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Шляхами
предків
Людина може помилятися, вибираючи свій шлях у житті, але
провидіння – ніколи.

Емілія Михайлівна Токар, цілитель, фітотеD
рапевт, член Всеукраїнської Громадської
Організації «Асоціація фахівців з народної
та нетрадиційної медицини України».

С

відчень такого сценарію долі стільки,
скільки людей на світі, і героїня цих
рядків – не виняток.
А як усе починалося?
17 листопада 1959 року у наймальовничі
шому куточку України, Закарпатті, у родині
колгоспників народилася дитина – світлово
лоса дівчинка. Батьки дали їй не звичне, але
таке чудове та красномовне ім'я – Емілія.
Щаслива, дружня сім'я проживає у відо
мому на весь світ селі Іза, що славиться не
тільки красотами природи, а й працьовити

ми людьми – унікальними майстра
ми з лозоплетіння. Вироби з лози –
це неповторні витвори мистецтва,
що мають попит і сьогодні, тому що
вони виплетені руками майстрів від
щирого серця.
Рідний край Емілії Михайлівни сла Нагороджена Орденом «Патріот України» за
виться ще й давньою традицією ут проявлений патріотизм та бездоганне служіння
Медаллю «Флагман народної та
римування овець, позаяк це завжди Україні,
нетрадиційної медицини» та грамотою комітету
було одним із джерел виживання. Верховної Ради України з питань охорони здоров'я
Вівчарство давало селянам сир, за вагомий внесок в утвердження і розвитку галузі
бринзу, баранину, овчину та вовну. нетрадиційної та народної медицини.
З овчини та вовни вони виготовляли виро раново», яке по праву можна назвати дже
би широкого вжитку (ліжник, петек, капчури релом здоров'я, і де завжди можна поласу
тощо).
вати неповторними смаками закарпатських
Традиційно, дбайливі господарі разом з екологічно чистих дарів природи, такими як
ватагами (вівчарями) в день Святого Юрія (6 питне молоко, кефір з овечого молока, йо
травня) на околиці сіл в вишиванках святку гурти, сир «Ізянський», сир коров'ячий «Ма
вали провід тварин в полонини. Гучні трембі радаш», сири овечі «Ріка» і «Грунь», сир
ти запрошували селян на свято, де ватаги ку м'який «Тиса», бринза, вурда, баранина,
ховарили і запрошували односельчан відві ковбаси з баранини. Вперше на Україні тут
дати смачний бограч, сир та бринзу.
почали виробляти масло зі свіжого овечого
Діти та внуки Емілії Михайлівни не забу молока, яке із задоволенням споживають
вають традиції своїх предків. Вони не тіль дітки та дорослі при простудних захворю
ки відновлюють та зберігають традиції рід ваннях. Асортимент сироварні різноманіт
ного краю, а й поповнюють вівчарство су ний (15 видів молочної продукції), весь
часними технологіями та новітнім облад зроблений зі свіжого молока корів та овець.
Село також славиться єдиним, не тільки
нанням, які відповідають за якість продук
ції. Деякі з виробів виготовляються за на Закарпатті, а й в Україні, господарством
особливою рецептурою, якої немає в жод «Оленяча ферма», на якій розводять пля
ній сироварні України.
мистих оленів. Ферма була заснована у
В рідному селі у 2005 році родиною Лепе 1987 році з метою отримання пантів, з яких
їв було засновано овече господарство «Ба виготовляється лікарський засіб пантокрин.
А ще у селі проживали знахарі, які завжди
приходили на допомогу односельцям. Ба
буся Емілії Михайлівни теж лікувала та ряту
вала людей травами.
Хто її цьому навчав, від кого отримала цей
дар – не відомо, але те, що люди до неї при
ходили зігнуті, з болями у спині, а виходили,
як годиться, Емілія добре пам'ятає. У лікуван

Дочка Руслана, зять Юрій, онуки Юрій та Володимир

Сир «Ізянський»
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На заготівлі лікарських рослин

ні бабуся використовувала кропиву, з якої ро
била віники і лупцювала ними по спині.
Ніхто не виходив від неї з порожніми рука
ми, кожному хворому вона давала збір су
хих трав і розповідала, як правильно вико
ристовувати. Вміла і застосовувати п’явки,
а маленька Емілія допомагала їх виловлю
вати, не боялась і любила довго спостеріга
ти за живими істотами.
Дитинство у кожного проходить по різно
му, та загалом – це найпрекрасніші роки
життя. Можливо, саме тому ми, навіть на
склоні літ, пам'ятаємо кожну мить того щас
тя. Емілія від народження сильно хворіла,
але маленька дівчинка навчилася повноцін
но жити зі своєю хворобою, пристосовува
тись до обставин, до людей. Вона не зав
жди мала змогу гасати з однолітками по се
лу, та ніколи не була відлюдьковатою.
Навпаки, вона гуртувала біля себе дітей,
лікувала різних тваринок, розповідала сво
їм друзям багато цікавого про красу приро
ди, тому що сама була закохана у все живе,
що створив Господь. Весь свій час вона
проводила за читанням книг і цю жагу до
пізнання зберегла і до сьогодні.
Разом з бабусею вони ходили в гори, зби
рали та заготовлювали лікарські рослини.
Їй все було цікаво, потрібно, хоча тоді і не
розуміла – навіщо, та серцем відчувала се

Син Михайло, невістка Людмила,
онучки Анжеліка та Руслана
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бе малесенькою частиною природи, з якою
вони єдині, нерозривні.
Наступний етап життя пройшла, як і всі:
закінчила школу, отримала агрономічну ос
віту, вийшла заміж. Працювала за своєю
спеціальністю у Інституті цукрових буряків
УААН в Києві. Доля зводила Емілію Михай
лівну з різними особистостями, і пізніше во
на зрозуміла, що не випадково. Кожну лю
дину вона пам'ятає, згадуючи з теплотою та
посмішкою. Це і лікарі, які завжди її рятува
ли, і співробітники, односельці, знайомі і
просто пересічні громадяни – всі вони зали
шили їй часточку своєї безкорисливої лю
бові, навчили бути сильною та терплячою,
посміхатися, коли хочеться плакати, а ще –
навчили перемагати і вірити у власні сили.
Із великою повагою та вдячністю розпо
відає Емілія Михайлівна про лікаря Куртсе
ітова Ленура Куртсеітовича, завідувача клі
ніки народної та нетрадиційної медицини в
головному госпіталі Міністерства оборони
України, який зміг найти причину її страж
дань та, безнадійно хвору, повернув до
життя. Цей талановитий лікар написав
близько 20 наукових робіт, безліч методич
них рекомендацій з хірургії, застосування
енергоінформаційних методик для ліку
вання різних захворювань, в тому числі і
злоякісних пухлин.
У дорослому житті Емілія Михайлівна
займалася різними справами та завжди
відчувала, що ще себе не знайшла, що її
доля повинна бути іншою, тому і шукала
свою стежину. Вона ніколи не була байду
жою до чужого болю, тому що сама багато
років терпіла страшні фізичні муки. Весь
час запитувала Господа «Чому?», а відпо
відь отримала, коли зрозуміла, що наділе
на своїм даром, Даром Цілителя, щоб за
бирати людські страждання, виліковувати
хворих, а ще – навчати любити світ та ви
користовувати з користю цілющі трави, що
ростуть на рідній землі.
Тим, хто хоче більше пізнати світ приро
ди, наблизитися до нього в повсякденно
му житті, дізнатися, як отримувати від ньо
го допомогу у відновленні здоров'я та за
інших потреб, Емілія Михайлівна з радістю
дарує свої знання. Про кожну з лікарських
рослин вона може розповідати годинами,
адже більшість діє на організм комплек
сно, а отже вони можуть допомогти люди
ні від різних хвороб. Слід знати, коли рос
лини помічні, в яких випадках і в якій фор
мі їх найліпше застосовувати. Важливо не
лише правильно зібрати рослину, а й пра
вильно її заготовити. У Емілії Михайлівни є
багато чудових напрацювань щодо цього,
які базуються як на особистих досягнен
нях, так і на досвіді світил народної та нет
радиційної медицини.

Успіх та знання прийшли з роками: вона
багато практикувала, а також постійно нав
чалась, самовдосконалювалась. У 2013 ро
ці Емілія Михайлівна пройшла атестацію та
експертизу в галузі народної медицини (ці
лительства) методом фітотерапії, атеста
ційноекспертний висновок № 4430 від 24
грудня 2013 року, на основі якого в 2014 ро
ці Міністерством охорони здоров’я України
видало спеціальний дозвіл на зайняття на
родною медициною (цілительством) № 2
від 24 червня 2014 року.

Арніка гірська. Діти та онуки з задоволенD
ням допомагають Емілії Михайлівні загоD
товляти лікарські рослини.

На базі Приватного вищого навчального
закладу «Київський медичний університет
Української академії народної медицини»
закінчила повні курси та отримала свідоц
тва за програмами «Електропунктурна діаг
ностика та інформотерапія», «Основи ме
дичних знань», «Іридодіагностика», «Гомео
патія», «Фітотерапія», «Гірудотерапія».
Емілія Михайлівна – консультант з нату
ральної медицини і застосування біологічно
активних речовин.
У 2015 році закінчила курси Товариства
Червоного Хреста України з навчання насе
лення наданню першої допомоги, а також
Європейський інститут міждисциплінарних
досліджень і освіти, факультет медичної ре
абілітації, психології і здоров'я (Ганновер,
Німеччина) та отримала ступінь бакалавра
наук за спеціальністю «Натуральна/компле
ментарна медицина». З 2015 року продов
жує навчання у магістратурі.
Емілія Михайлівна нікому не відмовляє у
допомозі та наголошує, що лікування – це
спільна справа лікаря, хворого і Господа,
який її руками рятує людей та повертає їх до
повноцінного та щасливого життя.
Контакти:
село Іза, вул. Возз’єднання, 18А
Хустського рDну,
Закарпатської обл.
тел. 067D312D24D11
emilia_tokar@mail.ru
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УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ
85літтю українського художника й діяча Олександра Васильовича Фисуна присвячено

І МИСТЕЦЬ, І МИСЛИТЕЛЬ, І КОЛЯДАР

Т

ворчість Олександра Фисуна почала
розвиватися тоді, коли він усвідомив
себе українцем. Перед ним відкрило
ся духовне завдання, в якому він проявився
багатогранно  художникграфік, історик
мистецтва, етнограф. А відтак й академік
Міжнародної академії оригінальних ідей.
Народився мистець 5 березня 1932 року в
селі Темирівці Запорізької області. По війні
закінчив училище ФЗН, здобувши професію
слюсаря. Навчався в Одеському художньо
му училищі. В Київському художньому інс
титуті вправлявся у малярстві, а дипломну
роботу захистив за графічним портретом
майстрині декоративного розпису Ганни
Собачко. Працював за фахом у Києві: в уп
равлінні залізниць, в майстернях Художньо
го фонду. Найяскравіше проявився в мініа
тюрі графіки  екслібрисах. Творчо розвинув
його як самодостатній жанр: книжкові знаки
вирізьблював не лише для сучасників, а й
для історичних та культурноосвітніх діячів
України, борців за її волю й незалежність.
За допомогою конфігурацій ліній, цяток
витворював змістовний і пружний образ,
який уособлював життєве спрямування то
го, для кого твір найменовано.
Вивчав творчість майстринь народного
мистецтва Ганни Собачко, Марії Прийма
ченко. У майстерні славетного скульптора й
патріота Івана Гончара сповна відкрив об
разну змістовність і красу народного мис
тецтва. З кінця 1960 років зацікавився свя
тами й обрядами та збагнув, що вони мають
таку ж образну змістовність, як і твори на
родного мистецтва. Бував на святкуваннях
Купайла у Вишнополі, навіть вирізьбив
скульптуру Світовида на цільній вербовій
колоді. У Карпатах пізнавав творчість гуцу
лів. З 1973 року брав участь в археологіч
них розкопках праміст Трипільської цивілі
зації у Майданецькому, Тальянках. Замалю
вав кілька альбомів декоративних оздоб на
посуді трипільцівхліборобів з Майданець
кого праміста. Тоді відкрив, що образотвор
ча мова і пращурівтрипільців, і майстрів ук
раїнського народного мистецтва є однако
вою і за символами, і за змістом. Особливо
це простежується на писанках, декоратив
них розписах, оздобленні кераміки.
Понад 40 років творча діяльність єднала
Олександра Фисуна з писанкаркою Ялиною
Ратушняк із Кобринового, яка була неви

