поминках. 

У недільні та святкові дні часто готували ва�
реники; у Галичині вони називалися «пироги».
Вареники варили із житнього, пшеничного,
гречаного, а в карпатських селах – ще й з яч�
мінного борошна; начиняли сиром, картоп�
лею, квашеною капустою. У карпатських се�
лах були поширені вареники із овечою брин�
зою, а на Поліссі – з пшоняною кашею або
товченою квасолею. На Волині вареники на�
повнювали гречаною кашею, змішаною з си�
ром. Улітку готували вареники з ягодами – з
вишнями або чорницями. Мастили страву, за�
лежно від пісних чи скоромних днів, олією
або маслом. Крім споживчої, вареники вико�
нували ще й магічну функцію: їх обов'язково
варили у той день, коли народилося теля чи
ягня. Це робили для того, щоб новонародже�
на худоба була такою повною, як вареник. 

У харчовому раціоні Українців чільне місце
посідали каші. їх готували з гречаної, ячмінної
або пшоняної крупи. У карпатських селах пере�
важали вівсяні (Бойківщина, Лемківщина) та
кукурудзяні (Гуцульщина). Їх варили накруто (на
воді) або нарідко (на молоці), мастили олією чи
салом, або ж їли з молоком. Це була поживна
страва, яку подавали переважно на обід. Готу�
вали кашу в будні та святкові дні. Серед овоче�
вих культур в Україні у XVIII ст. значного поши�
рення набула картопля, витіснивши з ужитку
чимало давніх борошняних страв. Протягом ро�
ку вона становила основу харчування у полісь�
ких та карпатських селах, де постійно відчува�
лася нестача зернових. Картопля була другим
хлібом, якого, як казали гуцули, не потрібно «ні
молотити, ні до млина, а просто – до горшка». її
найчастіше варили в лушпинні або пекли в пе�
чі, особливо під час постів. їли картоплю із ква�
шеною капустою, капустяним квасом, огірка�
ми, кислим молоком, мастили олією або сма�
женим салом. Гуцули до картоплі готували «са�
ламаху» – приправу із тертого часнику, води та
олії. Картоплю їли в будь�яку пору дня, але най�
частіше вранці та ввечері. Багато страв готували
з вареної картоплі: смажили на олії картопляни�
ки, пиріжки, начинені квасолею, капустою чи
грибами. їх споживали зі сметаною, смаженим
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салом або ж олією. У карпатських селах із варе�
ної товченої картоплі, до якої вливали молоко та
додавали овечу бринзу, готували «мачанку», в
яку вмочали хліб. 

З вареної потовченої картоплі гуцули і бойки
пекли на капустяних листках своєрідні булочки
– «балабухи», «ліниві пироги», «бульбівники». 

Українська кухня багата стравами із тертої
картоплі: на олії смажили деруни («терті
пляцки»), пекли на капустяних листках кор�
жики («терчаники», «книші», «буляники»),
варили галушки, а в карпатських селах – го�
лубці. В бойківській кулінарії були поширені
вареники з тертої картоплі, які наповнювали
сиром. З картоплі варили юшку («булян»,
«булі з водою»), до якої часто додавали ква�
солю, горох, гриби або якусь крупу. 

Українські селяни споживали багато капусти,
особливо квашеної. З квашеної капусти най�
частіше готували капусняк («капуста», «росо�
лянка», «варянка»), додавши пшона та картоп�
лі. Засмажували капусняк салом або олією, а у
піст його варили з бобом або грибами. Кваше�
ну капусту також тушкували, начиняли нею ва�
реники та пиріжки, їли її з хлібом. 

Найпоширенішою овочевою стравою був
борщ. Про його значення у харчовому раціоні
українців свідчать прислів'я: «Як нема борщу, то
нема й їжі», «Борщ – старий господар», «Де в
хаті борщ і капуста, там хата не пуста». В Украї�
ні відомо кілька різновидів борщу: з квашених
буряків (у поліських і карпатських селах), з бу�
ряків, картоплі й капусти (Центральне Подніп�
ров'я), з квашених буряків і капусти, а навесні –
зі щавлю, лободи та картоплі. У піст борщ вари�
ли із сушеною рибою або грибами. 

Часник та цибулю використовували як
приправу для багатьох страв. Улітку вони ра�
зом з хлібом становили полуденок селянина
в полі. У віруваннях українців часник викону�
вав роль оберега від злих сил. Зубчик часни�
ку жінка зашивала колись у пояс «від уро�
ків». З тією ж метою у карпатських селах мо�
лодій пришивали чи вплітали до весільного
вінка зубчик часнику. З часником куми несли
хрестити новонароджену дитину. 