черпною в народній образотворчій мові. А
ще досліджував творчість майстрів кераміч
ної скульптури Лизавети Медолиз із Громів
(Уманщина), Олександри Селюченко з
Опішні (Полтавщина), Олександра Ганжі із
Жорнищ на Поділлі.
Цілеспрямоване вивчення писанкових оз
доб дало О.Фисуну підстави у статті «Мис
тецькі скарби писанок» ствердити: «Писан
ки Черкащини  один з найвагоміших набут
ків у царині українського декоративного
розпису». У ній він розглядає творчість пи
санкарок із Тальнівщини: Явдохи Бадьорої
із Романівки, Тетяни й Марії Баранюків, Гор
пини та Федосії Мициків, Теклі Дученко,
Варвари Рибчинської із Вишнополя. Основ
ними образами у них є ружазоря і листя
явора, клена, дуба, берестка, які спрямова
ні на чотири сторони світу. В писанках Яли
ни Ратушняк всі образи й композиції непов
торні. Її твори є невичерпною скарбницею
орнаментики. Творчість Ялини Ратушняк,
наголошує дослідник, є видатним явищем в
українському народному мистецтві.
О. Фисун замальовував писанки не тільки з
Тальнівщини, з інших районів Черкаської об
ласті, внаслідок чого до Всесвітнього з’їзду
писанкарів 1992 року було видано альбом
«Писанки», а 2007 р.  його доповнено й пе
ревидано повнокольоровим. Написав статтю
про прадавність образотворчої мови писа
нок Черкащини, надруковану в збірнику «Му
зей історії хліборобства» (2006).
Кілька десятків років старостував на ве
сіллях й вів їх за обрядовими дійства, які ос
вячують шлюб, наснажують молоде под
ружжя на духовне і плідне життя. Організу
вав ватагу «Зореносці» й на засадах народ
ної звичаєвості колядував з нею не тільки в
Києві, Карпатах, а й на Черкащині, в селах
Тальнівщини. З нею він повернув у звичаєве
виконання 70 колядок, як гімнів Світу білому
і Сонцю красному На засадах народної зви
чаєвості розробив колядницький одяг, який
повишивала народна майстриня Ялина Ра
тушняк із Кобринового, та обладунки для
кожного з персонажів ватаги.
У ґрунтовній статті «Деякі аспекти образ
ного мислення трипільців» мистецтвозна
вець О.Фисун аналізує розписи Трипіль
ської культури, якими оздоблено посуд із
Майданецького праміста. Колова архітекту
ра міст з майданом у центрі, двоконічний
посуд різної величини, невпинний колообіг
в мальованих сюжетних композиціях, про
ріст життя в рослинах, тваринах, зображен
ня сонця, місяця, небесних та земних вод
«відтворюють величні картини життя у без
межному Світі». Встановив, що за символі
кою, композиціями вони наближені до кра
щих зразків декоративних оздоб україн
ського народного мистецтва. Чотирибічне
виображення світу трипільцями передалося
в духовний спадок українцям. І в пращурів, і
в нащадків, наголошує дослідник, є спільна

Старости Олександр Фисун (ліворуч) та
Вадим Мицик крають коровай. Опішня, 1984 р.

мотивація  потреба душі уславлювати гар
монію Світу, звеличувати життєдайність Не
бесних Сил. Майстриня народних іграшок,
кониківсвистунців Лизавета МедолизПо
пова із Громів у 1970х роках виліплювала й
коників, й вершників на них завченими, ус
падкованими защипами, як і на трипіль
ських статуетках. Дослідник довів, що в ста
туетках і трипільців, й українців втілена най
більша шана до жінки, як прародительки Ро
ду  Великої Матері. За часів Київської Русі
вона мала священні назви  Дана, Жива, Бе
региня. Ці духовні святощі вважалися обе
регом роду. Такими вони творилися й відо
мим гончарем із Жорнищ Олександром Ган
жою (Поділля). О.Фисун стверджує, що йо
го «витвори  продовження образної мови
трипільської пластики».
Звідси й вмотивований висновок дослід
ника О.Фисуна: «Феномен трипільського
духотворення полягає в невгамовній жадо
бі заглиблюватися в неосяжні простори
Всесвіту, здатності збагнути незнищимість
краси й мудрості світобудови, у духовній
потребі славити космічне буття. І таким чи
ном утверджувати себе як народ видатної
цивілізації».
На основі змістовних досліджень О.Фисун
вперше в українській науці на засадах архе
ологічних культур України від Кам’яної Мо
гили й до Київської Русі, обрядових й істо
ричних пісень та всіх жанрів народної куль
тури написав фундаментальну працю, кот
рій нема аналогів: «Праоснови Трисуття Ук
раїнського Духу» (2013). В ній мислитель
розкрив духовну силу народу, який вічно
живе і творить у єдності із проявами Світо
вого ладу на своїй рідній землі.
Вадим Мицик,
етнограф, академік Міжнародної
академії оригінальних ідей
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З пригнобленими проти гнобителів.
Революційний шлях Нестора Івановича Махна.
Національний характер.
Питання української складової в махнов
ському русі є доволі заплутаним. Безперечно,
головним чином політика Махна базувалася
на питаннях економічних, проте в листопаді
1919 року Махно заключив союзницьку угоду з
рухом боротьбистів (українські націоналкому
ністи), головним пунктом якої стала боротьба
за незалежну Радянську Україну. Боротьбисти
включалися в культвідділ при махновський ар
мії, отримували право на створення газети
«Шлях до волі» (українізована версія «Путь к
Свободе»  головному друкованому виданню
махновщини) та редагування матеріалів її ро
сійськомовної версії «Путь к Свободе». З цього
часу починається різка українізація риторики
махновських видань («Шлях до Волі», 26 сер
пня 1919 року, Катеринослав):
«Визволення мусить бути повним, вичер
пуючим. Воля політична, економічна, націо
нальна, воля особистості… Воля без жадних
обмежень!
Вступ війська батька Махна до Катериносла
ву дав всім творчим революційним і культур
ним силам велику можливість розгорнутися
якомога ширше, але чомусь то не всі хотять
використати цю можливість. Наприклад  ук
раїнські культурні діячі… Де вони? Що вони по
робляють? Де їх любов до рідного народу і ціл
ковита відданість справі, про що вони так га
ряче доводили завше? Чи вони може сором
ляться мозолястих рух махновця і чекають на
ще якесь «визволення», більш «делікатне»?
Українські інтелігенти мусять негайно ж ста
ти до роботи і залишити своє кволе і нікчемне
бідкання та скарги на долю. І коли вони цього
не зроблять  хай не претендують тоді на будь
яку ролю у визвольному русі і хай пам’ятають,
що нарід зроду не пробачить їх каїнової пове
дінки. Українському працюючому людові пот
рібні українська газета і книжка, школа, лекція,
вистави … І на це все він чекає від тебе, укра
їнський інтелігент! Вилазь же, голубе, на світ
білий, облиш своє боязливе животіння і прик
ладом власної праці доведи народові, що сло
во твоє не є далеким від діла.».
Українській зміст махновщини вилився і в ук
раїнізацію шкільної освіти, українська мова бу
ла повернута до шкільної освіти, що було вис
вітлено в оголошенні Культпросвітнього відді
лу ВРР за 18 жовтня 1919 року: «Наказ ген.
МайМаєвського, що забороняв материнську
мову в школах, вiднинi скасовується як силою
нав’язаний нашим школам. В iнтересах духов
ного розвитку народу мова шкiльного викла
дання має бути та, до якої природно схиляєть
ся мiсцеве населення… i воно, а не влада i не
армiя має вiльно i самостiйно вирiшувати це
питання». А оскільки населення Півдня України
6
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було переважно українським(85%), це зумо
вило перехід шкільної освіти на українську мо
ву. Цьому сприяло і те, що шкільний відділ при
Культпросвітньому відділі ВійськовоРеволю
ційної Ради очолювала Галина Кузьменко, дру
жина Нестора Махна, фахова викладачка ук
раїнської мови, активний член гуляйпільської
«Просвіти» (до речі, Нестор Іванович і сам з
1917 року теж був її членом).
Що ж до самого Махна, то існує міф, що
розповідає про те, що нібито батько Махно
був космополітом, ігнорував національне пи
тання, відкидав ідею національного визволен
ня, виступав проти незалежності України і по
борював національно свідомих українців. На
одній із дружніх зустрічей з петлюрівцями в
1919 році сам Махно згадав про існування та
кого міфу, жартома питаючи петлюрівця
Ф.Мелешка: «Чи не боїтесь ви мене? Бо роз
повсюджується чутка, буцімто Махно вбиває
кожного зустрічного і національно свідомого
співвітчизника». Насправді ж, Махно не соро
мився свого походження, ба більше, він навіть
підкреслював, що сам український народ є
нащадками славних традицій Запорожжя:
«Товариші поїхали по району, а я з головою
профспілки тов. Антоновим, Серьогіним, Ко
ростильовим (голова Ради) та іншими члена
ми групи, пішов на загальний сходзбори се
лян і робітників.  Це було зібрання справ
жньої Запорізької Січі, тієї, про яку ми тепер
тільки читаємо. Правда, воно не було таким
неосвіченим, яким були запорожці. Воно зіб
ралося вирішувати питання не про «віру» і
«церкву»  ні, воно зібралося вирішувати пи
тання про наругу своїх прав…». Також, він су
мував, що не може видати свої спогади укра
їнською мовою: «Про одне лише можу пошко
дувати я, випускаючи цей нарис у світ: це те,
що він виходить не в Україні і не українською
мовою. Культурно український народ крок за

кроком йде до повного визначення своєї інди
відуальної своєрідності, і це важливо. Але в
тому, що я не можу видати свої записки мо
вою свого народу, вина не моя, а тих умов, в
яких я знаходжусь.».
Слід також відзначити, що, за словами Га
лини Кузьменко, дружини Н. Махна, гімном
повстанців була відома пісня «Розпрягайте,
хлопці, коні». Її до повстанців приніс моло
дий вчитель з Полтавщини Іван Негребець
кий. Останнім куплетом було «Запрягайте,
хлопці, коні, годі вам вже спочивать та пої
дем з Гуляйполя щастяволю здобувать!».
Про український характер махновців свід
чать й багато коментарів видатних діячів.
Зокрема, В.Волін, коментуючи мемуари
Н.Махна, визнавав, що у останнього:
«…проступав, поряд з фанатичною вірою в
селянство (до того ж саме в українське се
лянство), насторожене, недовірливе, підоз
ріливе ставлення до всього неселянського (і
неукраїнського). Багато в міркуваннях і вчин
ках Махна пояснюється саме тими умонас
троями». Але відзначав росіянин В. Волін і
позитивні сторони, кажучи: «програма націо
нального визволення України не тільки не су
перечить основному махновському гаслу: «З
пригнобленими проти гнобителів завжди!»,
але й природно доповнює його.».
Ось що писав про махновські загони Юрій
ГорлісГорський, якому довелося з ними зус
трітися: «Приглядаюся до махнівців. Звичайні
собі, добрі хлопці  катеринославці, одягнені
на козацьку «моду». Нічого «анархістичного» в
них не було, нічогісенько, здається, з ідеї
анархізму вони й не тямили. Говорили про се
лянську революцію, селянську самостійну Ук
раїну і вірили в щасливу зорю свойого ватаж
ка, як не кожний чернець у Бога.
Перед полуднем почали зупинятися в Рів
ному махнівські відділи. Приглядаємося до
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цієї, будьщобудь, поважної сили. Кіннота 
хватські хлопці на добрих конях, сотні тача
нок з кулеметами, гармати  по всемеро ко
нейзміїв у кожній. Прапори чорні й жовто
блакитні. Останні, як говорили, Махнова дру
жина  Гандзя Кузьменко  свідома українка 
для відділів сама пошила й повишивала. На
національному прапорі вишитий напис: «Хай
живе селянська революція»… Багато махнів
ців у широких козацьких шараварах, співа
ють українських пісень.». Говорив він і про
тверду віру Махна у перемогу: «Ще рік такої
політики  і будемо мати сто, тисячу селян
ських фронтів! В Україні, Росії, на Дону  всю
ди! Селянська революція  право кожного
народу, міста чи села на влаштування собі
життя по своїй вподобі…
 Віриш, батьку, в перемогу селянської ре
волюції?
 Вірю.
У цьому короткому «вірю» була справді
тверда віра. Хто знає, якби Кремль не змінив
би круто того року внутрішньої політики, мо
же, і здійснилось би «батькове» віщування про
тисячу внутрішніх фронтів.»
Цікаво подивитися спогади про махновців з
боку білогвардійців, а саме службовця білої
адміністрації м. Бердянськ М.Герасименка:
«Воістину, це була сучасна Запорізька Січ, і
потрібна була могутня репинська кисть, щоб
зобразити на полотні ці яскравокартинні,
незграбні, дикі фігури. Більшість махновців
були одягнені у в’язані і ситцеві, білі і кольоро
ві фуфайки, на ногах бовталися надзвичайної
широти шаровари з червоними поясами нав
коло талії, кінці яких опускалися мало не до
землі. Озброєні були всі «до зубів» . На питан
ня, з якої місцевості вони відбуваються, мах
новці називалися селянам «запорожцями», а
свій підрозділ «Запорізьким полком з армії
батька Махна.».
Махновська газета «Анархістповстанець»
писала: «Анархомахновський рух на Україні є
рух самобутній, національний… В чому спа
сіння української нації? Який ідейний рух дій
сно спасе українську націю, її свободу та не
залежність? Відповідь ясна. Сам народ уже
давно усвідомив, що єдине його спасіння в
анархізмі, безвладній трудовій федерації, що
є єдино вільна незалежна організація, яка по
винна привести націю до давно омріяної сво
боди і процвітання.».
Щодо політики до представників інших ет
носів, то всяка міжнаціональна ненависть існу
вати на Вільній території права не мала і жор
стоко каралася. За словами Аршинова: «…з
перших днів свого зародження рух охопив бід
ноту всіх національностей, що населяли ра
йон. Переважну більшість становили, звичай
но, українські селяни. Близько 68% було се
лян і робітників з Великоросії. Потім йшли гре
ки, євреї, кавказці і бідняки інших національ

ностей. Грецькі і єврейські поселення, розта
шовані в приазовському районі, перебували в
постійному зв’язку з рухом. З греків вийшло
кілька прекрасних революційних командирів, і
до останнього часу в армії були особливі
грецькі загони. Складений з бідняків, спаяний
єдністю робочих рук, рух відразу ж перейнявся
тим глибоким духом братерства народів, що
властивий лише стражденній праці.».
Важливим фактором такої злагоди вказаних
національностей було те, що більшість з них,
зокрема і євреїв, в цьому регіоні складали тру
дящі, відповідно між ними не було соціального
антагонізму, а відтак і причин для ворожнечі.
Інакше, наприклад, виглядала ситуація з ні
мецькими колоністами, які в більшості були
сільськими експлуататорами (Махно називав їх
німцямикуркулями), адже при заселенні регіо
ну вони безкоштовно отримали від самодер
жавства велику кількість землі, на якій почали
визискувати українських батраків. Внаслідок
цього німціколоністи виступали на боці реакції:
підтримували німецьку окупацію, захищали по
міщицькі маєтки від селянського чорного пере
ділу, а пізніше стали на бік денікінських окупан
тів. З цих причин між махновцями і німецькими
колоністами тривала запекла війна, яку деякі
дослідники характеризують як міжнаціональну,
проте реальні її причини були соціальнополі
тичними, як це й буває зазвичай.
Основна концепція світобачення махновців
полягала у тому, що вони першочергово бачи
ли потреби об’єднання трудівників і їх само
визначення, а не самовизначення і потреби
буржуазної нації. Як писав Н.І. Махно: «свобода
і незалежність України сумісна тільки зі свобо
дою і незалежністю її трудового народу, без
якого Україна ніщо». У відозві ж махновців зна
ходимо таку думку: «Ми повинні оголосити
всюди, що нашими ворогами є експлуататори і
поневолювачі різних націй:  і російський фаб
рикант, і німецький заводчик, і єврейський бан
кір, і польський поміщик… Буржуазія всіх країн
і національностей об’єдналася для жорстокої
боротьби проти революції, проти трудящих
мас усього світу і всіх національностей».

Армія.
Мобілізації населення помахновські відріз
нялася абсолютною добровільністю, але ра
зом з тим махновська армія ніколи не відчува
ла нестачі новобранців, на відміну від нестачі
зброї, амуніції та боєприпасів, які здобували
ся виключно в боях, або по угодах з тимчасо
вими союзниками (інших у махновців не було)
 УНР або більшовиками. Добровольці до ар
мії Махна надсилалися від кожного села, де
на загальних зборах визначалося, кому дове
деться поповнити ряди Революційної Пов
станської Армії України.
7 березня 1919 року відбулося засідання
розширеної ВійськовоРеволюційної Ради, в

з листів в редакцію

Ірина Іршак

Наш шлях
Ще за скіфів незалежна,
І було внас як належно:
Сильні, горді, войовничі,
І жінки в них – як цариці.
Козаків доба буремна,
Що згадати теж приємно.
В вірності народу клялись,
Навіть чорта не боялись.
Зупинили орду золоту,
Цінуємо теж, перемогу оту.
Довели за роки ті темні:
Йти війною на нас даремно!
Наш народ талановитий,
І співучий, працьовитий.
Є талант і хист і вдача!
Лише доля в нас ледача...
***
ході якого було вирішено утвердити Військо
воРеволюційну Раду як центральний орган
влади  це було затвердження власної звер
хності в усіх органах влади «вільного району» і
повстанському штабі з правом вилучення не
відповідальних посадовців.
10 квітня 1919 року виконкомом вільної ра
ди Гуляйполя був зорганізований Третій З’їзд
селян, робітників та повстанців, делегати бу
ли з 72 волостей. Риторика з’їзду була анти
комуністична, але союз з більшовиками вирі
шили продовжити, зважаючи на близьке
розташування білого Дону.
26 травня 1919 року відбулася зустріч
представників ВійськовоРеволюційної Ради
Українська Родина № 1/2017
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та місцевої влади м. Олександрівська, в ході
якої всі прагнення ВРР було прийняті місце
вою владою, а саме скасування ЧК у всьому
повіті та їх заміна на народну міліцію, якою
керував повіт виконком з махновським пред
ставництвом в ньому. Також було затвердже
но, що без дозволу ВРР з території Олексан
дрівського повіту вивіз продуктів відбуватися
не буде, мобілізацію на території повіту мог
ла проводити лише махновська армія. Як ба
чимо ВРР набрала політичної ваги та цілком
могла диктувати свої прагнення таким вели
ким містам, яким був Олександрівськ.
1 вересня 1919 року відбувся з’їзд мах
новських командирів та представників пов
станців, була обрана нова ВРР та підбиті під
сумки діяльності Повстанської армії. На цьо
му з’їзді головою ВРР був обраний Лащенко,
селянинсередняк Олександрівського пові
ту, діяч попередньої ВРР та розробник побу
дови системи вільних рад. Командувачем
Повстанської армії безапеляційно був обра
ний Нестор Іванович Махно, а начальником
штабу  Віктор Білаш. Повстанська армія от
римала назву Революційноповстанська ар
мія України ім. Батьки Махна.
Щодо вилучення майна на користь армії, то,
наприклад, були випадки, коли старі вози змі
нювали на нові, старіші залишаючи в селян.
Це стосувалося і коней, коли втомленого коня
8
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обмінювали на свіжого, для продовження бо
йових дій, або ж коли в господарств де є біль
ше 3х коней, третього коня конфісковували.

Основні етапи створення РПАУ:
1917. У ході боротьби з корніловщиною,
санкціонованою О.Керенським, Н.Махно
створив у Гуляйполі Комітет порятунку рево
люції, організувавши з членів анархістської
організації бойову дружину  «Чорну гвардію».
Липень 1918. З дружини Махно формує
бойовий загін та починає повстання проти
австронімецької окупації і уряду гетьмана
П.Скоропадського. Партизанський загін діяв
як мобільна ударна група.
Грудень 1918. Махно вступає в перемови
ни з представниками Директорії. Комісар го
ловного штабу С.Петлюри у Катеринославі
отаман Горобець передає вагон патронів,
піввагона гвинтівок, бомби і вибухівку. Але
Махно виступає проти Директорії разом з
Червоною Армією.
Січень 1919. Переформування загонів Мах
но у п’ять полків загальною чисельністю 6200
чоловік. При чому половина із них була озбро
єна лише обрізами і мисливськими рушниця
ми, саморобними піками, вилами і ключками.
15 лютого 1919 формування Н. Махно були
включені до складу 1ї бригади 3ї дивізії
РСЧА під командуванням П.Дибенка.

7 травня 1919 р. Махно доповідав до шта
бу 2ї Української армії про створення диві
зії: «Перша Повстанська Задніпровська ди
візія складається з таких частин: Начдив 
Батько Махно, начальник оперативнопо
льового штабу Родіонов, начальник штабу
Бондарєв. 1а бригада: комбриг Куриленко,
має 3 полки (1й Повстанський полк, 2й
Маріупольський, 8й Задніпровський)  чи
сельністю: 7300 багнетів, 300 кавалерії, 250
кулеметної команди). 2а бригада: комбриг
Белаш, начштабу Давидов, має 3 полки пі
хоти, 2 кавалерії (5й Ігнат’євський пов
станський полк, 4й Керменчикський, 6й
Донський, 1й Кавалерійський радянський,
1й Кавалерійський повстанський) загалом
10 тис., 2 тис. кавалерії, 3я бригада: ком
бриг Антощенко, начштабу Шевлюк, скла
дається з трьох полків і одного батальйону
(1й Великомихайлівський, 3й Гри
гор’євський Криворізький, 7й Задніпров
ський піхотний, Ударний Берестовський ба
тальйон) 3 тис. багнетів, артдивізіон з 7 гар
мат. Примітка: дивізія має таку ж чисель
ність резерву, але не має зброї для кавале
рії. Третя частина тільки має шаблі. Полови
на вказаних багнетів має різні системи
гвинтівки Манліхер, Маузер і італійські, зі
всіх гвинтівок четверта частина старого
зразка системи «Гра».