Важливу роль у харчовому раціоні селян ві�
дігравали бобові – горох, квасоля, а в карпат�
ських селах – і біб. Зварені бобові досить час�
то їли з різними стравами замість хліба. З ква�
солею по всій Україні варили борщ та юшку. У
скоромні дні споживали коров'яче молоко
(солодке і кисле) та молочні продукти (сир,
сметану, зрідка масло). У карпатському регіо�
ні був поширений овечий сир – «будз», «буц»
та овеча бринза («бриндза»). На коров'ячому
молоці українські селяни готували різні стра�
ви: каші, галушки, затірку, локшину та кисіль;
воно служило приправою до крутих каш та
картоплі. З сиром варили вареники, а в цент�
ральних і східних областях смажили сирники
та налисники. З першого (після отелення ко�
рови) молока готували молозиво. 

Святкові страви
До складу святкових страв і печива входила

обрядова їжа, яка виконувала релігійно�магіч�
ну функцію і без якої обряд не міг відбутися.
Традиційну святкову та обрядову їжу можна
поділити на дві групи: страви і печиво до сі�
мейних свят та обрядів (уродини, весілля, по�
хорон, поминки) і їжа на календарні свята. Во�
на відрізнялася вищою, аніж щоденна їжа, ка�
лорійністю, кращими смаковими якостями.
Лише на свята основна маса селян споживала
м'ясо, яйця та масло. На сімейних урочистос�
тях (уродини, хрестини, весілля), а також на
похороні та поминках українці подавали одні й
ті ж страви: борщ або м'ясну юшку, кашу, гре�
чані млинці, капусту, домашню локшину. За�
можні селяни готували холодець, а в цент�
ральних областях України та на Поліссі – м'яс�
ну печеню («жарьонку»). На Поділлі, в Карпа�
тах і на Прикарпатті поширеною стравою на
свята були голубці з квашеної капусти. 

На уродини, хрестини, весілля та похорон
готували спеціальні обрядові страви і печи�
во: на весілля випікали коровай, калачі,
«шишки», «лежень», «пару», «борону»; на
похорон варили «коливо» з медовою си�
тою (водою з медом). Обов'язковою стра�
вою на хрестинах у поліських селах була
«бабина каша». Горщик з пшоняною чи
гречаною кашею наприкінці частування під
час хрестин розбивали. Право розбити гор�
щик мав той, хто поклав на кашу найбіль�
ше грошей (як правило, хрещений батько).
Середину каші з грішми віддавали породіл�
лі або бабі�повитусі. Кашу їли всі присутні
й навіть брали її додому. 

Багато різних видів печива існувало у весіль�
ному обряді. На весілля випікали (лише у моло�
дої, або в молодої та молодого) коровай, який
дарували молодим від усього роду. Коровай мі�

сили з пшеничного борошна. У поліських селах
нижню частину короваю («підошву», «пудош�
ву») робили з житнього тіста. У коровай клали
сирі яйця, зерно, мед, а також гроші, вартість
яких визначалась парним числом – 10, 20...
Зверху коровай оздоблювали квітами, голубка�
ми, баранчиками, виготовленими з прісного тіс�
та. Усе це, згідно з народними віруваннями, уо�
соблювало подружню любов, добробут і багат�
ство. Процес випікання короваю супроводжу�
вався обрядовими піснями. Спечений виріб
прикрашали «різгою» – трьома гілочками, які
були обліплені тістом та запечені в печі. Напри�
кінці весілля староста чи дружба розрізав коро�
вай і частував ним усю родину. Нижню частину
віддавали музикам. 

Весільні калачі були круглими або подов�
гастими. Круглі калачі сплітали з двох, трь�
ох чи восьми валків тіста, всередині вони
мали дірку. Подовгасті калачі робили із
шматка тіста, на яке зверху клали «косу» з
трьох валків тіста. «Лежень», що був поши�
рений на Півдні України та на Полтавщині,
мав овальну форму, зверху гладенький або
оздоблений «шишками». «Лежень» і калач
виконували таку ж саму роль, що й коро�
вай: їх ділили поміж гостей. У Центрально�
му Подніпров'ї, на Полтавщині випікали
спеціальне печиво – «шишки», з яким ходи�
ли запрошувати на весілля. 

У селах Західного Полісся обов'язковим ве�
сільним печивом була «пара», «двойка» – два
невеликі хлібці, спечені разом. З «парою» мо�
лоді вінчалися, а на другий день з'їдали її. За на�
родним повір'ям «пара» мала магічне значення:
повинна була забезпечити щасливе подружнє
життя у парі. 