з
п
Т
в
м
к
с
п
н
о
й
л

в
р
с
п

р
н
2
1
с
м
б
м
м
г
т
н
У
ш
с
н
н
р
с
д
з






у
,
й

0
г


й
,
м


у







и
і
о

UR-2017_1.qxd

24.01.2019

20:41

Page 9

УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ
15 травня 1919 на зборах польових ко
мандирів Махно затвердив рішення про
розгортання Першої Української Повстан
ської дивізії імені Батька Махно.
25 травня 1919 Рада оборони України за
командою Леніна і Троцького прийняла рі
шення «Ліквідувати махновщину у стислі
терміни».
11 червня 1919. Станом на цю дату 1а
Повстанська дивізія ім. Махна складалося з
шести «іменних» полків і резервних груп.
Кінець червня 1919. Махно об’єднав свої
частини з загонами отамана Григор’єва.
Кінець липня 1919. Спільна чисельність
махновськогригор’євських загонів скла
дала 56 тис. чол. при 5 гарматах.
27 липня 1919. В с. Сентово Махно лікві
дував Григор’єва.
5 серпня 1919. Махно видав наказ по
«Повстанській армії України» в якому про
голошував її створення і наказував вступа
ти до неї всім охочим.
24 серпня 1919. З району Нового Бугу на
з’єднання з Махном рушили його колишні
полки під командуванням А. Калашникова.
Таким чином, до складу Повстанської армії
ввійшли частини трьох бригад Червоної Ар
мії: 11 полків (1й, 2й, 3й і 4й Новоспась
кий, 5й і 6й Задніпровський, 4й Радян
ський, 1й Олександрівський і зведений
полк Судженко, два артилерійських дивізіо
ни і інтернаціональний батальйон Еймана. З
огляду на штатну структуру Червоної Армії,
ймовірна чисельність військ, що приєдна
лися до Махно, становила 1520 тис. бійців.
31 серпня 1919. Всі частини переформову
валися у «Революційну повстанську армію Ук
раїни (махновців)». Особлива увага звертала
ся на зменшення обозу, збільшення кінноти,
підвищення маневровості частин і підрозділів.
1 грудня 1919. РПАУ(м) складалася з чоти
рьох корпусів. 1й Донецький мав 15500 баг
нетів, 3650 шабель, 16 гармат і 144 кулемета;
2й Азовський  21 тис. багнетів, 385 шабель,
16 гармат і 176 кулеметів; 3й Катеринослав
ський  29 тис. багнетів, 5100 шабель, 34 гар
мат і 266 кулеметів; 4й Кримський  17500
багнетів, 7500 шабель, 18 гармат і 154 куле
мета. У резерві штабу армії перебували: куле
метний полк (700 кулеметів на тачанках), бри
гада кавалерії (3 тис. шабель), обозні війська,
трудові полки, комендантські роти й ескадро
ни загальною чисельністю 20 тис. чоловік.
Усього армія мала 103 тис. багнетів, 20 тис.
шабель, 1435 кулеметів, 84 гармати. Махнов
ські формування складалися з піхотних і кін
них полків, більшість з частин були сформова
ні відповідно до червоноармійських штатів і
реорганізації не піддавалися. Нові полки
створювалися за їхнім зразком. Основним ро
дом військ у Махна лишалася піхота. Піхота
здебільшого була посаджена на тачанки, що у

рейдах по денікінських тилах довели свою не
замінність. Брички і підводи, запряжені 34
конями, стали засобом пересування піхоти,
лазаретів, постачання і робили повстанців
надзвичайно мобільними. Вишикувавши в
один або два ряди, тачанки з піхотою рухали
ся швидкою риссю разом з кіннотою, здій
снюючи добові переходи в 6070, а іноді й у 90
 100 верст. Третім родом військ Махна була
артилерія. Під командуванням колишнього
капітана Морозова були створені батареї і на
півбатареї двох і чотирьохгарматного складу,
що за рішенням штабу армії надавалися кор
пусам і частинам. Махновці використовували
тільки польову і гірську артилерію зі знаряд
дями двох типів  76 мм скорострільною гар
матою і 152 мм мортирою.
Лютий 1920. Повстанська армія Махно пе
рестала існувати.
Травень 1920. Відчуваючи загрозу з боку ге
нерала Врангеля Махно починає відроджува
ти повстанську армію. Його сили росли в ос
новному за рахунок переходу на його бік чер
воноармійців.
8 липня 1920. Армія Махно налічувала 2 тис.
шабель, 8 тис. багнетів, 300 кулеметів і 12 гар
мат.
Вересень 1920. Початок переговорів щодо
спільних дій Червоної Армії та Махно проти
Врангеля в Криму.
Листопад 1920. Почалися широкомасштаб
ні бойові дії частин Червоної армії проти заго
нів Махна.
1921. Махно приймає рішення про завер
шення своєї боротьби.

Завершення боротьби.
В кінці, майже в кожному населеному пун
кті були червоні залоги, ЧК активно вербу
вало агентів, масово вбивало членів родин
повстанців, бувших повстанців, селян та ро
бітників, які співпрацювали з ними і допома
гали будувати українську державність, вби
валися навіть червоні командири, які мали
гарні стосунки з махновцями. До всіх бід до
дався ще й перший Голодомор 19211922
року, у селян не було чим поділитися з пов
станцями, а у повстанців не було сил захис
тити селян. Як наслідок Повстанська армія
танула і 28 серпня 1921 року Махно з заго
ном в 100 чоловік переходить в румунську
Бесарабію. Там вони отримали притулок у
таборі для інтернованих.
20 вересня народні комісари Росії та Ук
раїни, Георгій Чичерін та Християн Раков
ський звертаються з офіційним проханням
до румунської влади видати «відомого бан
дита Махна» і його поплічників. Румунський
уряд обіцяє розглянути дане прохання лиш
при умові, що Махну не буде грозити смер
тна кара. У підсумку, хоч Румунія так і не ви
дала Махна, проте дала чітко зрозуміти, що

його подальше перебування на їхній тери
торії є небажаним. Повстанці утікають до
Польщі.
У Польщі до них поставилися з підозрою.
Вони потрапляють спочатку у в’язницю в
Станіславові, потому, після вияснення всіх
нюансів  у табір для інтернованих. Після
піврічного перебування у таборі, Махна, йо
го дружину і двох колег  Івана Хмару та
Якова Домашенка  перевозять до Варша
ви. Махно з товаришами потрапляє до місь
кої тюрми, Галина народжує Несторові
доньку Олену (подомашньому, Люся). Мах
ну закидають плани щодо планування орга
нізації повстання у Східній Галичині, 27 лис
топада 1923 року розпочинається судовий
процес. Суд закінчився на користь Махна, у
зв’язку з нестачею фактів. Процес набув
достатньо широкого галасу, так газета
«Ранкова газета за 2 ґроши» написала:
«Прекрасний організатор, відмінний психо
лог, жорстокий і сміливий «отаман» збурив
не лише Україну, але й всю Совдепію. Без
перебільшення, можна стверджувати що
Москва тремтіла від самого лише слова
«Махно». Про Махна донині співають на Ук
раїні пісні, по всій Росії ходять про нього пе
рекази й легенди, письменники й журналіс
ти всіх країн написали про Махна цілі томи».
Махно таємно утікає в Париж та приєдну
ється там до Галини з Донькою. У Парижі,
сім’я живе бідно. Галина працює робітни
цею та пралею, Махно ж ніяк не може знай
ти себе і він часто змінює одну роботу на ін
шу. Єдиним заняттям, яке приносило Мах
нові радість, була спільна з Аршиновим ре
дакцію газети «Дело труда». Вони також
виступають теоретиками анархізму і обсто
юють створення Платформи  вищої інстан
ції, яка би надала ідеології стрункості та
змогла би об’єднати анархістів під одним
крилом. Платформа зазнає широкої крити
ки серед анархістів, зокрема, її сильно кри
тикує колишній соратник Махна Волін. У Па
рижі Махно видає свої спогади про бороть
бу на Україні.
Сімейні проблеми, бідність, загострення
старих болячок, особливо туберкульозу,
підриває здоров’я Махна. 6 червня 1934 ро
ку видатного українського революціонера
анархіста не стало. Так і закінчилась черго
ва славна епоха нашої та світової історії.
Максим Равлюк
© 2016 Bandera.lviv.ua
Бібліотека націоналіста.
Всі права збережено.
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УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ

Сто років тому у селі Гусаковому Звенигородського повіту створено Вільне Козацтво України

ВІЛЬНІ КОЗАКИ ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ
НЕВМИРУЩІСТЬ
КОЗАЦЬКОГО ДУХУ
Козацтво є найвищим виявом патріотичної і
звитяжної сили українського народу. Це його
дух і правда. Це сам народ в образі своєму.
Козаки  не тільки військова організація. Це
ознака високості духу, лицарства, благородс
тва душі, патріотичної самопожертви за честь
і волю рідної неньки України. Саме козацтво
стало рушійною силою у Визвольній війні
16481654 роках, у відродженні української
державності. Козацький літописець Роман
РакушкаРомановський ( уроджений м. Рома
нівки, нині село Тальнівського району) в «Літо
писі Самовидця» писав, що «усе живо підня
лося в козацтво». Рух був всенародним: «І так
народ посполитий на Україні, послишавши о
знесенню войськ коронних, зараз почал ся ку
пити в полки, не толк тіє, котрі козаками бива
ли, але хто й нігди козацтва не знал».
Ні роки неволі в Російській імперії, ні пок
ріпачення душ людських не знищило в наро
ду Духу волі. Де колись колосилася козацька
сила, через двісті шістдесят років знову зав
рунилося у спадкоємців зерно волі й звитяги
предків. Щоб у житті не траплялося, а вкра
їнський дух невмирущий! В революційний
1917 рік захиталися політичні підвалини Ро
сійської імперії. Рух цей сколихнув до бо
ротьби за Волю та Україну й жителів Звени
городського повіту. В селі Гусаковому, в се
лах волості створився перший в Україні ку
рінь Вільного Козацтва, потім Перший Кіш
Звенигородського повіту. Жага наших лю
дей до волі була настільки великою, що вони
навіть козацтво назвали Вільним. Воно по
ширилося не тільки на весь повіт, а й на
обидва боки Дніпра, від Чернігівщини й на
Волинь. Тож наша мова про зародження ко
зацтва в Шевченковому краї.

ВІЛЬНІ КОЗАКИ
ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ
Рід Смоктіїв у Гусаковому жив від роду з
прежда віку. Всі видались рослими, кремез
ними й гордими. Ні перед ким не гнули спини,
не були гнучкошиєнками. Якщо й згиналися,
як ось Прокіп, Улас, Федір, то тільки за ралом
та косою. Старший Андрій, хоч і жив далеко
від рідного краю, але душею був на родинно
му обійсті: записував пісні про козаків, оповіді
про борців за волю народу Устима Кармелю
ка, Тараса Шевченка. А ще люди переповіда
ли, що козаки нікуди не дівалися. Нібито вони
перебувають в потайних печерах й настане
час, коли вийдуть визволяти народ від лихих
гнобителів, від панів лукавих. З України вони
10
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ніколи не віддалялися. Козаки, як оті зорі не
бесні, що вічно сяють над землею.
Никодим читав книжки про козаків і їхня
слава в душах бриніла. Розповідав про це то
сусідам, то одноліткам. В’язалася мова спо
гадами й про козака Гусака, який після січей
лицарських загніздився в долині. То ж люди
із сусідніх околиць стали називати її Гусако
вою. Його волелюбних спадкоємців та дітей
гусаківських ще змалечку взивали козаками.
Вміли люди тримати слово й жити справед
ливо. Таким за вдачею і Никодим Смоктій

Пам’ятник Вільним Козакам
Козачанського куріня (проект О. Голуба)

був. Не вірити на слово йому не можна було.
Як казав, так і робив. Тому й ладив з усіма.
Цінував волю, бо ж людина народжена жити
вільно. Та найосновніше  любив Україну. Са
ме з вільними людьми можна позбутися не
волі й наруги.
Вільна душа й козацького вбрання запраг
ла. Більшість чоловіків носили свитки під
стан  чемерки та високі шапкибирки. Со
рочки на них були вишитими на всі груди. На
що треба було розжитися, так лишень на
червоні шаровари, малинові пояси й шаблі.
Отак і готовий козак!
На західних землях України Росія з Австро
Угорщиною вели світову війну. Дві імперії на
українській землі й крові старалися довести
свою зверхність і вберегтись. Тим часом у
лютому й березні 1917 року серед селян та
прибулих із фронту солдат у Гусаковому виз
рівала потреба відродити козацьку силу

вкраїнського народу й жити вільно, як ото у
світі білому заповідано. Вільними козаками.
Слово в душі було посіяне вчасно. Вирішили
відбути веснооранку, обсіятися, а тоді вже й
покозакувати.
Першими у Вільні Козаки сотні Гусаків
ського куріня – велетнями рідного краю, як
їх тоді любовно назвали в селі, – значилися
Більобрух Сидір, Вдовиченко Максим, Вдо
виченкоРемез Іван, Вусатий Самійло, Гор
ленко Юмен, Думанський Іван, Загранич
ний Охрім, його син Василь, Іванченко Мак
сим, Іванченко Семен, КарпенкоБалковий
Гнат, КвашенкоКваша Павло, Курдюк Варі
йон (сурмач), Лісовенко Іван, Лозовий Де
ментій, Оксененко Филимон (бандурист),
ОрленкоОрел Євмен, ПономаренкоЛаго
за Тиміш, Рудченко Вівсей, Русалівський
Грім Михтодь (заспівувач), Русалівський
Юрчик Ксень, Рябенький Іван, Рябенький
Мовчан Софрон, Рябенький Яким, його син
Самійло, Смоктій Прокіп, Смоктій Улас,
Смоктій Федір, СоколенкоДибка Платон,
ТкаченкоЗалізняк Петро, Хававко Стратін,
ФартушнійМетелик Спиридон. Коли ж
виникло питання про курінного, щойно пос
тале козацтво одним голосом видихнуло:
«Смоктія отаманом!».
Голова волосного куріня Никодим Смок
тій, щойно вибраний курінним, урочисто за
читував першу постанову першого козаць
кого куріня: «Гусаківської волості Звениго
родського повіту Вільні козаки Вільної Укра
їни... в гуртові раді порішили... боронити
всіх мирних граждан, їх збіжа, їх незалеж
ність от окремих злих випадків, розбіяк і
злодіяк. Але ж перше чим приступитись до
такого упорядкування і щоб козацька спра
ва лагідно йшла, помиж іншим треба зро
бить в своїм гурті, котрий злаштувався з
шестисот козаків, уряд і, отже, єдиногласно
постановили: Задля упорядкування свого
козацтва зібрали Курінним Отаманом
Н. Смоктія. Сотником 1 сотні  Юмена Гор
ленка, 2 сотні  гр. с. Кобринови Івана Про
ценка, 3 сотні  гр. с. Заліського Якова
Мельниченка, 4 сотні  гр. с. Гуляйки Лигора
Чорнобая, 5 сотні  гр. с. Вільхівця Юмена
Галайду, 6 сотні  гр. с. Росохватка Дмитра
Галана і скарбівничим Марка Монастир
ського».
«Слава! Слава! Слава!»,  триєдино поли
нула на чотири сторони. Хай люди чують і
світ знає: Вільне Козацтво постало!
Наказ по Гусаківському Куреню №1 був і ве
личним, й розписаним пунктуально з обов’яз
ками, навіть з певними художніми порівняння
ми. Цю історичну подію в ньому названо бен
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Худ. Михайло Іванченко
КозакDбандурист. 1996 р. Архів В.Мицика

кетом. Так, бо тут святилися воля й відроджу
ваний людський дух. Ось деякі слова з нього:
«Вперше Гусаківський курінь написав на своїх
прапорах: хай живе Вільне Козацтво!.. Перед
цим бенкетом трусилися нерухомо наші гно
бителі, ховаючись у свої нори, один тіко козак
почував себе велетнем свого рідного краю».
Обов’язки сумління й честі виписані на
все життя: «1. Козак обороняє, захищає всі
справи селян, веде боротьбу з злочинс
твом, захищає права вільності граждан,
стоїть на сторожі в закріпленню всіх справ
вільності, за що не повинен щадить свого
життя... 3. Захищати самостійність України,
її незалежність... 4. Що торкаєця до органі
зації козацтва по всій Україні, то Гусаків
ський Курінь буде підтримувати всіма сила
ми і шле братерські почуття до них і ватаж
ків прохає негайно братися до справ цього
святого важкого діла в Україні, будувати
справу там, де ще її нема...»

Відбули свято й пішли будні. Курінь Вільних
козаків діяв. Тепер треба подбати й про се
лянство та освіту. Тому в середу 14 червня
1917 року на нараді у волості вирішили ство
рити селянські спілки й осередки «Просвіти»
у Вільхівці, Кобриновій, Заліському, Гуляйці,
Росохватці, Гусаковому. Людям має бути й
підтримка, й освіта.
По селах Шевченківщини люди, котрі лю
били й відстоювали свій край, також пос
творювали сотні. Звенигородську очолив
Ботвин Кіндрат. У Моринцях сотником був
Гордіюк із помічникамидесятниками Відо
менком, Іващенком, Смоляренком, Жур
бою, Кисленком. Всюдисущому курінному
Митрофану Шевченку в Кирилівці допома
гали Компаненко, Тарануха, Шліхта. Тут же
бойовим і тактично вмілим сотником не раз
виявляв себе отаман Хведот Бондар. Він
командував об’єднаними загонами Вільно
го Козацтва в найосновніших боях й доби
вався переконливих перемог. Не менш ві
домими сотниками у Вільхівці були Крав
ченко Софрон, а після його мученицької
смерті, Школьний Антін, згодом курінний
отаман, в Гусаковому  Іванченко Григорій.
У Вільшані сотнею командував Плахотній з
помічником Демченком, але 8 серпня вже
згадується Іван Якубовський. Коли щось не
так, то перебирають відразу. Сотник ж бо 
посада виборна: за товариство не дбаєш,
то нема чого сиднем сидіти. Тарасівською
сотнею керував Пшеничний із десятниками
Тараненком, Чуєнком, Шендриком. В неве
ликих Мурзинцях сотню очолював Пошта
ренко із помічником Бойком. Сотниками
були: в Калниболоті  Цехмістренко, поміч
ник Печиборщ, у Стецівці  Дяченко й по
мічник Нечитайло, в Юрківці  Гончаренко й
помічник Шевченко, в Росохватка  Курі
ненко, в Новоселиці  Винниченко, в Коби
ляках, Рижанівці  Кізенко.


і






Чоловіки й парубки Звенигородщини 1917 р. влились у Калниболотський курінь.

Гусаківські козаки, аби люди бачили силу й
красу козацьку та в гурти єдналися, їздили в
Росохватку, Новоселицю, Петраківку, Стебне,
Юрківку. Спів народних пісень, козацьке
вбрання навертало людські душі до своєї істо
рії, до лицарства предківського, до краси ко
зацької. Оживали дух і воля. Забачивши таких
велетів і красенів в селах Петраківської волос
ті поспішили закінчити із створенням своїх за
гонів Вільного Козацтва. Мовляв, ми ж тоже
хлопці хоч куди! Не згірше гусаківських.
У травневі дні 1863 року прах Тараса Шев
ченка прийняла рідна земля вкраїнська на
святих канівських горах дніпровських. В селі
Кирилівці намічалося на 22 травня 1917 року
проведення Шевченківського свята. Кращої
нагоди для козаків годі було й придумати. Їха
ли до Кирилівки людними місцями: з Вільхівця
через хутір у Звенигородку, а далі в Гудзівку,
Тарасівку і на Кирилівку. Всюди козакам на
родна пісня дорогу вистеляла.
Ой на горі та й женці жнуть,
А попід горою,
яром, долиною козаки йдуть.
Гей, долиною, гей широкою
козаки йдуть!
Вона єднала хліборобів і їхніх захисників 
козаків. Оспівувався Дорошенко, який «веде
своє військо запорізьке хорошенько», і хорун
жий, у котрого «кониченько вороненький
сильно дужий», і Сагайдачний, що сповнений
думок про похід й козацьке життя. Пісня вик
ликала в людей гордість і любов, налаштову
вала до боротьби за волю рідного краю. Ди
віться, люди, слухайте та славу дідівпрадідів
споминайте! За Україну горою стійте!
В Кирилівці зустрілися з побратимами 
козаками із Вільшанського, Пединівського,
Козачанського, Петраківського куренів. Щоб
хто не казав, а сила козацька що не день, то
прибуває. Любо було дивитися на козаків Гу
саківського куріння, що як «мак процвітав» у
своїх звичаєвих народних обладунках. Та й на
конях прехороших. Газета «Звенигородська
зоря» (29.05.1917р.) не втрималася від похва
ли: «Все воно (козацтво) було на конях, приз
броєне шаблями, рушницями, а їхні керовничі
з кінжалами і пістолями. Всі вони були в синіх
жупанах, а їхні верховодителі в червоних».
Другою важливою подією було зібрання у
Катеринополі, що відбулося в четвер 15 чер
вня 1917 року (за старим стилем). Річ у тому,
що Росія, яка після скинення царя, хоч потро
хи демократизувалася, але політику вела ім
перську, великодержавницьку. Вона не визна
вала національний рух в Україні, її права навіть
на автономію. Та українці й без північного су
сіда знали, що треба робити. Володимир Вин
ниченко написав проект першого Універсалу і
його винесли на розгляд депутатів. В ньому
вже була державницька позиція: «І через це
ми, Українська Центральна Рада, видаємо
Українська Родина № 1/2017
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Худ. Ніна Сапітоненко. Курінний отаман
Опанас Шаповал. 2016 р.

Худ. М.Іванченко.
Портрет Семена Гризла

Худ. М.Іванченко.
Портрет Никодима Смоктія

цей Універсал до всього нашого народу і опо
віщаємо: однині самі будемо творити наше
життя». Владі потрібна була підтримка. Уро
чистості з нагоди прийняття Центральною Ра
дою першого Універсалу повсюдно перетво
рювалися у свята української державності.
В Катеринопіль з’їхалися селяни з усієї ок
руги. З Гусакової прибув курінь Вільних ко
заків із курінним отаманом Никодимом
Смоктієм на чолі. Про значимість першого
державницького акту на зібранні говорили
помічник повітового комісара добродій Ков
басюк й делегати Всеукраїнського військо
вого з’їзду прапорщик М. Штепаненко із Ка
теринополя та О. Завирюха із Колодистого.
Вони зачитували текст Універсалу. Свяще
ник відслужив молебень за автономію Укра
їни й вільний Український народ.
Під жовтоблакитними прапорами, в козаць
ких строях та обладунках Вільні Козаки прой
шли по центральних вулицях містечка. Похо
дом вони ствердили, що українці у своєму
краї є господарями.

реку, Туркестану, з Балтійського й Чорномор
ського флотів. Делегати надіслали звернення
до Тимчасового уряду Росії про визнання
Центральної Ради, як органу влади в Україні.
У Звенигородці знали, що в Києві має від
бутися Військовий з’їзд. Організатор Віль
ного Козацтва Семен Гризло, курінний ота
ман Козачанського куреня Опанас Шаповал,
кошовий писар Михайло Сергієнко поспіши
ли до Києва, аби засвідчити там, що козац
тво є військовою силою українського наро
ду. Вони були в жупанах, у шапках із шлика
ми, при шаблях. Справжні козаки! Хоч деле
гатами могли бути тілько військові, але
представників Звенигородського Коша
Вільного Козацтва до участі допустили. На
другий день з’їзду 5 червня надали слово ку
рінному Опанасу Шаповалу. То був істинний
козак і в поставі, й образі. Так, ніби висвяче
ний духом лицарів українських й присланий
на день нинішний. Шапкабирка вивершува
ла голову до небес. Розкішні вуса звисали
вниз. Довга шабля додавала завзяття кре
мезній постаті. Жовтоблакитна стрічка че
рез плече утверджувала патріотичні наміри.
Про виступ Опанаса Шаповала на з’їзді га
зета «Звенигородська зоря» писала: «Зве
нигородський вояка вітає з’їзд від вільного
звенигородського козачого війська. Розка
зує коротенько, як стихійно виникло воно і
як виконує зараз обов’язки повітової міліції.
Усіх їх біля 700 душ (йшлось за Козачан
ський курінь  прим. В.М.) ...». Виказав пре
тензію й Тимчасовому уряду Росії, який вис
тупив проти З’їзду, через те, що не погодже
ний із ним. Українці ні в кого вже не питають
ся, бо знають, що самим треба робити. На
завершення виступу О.Шаповал побажав
спільної праці: «Ви там на фронті робіть своє
діло, а ми тут робитимемо своє».