На поминальний обід після похорону
скрізь подавали гарячу страву – борщ чи ка�
пусняк. Згідно з віруваннями українців, з па�
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рою відлітала душа покійника. Обов'язковою
поминальною стравою було «коливо», «ка�
нун» – зварена пшенична чи ячмінна крупа,
полита медовою ситою. На початку XX ст. за�
мість крупи використовували покришену бі�
лу булку або хліб. Три ложки «колива» з'їда�
ли на початку поминального обіду. 

У селах Західного і Центрального Полісся іс�
нував давній звичай: поминати померлих роди�
чів весною і восени «на діди», у «дідову п'ятни�
цю». Поліщуки вважали, що тоді душі всіх по�
мерлих родичів приходять на вечерю. Тому в
кожній сім'ї обов'язково готували кілька страв:
борщ, капусту, кашу, рибу, вареники, узвар та
«коливо». Для померлих родичів відкладали в
окрему миску по три ложки кожної страви. Нап�
рикінці вечері під стіл виливали воду і казали:
«Вибачайте, душечки, чим мали, тим поминали.
Як будете допомагати, будем краще приймати». 

У поминальних звичаях українців зберег�
лись релікти дохристиянських вірувань:
приготуванням їжі для померлих живі нама�
галися улестити предків, отримати допомо�
гу від них, відвести від себе їх можливий
згубний вплив. 

Серед календарних свят головними були зи�
мові (різдвяно�новорічні) та Великдень. З�по�
між зимових свят вирізнялися Свят�вечір, Різ�
дво, Новий рік і Хрещення, у яких тісно переп�
лелись християнські й народні звичаї та обряди.
Їжа на Свят�вечір, Хрещення була пісною, на
Різдво і Новий рік – скромною. На Свят�вечір
готували сім, дев'ять або дванадцять страв (хоч
не всім селянам це було під силу), серед яких
обов'язковими була кутя (з пшениці чи ячме�
ню) та узвар із сушених фруктів. Крім того, на
Свят�вечір варили борщ, вареники (з капустою,
маком, картоплею, грибами, сливами), рибу,
горох, квасолю чи біб, гриби та кашу. Усі ці стра�
ви виконували ще й магічну функцію – мали за�
безпечити добробут сім'ї протягом року. 

У карпатських селах на Свят�вечір пекли
спеціальний хліб – «крачун», «василь», у яко�
му запікали зерна пшениці, жита, кукурудзи,
квасолі, а також зубчики часнику. В деяких се�
лах у «крачуні» запікали і страви, приготовле�
ні на Святвечір. «Крачун» лежав на столі до
Нового року чи Хрещення як символ сімейно�
го добробуту. На ньому на Різдво або Новий
рік ворожили про майбутній урожай (котили
його від порога до столу). Їли «крачун» усі
члени сім'ї і давали худобі. 

На Різдво споживали кутю з салом, борщ чи
капусняк ковбаси, сальтисон, кров'янку (якщо
селянин колов перед святом свиню). Крім цьо�
го, варили домашню локшину на молоці чи
м'ясній юшці. На Новий рік намагалися приго�
тувати якнайбільше скоромних страв, щоб ці�
лий рік не відчувати нестачі їжі. 

Зимовий цикл календарних свят закінчувався
Масляною, чи сирною неділею, коли головни�
ми стравами були вареники з сиром чи брин�
зою, млинці та молочні каші. 

Особливі страви споживали українці під час
Великого посту, який тривав сім тижнів і пере�
дував Великодню. У перший день Великого
посту селяни не куховарили, а їли квашену ка�
пусту, редьку та хрін. Спеціально до цього дня
пекли прісні коржики – «жиляники», «костру�
баники», «дужики». Тісто замішували з житнь�
ого, гречаного чи ячмінного борошна, інколи
додавали квашеної капусти. На Поліссі «жиля�
ники» зверху посипали маком або мастили ме�
дом. Ці коржики їли для того, щоб бути жила�
вими, дужими. 

Під час постів заборонялося споживати яй�
ця, м'ясо�молочні продукти та страви з них.
Усю їжу селяни мастили олією або так зва�
ним «бичачим молоком» – потовченим та
розведеним водою конопляним чи лляним
сім'ям. Основними стравами на піст були:
борщ з грибами чи рибою, вівсяний кисіль,
квашена капуста (сира або варена), огірки,
варена чи печена картопля, риба. 

У середу четвертого тижня Великого посту
селяни пекли печиво (з прісного чи закваше�
ного тіста) у вигляді хреста – «хрестяники»,
«крижики», «хрести». У поліських селах їх
наповнювали сушеною чорницею, маком
або квасолею. Їх їли усі члени сім'ї, а також
давали худобі. «Хрести» тримали в засіках з
зерном; з ними починали сівбу зернових та
садіння картоплі. З «хрестом» виганяли пер�
ший раз худобу на пасовище. 