Учаснику з’їзду Юрію Тютюннику, до речі,
він онук Тараса Шевченка по сестрі Ярині,
заімпонував не тільки образ Опанаса Шапо
вала, а й його самостійницька позиція, ро
зуміння ситуації, яка складалася в Україні.
Він наводить виступ курінного отамана Ко
зачанського куреня у своїй документальній
повісті «Революційна стихія»: «Вільне Ко
зацтво не просило дозволу організуватися,
він нам не потрібний. Вільне Козацтво зди
вувалося, що Керенський заборонив цей
з’їзд. Ми знали, що Керенського ніхто не
послухає, бо й на нас ця заборона зробила
таке враження, начебто вона зроблена уря
дом Туреччини або Німеччини. Коли пани
Оберучев та Лепарський говорять, що укра
їнці хотять захопити владу в Києві, то нема
нічого дивного, бо ми тілько відберемо на
ше. Якщо Вільне Козацтво одержить наказ
прийти до Києва і взяти під охорону наші
інституції, то ми це зробимо…».
Семен Гризло 8 червня делегатам З’їзду
повідомляв, що Вільне Козацтво Звенигород
ського повіту має 1350 піших та 350 кінних ко
заків. Вони захищають людей від грабіжників,
борються із прихильниками старого режиму,
національно освідомлюють людей.
Третій Всеукраїнський Військовий З’їзд
відбувся 212 листопада 1917 року. На нього
вже з’їхалося три тисячі делегатів. Багато
було декларативних промов від різних уго
довців, котрі говорили про самостійну Укра
їну й хотіли бути в обіймах Росії. Подібна по
зиція не спрямовували ні делегатів, ні людей
до творення державності України. Нагальну
потребу самостійності її противники стара
лися заговорити. Тоді виступив делегат від
Вільного Козацтва (на жаль, прізвище його
не вказується) з пристрасними словами:
«Пам’ятайте ви, члени з’їзду, з якими очима

ЧАС СКАЗАТИ УКРАЇНІ
РІШУЧЕ СЛОВО
Україна потребувала захисту. Це найпер
ше знали й відчували солдатиукраїнці,
котрі воювали «за царя й отєчество» на ро
сійськонімецькому фронті. Вони не тільки
гуртувалися, а й ставили вимогу перед
Центральною Радою: створювати україн
ські частини,
На Другий Всеукраїнський Військовий З’їзд
(510.06.1917р.) до Києва прибуло майже
2500 делегатів, які представляли понад півто
ра мільйона українціввояків із північного, пів
деннозахідного, західного й румунського
фронтів. Прибули делегати із Петербурга,
Москви, Мінська, Казані, Двінська, Сибіру, Те
12
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ви явитеся до війська з порожніми руками.
Пам’ятайте, що коли з’їзд хоче роз’їхатися,
нічого не зробивши  хай раніше відправить
панахиду по Україні. Пам’ятайте ті, що хоче
те, щоб з’їзд роз’їхався, нічого не зробивши,
що ви оддаєте свій народ на поталу моска
лям. Пам’ятайте, що сучасний мент най
зручніший, щоб здобути народові землю і
волю. Час настав Україні сказати своє рішу
че слово і це слово мусить сказати Третій
Військовий З’їзд».
Найосновнішою була вимога до Централь
ної Ради, яка грузла в демагогічній балакани
ні промосковських соціалістів, щоб на най
ближчій сесії проголосити Україну самостій
ною. Слова військовиків подіяли. Через чоти
ри дні після з’їзду Центральна Рада на веле
людному майдані перед пам’ятником гетьма
ну Богдану Хмельницькому 7 листопада 1917
року Третім Універсалом проголосила ство
рення держави  Української Народної Рес
публіки: «Народе український! Ти разом з
братніми народами України поставив нас бе
регти права, здобуті боротьбою, творити лад і
будувати все життя на нашій землі. І ми, Укра
їнська Центральна Рада, твоєю волею, в ім’я
творення ладу в нашій країні, в ім’я рятування
всієї Росії, оповіщаємо: Віднині Україна стає
Українською Народною Республікою!»
Тепер є для чого жити, творити і працювати.

ПЕРШИЙ КІШ
ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА
До осені 1917 року в повіті вже діяли Гуса
ківський, Єрківський, Катеринопільський,
Мокрокалигірський, Петраківський, Козачан
ський, Тарасівський, Вільшанський, Немо
рожський, Боярський курені. Назріла потре
ба створити кіш у Звенигородському повіті.
Семен Гризло напередодні видав наказ,
щоб 29 липня 1917 року у Звенигородку на 10
годину прибули козаки, які представляють
6000 Вільних Козаків повіту, для виборів ко
шового отамана. Запрошувалися також пред
ставники від «Просвіти», робітників, солдатів
й інших організацій. Одночасно в місті мало
пройти й Земське зібрання. Боячись зіткнень,
повітовий комісар Віктор Ковтуненко вдарив
телеграму Центральній Раді, щоб надіслали
«своїх представників для вжиття заходів про
ти небажаних і може нещасливих наслідків
цього з’їзду». Та даремно перестраховував
себе чиновник. З’їзд Вільного Козацтва прой
шов, як і потрібно було, мирно й демократич
но. Головне, що результативно. На ньому було
проголошено створення Коша вільнокозаць
кого й вибрано старшину. За згодою всіх ко
шовим отаманом став Семен Гризло. До
правління Звенигородського повітового коша
вибрано: заступниками кошового Никодима
Смоктія та Дмитра Крамаренка з Калниболо
та (Катеринополя), скарбником Митрофана

Пластуни Козачанського куріня Вільного
Козацтва Степан Мазира (ліворуч),
Корній Крекотень (в центрі), Олександр
Мазира. Фото надане Олегом Голубом.

Андрійовича Шевченка з Кирилівки, кошовим
писарем Мосія Пилиповича Школьного з Гу
сакового, другим писарем Володимира Оме
ляновича Павленка. Повітовим інструктором
коша Вільного козацтва затвердили Івана Пи
липовича Петриченка із Рижанівки. Про що й
стверджено у постанові повітового з’їзду
Вільного Козацтва Звенигородського повіту
від 29 липня 1917 року.
До осені було розроблено «Інструкцію щодо
формування Вільного Козацтва у Звенигород
ському повіті», яку підписав кошовий отаман
Звенигородського коша С.Гризло. В ній йшло
ся, що організації Вільного козацтва підляга
ють Українському Генеральному Військовому
Комітету. В піші чи кінні козаки записують
«доброохотників незалежних до військової
служби». Вони несуть варту по охороні своїх
сіл, територій згідно черги. Козаки сотні виби
рають сотника й писаря. Курінь, який склада
ється із сотень, також обирає курінного отама
на, скарбника, писаря. Курені повіту створю
ють кіш. Представники від сотень обирають у
повіті кошового отамана, старшину, скарбника
і писаря. Визначено й одяг: «Козаки носять
особисту форму одежи: кунтуш, широкі сині
шаровари і шапку з козячим цвітним верхом
(оселедець), підпоясуються широким поясом.
А луче всього придержуватися старої форми
бувших українських козаків, а також і цвіту...»
До «Інструкції...» кошовий писар Мосій
Школьний написав додаток про козацьку
форму й обладунки. Стяги «піших козаків цві
ту жовтоблакитного з буквами В.К. і номер
сотні, в кінних козаків може бути нарис кінно
го озброєного козака і можна цвіту червоно
го... Курінний стяг може бути цвіту жовтобла
китного або зелений... і крім букв, які означа
ють назву куріня і якого коша,  малюнок:
хрест, місяць і чотири зірки... Кошовий стяг... з

написом який кіш Звенигородського В.К. і на
рисом Св.(ятий) Юрко з щитом в лівій руці, в
правій меч піднятий догори, з другого боку
стяга  лев... Кіш признача в тій курені, де є
спосібні люди, кошову музику і керовничого
музики...»
Ось такими в барвистому вбранні й з націо
нальним видом постали перші Вільні Козаки
Звенигородського повітового коша.
Підняли питання й про організацію Вільного
Козацтва по всій Україні. Рада отаманів поста
новила: провести Всеукраїнський з’їзд у геть
манській столиці Богдана Хмельницького 
Чигирині. За підписами кошового отамана
Семена Гризла, вартового отамана Опанаса
Шаповала, старшини коша Марка Монастир
ського, писаря Володимира Павленка надіс
лано листи козацьким товариствам Вільних
Козаків на Полтавщину, Херсонщину, Поділля,
Волинь. Там же він і відбувся 36 жовтня 1917
року. Так Вільне Козацтво стало всеукраїн$
ським явищем.
Українці споконвіку є народом козацьким,
вільним. Тож і козаки є такими. Коли козак ги
нув у бою, він і на той світ відходив лицарем.
Там його душа перебувала у козацькій славі
серед душ предків. Потім їхній дух, як благо
дать, линув із вишніх небес на рідну землю й
сприяв відродженню й укріпленню серед на
роду своєї питомої сили. А вона у єднанні.
Чим козаків більше, тим справі краще. Десь
так і міркували звенигородські отамани. Ос
кільки, об’єднавшись у Кіш, почали думати
про козацьку Україну. Країну від предків до на
щадків. Козак  людина вільна й любить добір
не товариство. З побратимами надійно й з ко
ристю вершити справу.
Козацтво, що постало у ХХ столітті, є покли
ком віків і предків, прагненням народу повер
нутися до своїх духовних праоснов, до волі й
вольностей. У документах новітнє козацтво
записало, що воно «стоїть на сторожі в закріп
ленні всіх справ вільності». Себе вони вважа
ли синами народу й України як рідної неньки.
Тому відстоювали народну владу й утверджу
вали її моральнодуховні засади без «больше
виків, розбишак і злодіяк».

ДЕ БОНДАР D ТАМ ПЕРЕМОГА
Перший великий і успішний бій Вільних
Козаків відбувся на станції Бобринська (нині
ім. Тараса Шевченка). Черкаський кіш очо
лював Яків Водяний. Він працював у Смілі
ще й начальником міліції, тож і штаб коша
був тут. Йому стало відомо, що московські
нападники повертатимуться через станцію
Бобринська. Зв’язався із Кульчицьким із
Єлисаветграду, із звенигородськими коза
ками. Коли москалі, упившись українською
кров’ю у Києві, поверталися, на Бобринській
їх уже чекали Вільні Козаки, щоб помститися
і за Київ, і за напад на Україну. Загальне ко
Українська Родина № 1/2017
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Худ. Ніна Сапітоненко. Отаман
Кирилівської сотні Федот Бондар. 2017 р.

мандування було доручено курінному ота
ману Хведоту Бондарю із Кирилівки. Помста
ворогу подесятерила сили. З трьох боків на
пали на москалів й не просто розбили, а
розтрощили присланих Лєніним завойовни
ків. Кривавий погромник  полковник Мурав
йов ледве втік. Козаки тоді посвоєму, по
козацькому оцінили командирське вміння
отамана. Стали приказувати: «Повставляв
Бондар клепки москалям!»
Вже зі штабу Звенигородського повітово
го коша до Військового міністра УНР надій
шла телеграма. Вільні козаки звітували про
свій успіх (стиль збережено): «В ніч з 21 на
22 (лютого, за новим стилем із 6 на 7 берез
ня  прим. В.М.) загоном вільного козацтва
Звенигородщини був даний бій більшови
кам на ст. Бобринські. Большовики зовсім
розбиті і переслідуються отрядом в напрям

ку ст. Знаменка. Станція Бобринські згоріла і
зараз в наших руках. Взято в бою три гарма
ти, один броневий автомобіль з кулеметами,
цілком справні, полонені, багато зброї, пат
ронів і всякого військового майна. Штаб ко
ша на Звенигородщині».
Влітку 4 червня 1918 року із Умані на допо
могу німцям до Звенигородки рухалися два
ескадрони кайзерівських уланів. Вони тягну
лися довгою колоною. Треба так розосере
дити сили, щоб накрити німців шквалом вог
ню від голови й до хвоста. Не дати ні прорва
тися, ні втекти. У ярку за Гусаковою загони
Вільних Козаків с. Княжі, сіл волості Кобри
нової, Заліського, Гуляйки й сотні під ору
дою отамана Хведота Бондаря затисли нім
ців, мов у лещата. Ударили раптово й при
цільно. Кобринівці десь доп’яли кулемета й
це сильно пособило. Його вогонь перекри
вав німцям дорогу до відступу. Спереду при
цільний вогонь не давав ворогу оговтатися.
Кінна сотня довершила розгром. Все відбу
лося швидко й результативно. У своєму тво
рі «Революційна стихія» Ю.Тютюнник пише
про Ф. Бондаря як про «енергійного й здіб
ного старшину»: «Ми знали Б. (Бондаря), що
він скоріше загине, а не зійде з шляху; та й
людей вмів в руках держати; ми знали, що
він зупинятиме ворога до останку».
Бондар із козаками не тільки повставляв
клепки москалям, а й німцям. Нема чого во
рожим чоботам топтати нашу землю. Від
чайдушний отаман не терпів чужинців у рід
ному краї. Зі своєю Кирилівською сотнею
козаків напали на німецьку частину у Віль
шані. В цьому бою німецька куля вкоротила
життя мужньому й непереможному Федоту
Бондарю. Вільні Козаки Кирилівки відомсти
ли зайдам за отамана, розбивши їх у пух і
прах, а вісімдесятьох полонили. Трофейна

Всеукраїнський з’їзд Вільного козацтва у Чигирині. Жовтень 1917 р.
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зброя допомогла Вільним Козакам у подаль
шій боротьбі за волю і долю.

ДОЛЯ ВІЛЬНИХ КОЗАКІВ
Коли ворог топчеться по українській землі,
обов’язок патріота  прогнати, знищити його.
Щоб на віки було заказано сунутися в наш
край. За таким принципом жили й боролися
більшість Вільних Козаків. Пісня «Ще не вмер
ла Україна» не тільки надихала на боротьбу, а
й ставила конкретну мету:
Станем браття в бій кривавий від Сяну
й до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому.
Найосновнішу війну в роки революції ро
сійський імперіалізм у червоних чи білих ко
льорах вів на Україні. Втратити її  рівноцінно
загибелі Російської імперії. Тому окрім зброї,
були задіяні пропагандистські провокації, що
українці й росіяни є єдиним народом, і дер
жава в них одна. Борців за Україну обзивали
«буржуазними націоналістами», які відстою
ють експлуататорів. Патріотів цькували, бор
ців, героїв зневажали, репресовували, зни
щували. Таке приниження вкорінялося у сві
домість росіян, в більшості обивателів від
верховного керівництва до побутового рівня.
Побоюючись сили Вільних Козаків, як во
лелюбного піднесення духу українського на
роду, московські шовіністикомуністи зав
жди вдавалися до підступів. На противагу
Вільному Козацтву більшовицьке керівниц
тво створило «Червоне козацтво». В ньому
нічого українського ні в змісті, ні у формі, ні в
мові навіть не жевріло. З фальшивими біль
шовицькими ідеями вони воювали проти са
мостійної України. Тим «козацтвом» коман
дував зять українського письменника Ми
хайла Коцюбинського  Віталій Примаков.
Доля відступників завжди трагічна. Після ут
вердження радян
ської влади, його
комуністичний ре
жим знищив як «во
рога народу».
Чимало Вільних
Козаків загинуло в
боротьбі за Україн
ську державу. Пов
мирали під час го
лодовок у 1920
1930х роках, орга
нізованих москов
ською клікою. За
мучені в концтабо
рах, на «стройках
соціалізму». Так, у
1937 році, в період
масових репресій,
почали арештову
вати й колишніх ко
заків Гусаківського
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Вільний Козак Калень Терещенко D
скульптор, автор пам’ятників Тарасу
Шевченку у 1920Dх рр.

куріня. Їхні імена у своєму романіхроніці
«Дума про Вільних Козаків» наводить пись
менник і дослідник козацтва Михайло Іван
ченко. Це  Хрисант і Яким Вдовиченки, Са
ва та Іван Діхтярі, Роман і Данило Руденки,
Юхим та Семен Котенки, Кузьма Кислоо
кийКатричко, Мануїл Морозенко, Максим
Яценко, Броніслав Сурма, Сергій Кабанник,
сотник Григорій Іванченко. Їх усіх та ще гар
маша козацької сотні із Вільхівця Ониська
Вечірка розстріляли у квітні 1938 року. На
віть вислів «Вільне Козацтво» комуністичні
штапропи намагалися зітерти з народної
пам’яті. Особливо старалися у Гусаковій го
лови сільрад й колгоспів, секретарі партор
ганізацій. Московська влада не скупилася
гусаківцям на високі урядові нагороди, щоб
виховувати колгоспників села не на героїзмі
дідів і батьків, а на зразках чужої «марксист
ськоленінської ідеології». Та люди таки
зберегли й донесли наступним поколінням
славу й справи своїх волелюбних і хоробрих
предків. Появилися публікації, перевидава
лися спогади.
Вільні Козаки із Звенигородського повіту
спільно із козаками Черкаського та Єлиса
ветградського (нині Кропивницька область)
кошів розгромили присланих Лєніним з
Москви «муравйовців» на станції Бобрин
ська. Степовиками командував Кульчиць
кий. Він був вільнокозачим отаманом у Мар
кові. Перед наступом червоних частин куре
ні Глодської, Марківської та Добровеличків
ської волостей об’єдналися й створили кіш.
Для авторитетності його назвали «Козаць
коселянською армією» із отаманом Куль
чицьким на чолі. Її козаки спільно із звениго
родцями, черкасцями взяли участь у бою на
Бобринській. А потім добивали «москов
ських погромників» у степу свого краю.

Худ. П.Холодний. Портрет другого отамаD
на Звенигородського коша Вільного КоD
зацтва, генералDхорунжого Армії УкраїнD
ської Народної Республіки, лицаря ордеD
на Залізного Хреста Юрія Тютюнника

Звитяжними й одержимими в боротьбі за
Україну, з якими пов’язані основні перемо
ги, були отамани Ф.Бондар й О.Шаповал.
Командувач об’єднаними козацькими заго
нами на Бобринській та поблизу села Коб
ринового Федот Бондар загинув у бою. Ки
рилівська сотня під його орудою напала на
німецький відділ, котрий таборився й без
чинствував у Вільшаній. Під час атаки непе
реможний отаман загинув. Дуже живописно
описав Ю.Тютюнник отамана Козачанського
куріня 58річного Опанаса Шаповала із Кня
жі  українця за образом, звичаєвим одягом
і звитяжним та непоступливим за вдачею ні в
слові, ні в справі. Він зі своїми козаками
добре насипав жару і москалям, і німцям.
Загинув у бою з москалями під Мокрою Ка
лигіркою 1918 року.
Калень Терещенко пройшов військовий
вишкіл на долині над річкою Гусаківкою й був
записаний у Вільні Козаки Гусаківського курі
ня. Він з мистецької родини Терещенків із се
ла Попівки, в якій діти виростали художника
ми, фольклористами і патріотами. Брав
участь в агітаційних заходах козацтва, в похо
ді на Шевченківське свято в Кирилівку. Отама
ни берегли талановиту людину від участі в бо
ях і знали чого. Скульптор Калень Терещенко
у 1920х роках створив пам’ятники кобзарю
українського народу Тарасу Шевченку в Кири
лівці, Звенигородці, Городищі й на могилі пое
та в Каневі на Тарасовій горі. Радянська влада
духовно утискувала митця й гнітила його
творчий геній, доводила до сліпоти. Напере
кір лихоліттям митець прожив майже 90 років
(помер 3.VІ.1969 р.).

Сотник Кирилівської сотні, організатор
повстання проти німців Леонтій (Левко)
Шевченко. Вбитий 1918 р.

Втрата кожної людини болісно відгукується у
людських душах. Особливо, коли йдеться про
розумних і мужніх. Як ось про вільнокозачого
старшину із Кирилівки Левка (Леонтія) Шев
ченка. Він був людиною майбутнього. У війну
став літуном й міг би в цій діяльності принести
добру послугу народові, адже авіація щойно
починала розвиватися. Ставний і волелюбний,
роду і гарту Шевченківського. Вмілий вояка
був одним із тих, хто підняв на повстання про
ти німців Вільних Козаків Звенигородщини.
Повстанці не без потуг, але оволоділи містом.
За спогадами Ю.Тютюнника, авторитет серед
звенигородців Леонтій (Левко) Шевченко мав
досить великий. Від переслідування влади
змушений виїхати в Київ. Коли вже пристрасті
вщухли, повернувся до Звенигородки. Вияви
лося, на свою біду. Один із гетьманських чи
новників, який у справах був у місті, впізнав
Л. Шевченка й наказав заарештувати. Це зро
бив хорунжий Нечитайло, який потім допові
дав, що того застрелено «при спробі до втечі».
Однією з основних постатей у вільнокоза
чому русі був уродженець села Будище Зве
нигородського повіту Юрко Тютюнник. Лю
дина з військовими знаннями й досвідом. Лі
дер із масштабним мисленням. Про його са
мовідданість у боротьбі з ворогами України,
козаки у Грамоті з нагоди вручення йому ор
дена Залізний Хрест писали, як про вождя і
батька: «…Горів завзяттям і своєю невтом
ною енергією запалював серця борців… до
нової боротьби із запеклим ворогом україн
ської національної ідеї  москалем».
Вільне Козацтво батьківщини підтримував у
Центральній Раді, Всеукраїнському Генераль
ному Військовому Комітеті. Був одним із тих,
хто ініціював, щоб в українському війську офі
Українська Родина № 1/2017
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Кошовий отаман Черкаського повітового
коша Яків Водяний

церів називали старшинами, а солдатів  ко
заками. Щоб надати козацтву організаційнос
ті й військової потуги, він із спільниками при
був у повіт й 14 лютого 1918 року перебрав ке
рівництво кошем на себе. Вирішив справу із
озброєнням козаків у селах повіту. З іменем
кошового отамана, а згодом генералхорун
жого, Ю. Тютюнника пов’язані бій на станції
Бобринська, перший та другий Зимові походи
Армії УНР. У Львові очолював Партизансько
Повстанський штаб й організовував патріотів
для боротьби за самостійність України. Мос
ковські чекісти розробили операцію «Тютюн»
й 1923 року вивели Ю. Тютюнника з еміграції,
щоб був у них під рукою. Дали йому можли
вість працювати в Харкові на кіностудії.
Талановита людина у всьому гідно прояв
ляється. Тут він зіграв себе у фільмі «ПКП»,
написав кілька сценаріїв, в тому числі й до
фільму О. Довженка «Звенигора». В його
статтях, документальних творах «Революцій

на стихія», «Зимовий похід 191920 рр.», в ос
новному написаних й опублікованих у Львові,
відтворено події, імена борців за українську
державність, особливо на терені тодішнього
Звенигородського повіту. Оскільки мужнього
генерала чекісти не змогли схилити до спів
праці, його 12 лютого 1929 року заарештува
ли, а в березні вивезли до Москви в Бутир
ську тюрму. Там же 3 грудня 1929 року прису
дили до розстрілу. Бойового й несхитного
патріота московські кати розстріляли аж 20
жовтня 1930 року. Так закінчилося сповнене
звитяги життя другого кошового отамана
Вільного Козацтва Звенигородського повіту,
генералхорунжого Армії Української Народ
ної Республіки, лицаря ордена Залізний
Хрест Юрія Йосиповича Тютюнника.
Першим сотником Вільного Козацтва у се
лі Козацькому 1917 році вибрано Максима
Короля. Влітку в сотні нараховувалося 300
козаків. З літа 1918 року сотником уже був
колишній кіннотник Прокіп Лисенко. Разом із
козаками та курінним отаманом Опанасом
Шаповалом, уродженцем із Княжі, охороня
ли маєток княгині Тетяни Куракіної, млин у
Лозоватці від розграбування. Після загибелі
курінного О.Шаповала під Малою Калигір
кою, сотник П.Лисенко привів додому троє
коней: свого, трофейного й Опанасового. За
своє вільне козакування Прокіп син Артема
отримав від влади «заслугу»: 25 шомполів.
Місяць не вставав, довго хворів. Після заги
белі отамана кінь обізлився й часто кусав чу
жих і незнайомих людей. За колективізації
чоловік мусив здати коней  і свого, й побра
тимового, сам пішов у колгосп. Щоб бути
ближче до коней, сторожував на конюшні.
Де йшла боротьба за самостійну Україну,
там був Семен Гризло. Створив Звенигород
ський кіш Вільного Козацтва, організував
Всеукраїнський з’їзд козаків у Чигирині. З ко
ня пересідав на бронепотяг і з нього боровся
з ворогами України. Потім назавжди осідлав
надійного буланого й так же завзято, як і до
цього, воював із