На Сороки – свято зустрічі весни, яке ук�
раїнські селяни відзначали 9 березня за
старим стилем, – вважалося за необхідне
варити 40 вареників чи пекти 40 бубликів,
пампушок. У деяких місцевостях пекли пе�
чиво у вигляді сорок або жайворонків і час�
тували ним дітей. 

На Великдень в Україні пекли паски та
фарбували (красили) яйця («крашанки»).
Процес приготування тіста (з житнього чи
пшеничного борошна), випікання паски суп�
роводжувався різними магічними діями, які
були спрямовані на те, щоб паска добре ви�
росла, не потріскалась. Вважалося, що тоді
родину оминатимуть хвороби, ніхто протя�
гом року не помре. Заможні селяни до Ве�
ликодня різали порося і на свято запікали в
печі шматок м'яса (шинку) чи сала, варили
холодець. У XIX ст. на Поліссі, Поділлі, у цен�
тральних областях України до свят запікали
в печі мале порося. 

У карпатських селах існував звичай: після
посвячення великоднього печива та їжі чим�
дуж бігти додому. Вважалося, що чим швид�
ше господар опиниться в хаті, тим скоріше
він упорається з польовими роботами. Існу�
вали інші тлумачення цього звичаю: щоб ху�
доба брикала або швидко ріс хліб у полі. 

На Петра і Павла – свято, яке в народі вва�
жалося пастушим, селяни пекли із сиру,
яєць і борошна «мандрики», «сирники». Їх
давали дітям�пастухам. На Маковія (14 серп�

ня) готували страви з маку: пекли прісні кор�
жі, які заливали солодкою водою, заправле�
ною тертим маком. Це були «коржі з ма�
ком». У поліських селах на Маковія варили
вареники з маком, пекли пиріжки з маком,
варили макову юшку. На Спаса (19 серпня)
скрізь святили яблука і груші, пекли пиріжки
з яблуками та варили фруктовий кисіль. 

Багато страв традиційної української кухні
побутують і в наш час (борщ, капусняк, юшки,
деруни, каші, галушки, локшина, вареники,
капуста, пиріжки, сирники, холодець тощо),
їжу, яка колись була виключно святковою, те�
пер готують і на щодень. Однак чимало тради�
ційних страв зазнали певних змін: покращи�
лись їх смакові якості, підвищилась калорій�
ність. Широко відомі сьогодні й обрядові
страви і печиво до родинних та календарних
свят («бабина каша», коровай, калачі, «пара»,
кутя, коржі з маком та ін. ). Однак в обрядовій
їжі послаблюється чи зовсім втрачається релі�
гійно�магічна символіка, в той же час посилю�
ється естетична та розважальна функції. 

Український народ завжди відзначався сво�
єю гостинністю. Подорожнього, прошеного
чи непрошеного гостя слід було нагодувати,
подаючи кращу їжу, яку господарі не могли
їсти щодня. Якщо під час їди хтось заходив у
хату, він говорив: «Хліб та сіль». У карпатсь�
ких селах той, хто нагодився на сніданок, обід
чи вечерю, промовляв: «Час на обід (полуде�
нок, вечерю)» або «Харчуйте здорові». Поява
гостя у цей час вважалася доброю ознакою;
це, згідно з віруваннями українців, забезпечу�
вало родині достаток і благополуччя. Госпо�
дарі обов'язково запрошували гостя, захожо�
го чи сусіда до столу: «Просим Бога і Тебе: сі�
дай обідати» або «Просим і Вас», «Просимо і
Вас до обіду (полуденку, вечері)». Треба було
скуштувати кожної страви, яку подавала гос�
подиня. Однак часто, особливо в Галичині,
відмовлялися від гостини: «Заживайте здо�
рові, дякую» чи «Обідайте, най вам Бог дасть
на пожиток». 

В Україні існували вироблені впродовж ві�
ків правила народного етикету, які виявляли�
ся у святкових частуваннях. Вважалося пога�
ною ознакою багато і жадібно їсти в гостях. 

Гості ніколи не починали їсти, поки госпо�
дарі не просили: «Призволяйтеся!» «Бог
благословить, а хазяїн велить – корміться,
господа», «їжте, гості дорогі», «Ану гості, ку�
сайте, попивайте», «Ану прошу, досягайте»
тощо. З'ївши кілька ложок страви, гості зно�
ву чекали «принуки». Гостина, на якій гостей
мало просили до їжі, вважалася поганою.
Про це свідчить і прислів'я: «Давали їсти й
пити, лише принуки не було» чи «Вміли по�
давати, та не вміли припрошувати».

aboutLukraine.com