Перший пам'ятник Вільним Козакам, встановлений в с. Гусаковому Звенигородського
району 1997 року (художник В. Шах, проект В. Мицик, кер. робіт В. Петрушевець).
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Лизавета МедолизDПопова. Козак і коніD
гривані. С.Громи на Уманщині. 1972 р.
Зібрання В.Мицика

владою московськобольшевицьких зайд та
місцевих перевертнів. Життя його, як і личить
козаку, обірвалося в бою. Загін козаків попав
у засідку під селом Новоселицею. В ньому
отамана смертельно поранено. Зробив той
фатальний постріл земляк Мовчан  міліціо
нер із Катеринополя, який знав отамана у ли
це. З бою до найближчої хати виніс його поб
ратим козак Сергій Цимай із Вільхівця. Всі
роки боротьби за самостійну Україну він вою
вав плічопліч із Семеном Гризлом. Працю
вав міліціонером у Катеринополі. За доносом
містечкових євреїв Сергія Цимая 1923 р. заа
рештовано й закатовано в Лук’янівській в’яз
ниці м. Києва.
Більшовицька ідеологія робила із людей
звірів. На непритомному отаманові чекісти
на подвір’ї ЧК (тепер там збудовано музичну
школу) зганяли свою ненависть, б’ючи без
диханне тіло чобітьми куди попало. Там же на
подвір’ї й захоронили. Набагато пізніше поя
вилася заява Андрушевича із Озірної, що ні
бито він убив Семена Гризла. Між двома пе
ревертнями точилася гризня й тяганина за
пріоритет убивці українського патріота.
Мабуть чи не одним із останніх козаків ен
каведисти розстріляли отамана Черкаського
коша, організатора бою із московськими
більшовикамизагарбниками на станції Боб
ринська Якова Водяного. Після розгрому ни
ми Української Народної Республіки він 1922
року емігрував у Західну Україну. Пра
цював у відділі розвідки УНР. Вихову
вав українських патріотів, котрі става
ли на боротьбу з московськими загар
бниками. Після збройного приєднання
Західної України до Радянського Сою
зу, його 27 вересня 1939 року заареш
товано у Львові. Страчено 10 травня
1940 року.
Вільне Козацтво продовжило віковічну
традицію звитяги українців за волю і долю,
за свою самостійну і ні від кого незалежну
державу.
Вадим Мицик,
доктор філософії з культурології,
Почесний краєзнавець України,
м. Звенигородка Черкаської області.
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Велесовиця – сакральна абетка
давніх росів, основа сучасного
українського
алфавіту
Питання формування древніх сакральних слов’янських текстів за допомогою особливої та унікальної абет
ки, яку нині прийнято називати «велесовицею» («влесовицею»), пов’язане з верствою найвищих осіб рахмано
волхвівської духовної системи, яка діяла на Землі у останні 80 тис. років.
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Кирилиця – алфавіт створений Кирилом
та Мефодієм за наполяганням візантійD
ського імператора Михайла ІІІ

Н

ині назва цієї абетки, «веле#
совиця», не вповні вірно від#
творює історичну роль, ду#
ховну суть, особливе значення древ#
нього письма, його вагу для людства.
Адже носії такої, найвищі духовні
особи, рахмани та волхви, власне і бу#
ли тими історично загадковими арія#
ми, або Старотцями, Старощами,
яких згадує «Велесова книга» (див.
статтю «Арії – найвищі духовні отці
слов’ян»)
Унікальність цієї абетки заключаєть#
ся в головних принципах її побудови,
які міцно пов’язують кожен звук та
кожну букву:

# у ній кожному окремому звуку від#
повідає тільки одна окрема буква
(знак);
# у ній кожній окремій букві (знаку)
відповідає один#єдиний звук.
Такі принципи дозволили рахманам
використовувати унікальну абетку для
сакрального кодування священних
текстів, для словотворення, для скла#
дання особливих слів#абревіатур з
глибоким духовним смислом (шляхом
групування перших букв використа#
них слів).
Слова були направлені на славлення
Творця, Прави (закону Творця), Світ#
лого Ірію, душ славних предків. Мова

у
,
у

,
,
,
.
Велесовиця на дощечках «Велесової книги» (скоропис, відтворення)

рахманів та волхвів спонукала до пос#
тійного контакту з вищими світлими
силами, славила їх. Нині ці сакральні
слова#коди звучать для нас надто бу#
денно, бо система прочитання закла#
деного в них глибокого духовного
змісту зникла разом з її носіями.
Занесення з ворожого до Дулібії та
Росі оточення у 9 ст. н.е. нової абетки
у формі кирилиці, стало актом підміни
головних сакральних принципів арій#
ської «велесовиці» іншими, надто зап#
лутанними та складними.
Кирилиця здивувала слов’ян нагро#
мадженням значної кількості букв (в
окремих варіантах до 54 знаків!), що
значно ускладнило письмове відтво#
рення слов’янського звукового ряду.
Одному звуку у ній могло відповіда#
ти декілька букв. Іноді таких було до
4#5 (!) на один звук.
Наприклад, звук «о» відтворювався
буквами «он, оук, ота, ом, одь», а звук
«у» # буквами «ук, оук, іжиця» та ін#
шими. Стосувалось це й інших звуків
та букв. У кириличній абетці отримали
місце букви без звукових відповідни#
ків у мові давніх слов’ян. Серед таких
були букви «псі, йота, іжа, ето, ень» та
інші. Складними були і правила засто#
сування букв.
Та особливу роль в історичній пер#
спективі належало зіграти штучній
трансформації кириличної букви
«оук» (яка читалась початково як «о»)
в «у». «Оук» копіював написання ве#
лесовичного «о», як овалу з двома
Українська Родина № 1/2017
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рисками зверху. Нове прочитання йо#
го вже як «у» дозволяло авторитарним
Рюриковичам трактувати назву Рось
як Русь, а на цій основі відверто
привласнити собі усі надбання рах#
мансько#волхвівської системи та дер#
жав Дулібії та Росі.
За десятки тисячоліть свого існу#
вання арійська абетка (влесовиця)
ніколи не відчувала такої сили атак
на собі, які були вчинені на неї у 9#13
ст. н.е. До 9 ст. н.е. вона, не зазнавала
принципових змін, легко переносила
плин тисячоліть та не переживала
суттєвих коригувань, як, наприклад,
у часи запозичень нею нових для
слов’ян звуків у 1 тис. н.е.
Привнесений новопосвяченними
слов’янами зі слов’янських околиць
звук «ф» у ній легко відтворювався
як «х#в», чи просто позначався бук#
вами «т» чи «х» (Фракія – Тракія).

УКРАЇНСЬКА МОВА В НАС –
ХАЙ ПАНУЄ ПОВСЯКЧАС!..
Що то значить Рідна Мова? –
В ній Народу вся ОСНОВА,
В ній і Мова Мами й Тата –
Хай летить увись крилата!
І Єднає нас з тобою –
Поєднані не лишень кров’ю –
Рідна Мова нас Єднає
І НАРОДОМ Величає!..
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Кільце з велесовичним написом
«СВРГІЄОЦЬ» («СВАРОГ І Є ОТЕЦЬ»)

Велесовиця та кирилиця – написання
слова Рось і Русь

Звук «ю» відтворювався написанням
букв «і#у».
Проте не слід відкидати невеликі
зовнішні трансформації основних
влесовичних знаків, які головно по#
роджувались способом написання
текстів, застосованими до письма
матеріалами, присутністю скоропису.
Самих знаків вони принципово не
змінювали.
Узагальнений вигляд знаків влесо#
виці можна побачити у таблиці
«Арійська абетка (влесовиця) у по#
рівнянні з українським алфавітом».
Таблиця виконана ДЦ «Рівне#Су#
ренж» у середині жовтня 2013 року та
співставляє влесовичні (арійські)
знаки з буквами сучасного україн#
ського алфавіту. Важливим при цьо#
му є нове трактування окремих спір#
них (у багатьох дослідників) влесо#
вичних знаків: букв «є», «е», «ой»,
апострофа (твердого знаку).
Наше трактування таких виходить з
безумовного дотримання головних
принципів арійського письма.

На основі вищевикладенного, дос#
лідники вважають, що саме україн#
ський алфавіт є прямим спадкоєм#
цем велесовиці (арійського сакраль#
ного письма). Саме він, український
алфавіт, єдиний з усіх слов’янських
зберіг головні принципи рахмано#
волхвівького письма:
# один звук – одна буква;
# одна буква – один звук.
Саме його знакова система най#
більш точно відповідає велесовиці
(це видно з вказанної таблиці) і доз#
воляє досить легко її читати. Саме в
українській мові, до сих пір діє го#
ловний арійський принцип:
# як пишеться – так і говориться.
Вважаємо, що представлена арій#
ська абетка допоможе дослідникам
відновити особливе, наповнене свя#
тістю, звучання давньослов’янської
мови, мови рахманів та волхвів.

Тож, Вкраїнці, добре знаймо –
Рідну Мову ЗБЕРІГАЙМО,
Вона Живить повсякчас
Та Гуртує Завжди Нас!
Щоб жили Ми в Україні
Й Берегли її всі днини,
Й Українська Мова в Нас –
ХАЙ ПАНУЄ УВЕСЬ ЧАС!!!
Святослав Щербина
Велесовиця у порівнянні з українським алфавітом
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УКРАЇНСЬКИЙ КОЛОДАР –
ЗВИЧАЄВО;ОБРЯДОВІ
СВЯТА на 7525 літо

року, на острові Хортиця загинув у бою
з печенігами Великий князь Київ#
ський Святослав Хоробрий.
9 березня — Сорочини. Весняні зак#
лики птахів. «На цей день прилітає з
Вирію сорок жайворонків, а баби пе#

(від Трипілля) – 2017 р.
Духовний Центр сповідників Ведичної Віри Предків
* — зірочкою позначені рухомі свята, дата яких в інший рік може змінюватись
в залежності від положення Сонця, Місяця, у відповідності до визначених днів
тижня. Всі інші свята є постійними.
Фази Місяця: http://2017pik.pp.ua/kalendar+2017/ Дати і час сонцестоянь і рівно+
день: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Календарна сітка 2016 р.: http://2016rik.com.ua/
Календарна сітка 2017 р.: http://calendar.org.ua/uk/calendar/year/

ЦИКЛ ВЕСНЯНИХ СВЯТ:
1 березня — Новоліття. Яв#Духа. Яв#
Доня. Святкування початку Нового
7525 літа. Перший день весни. Свято
зустрічі весни. Обряд винесення Діду#
ха, розкладають багаття на пагорбах,
стрибають через вогонь для очищення.
Спалення солом’яних опудал (Костру#
бів, опудала у вигляді старого діда), які
були виготовлені із соломи після обмо#
лоту збіжжя, і які були встановлені

#
м
#
ї

,
a

вдовж польових доріг на такій відстані,
щоби біля одного – вдалині було вид#
но наступного. Взимку їм давали ню#
хати тютюн, «щоб не засинали», і обе#
рігали життєву силу полів, також вони
слугували орієнтирами. На роздоріж#
жях були встановлені опудала більшо#
го розміру. Навесні всі опудала обрядо#
во спалювали на ознаку проводів зими.
У цей день повертаються з вирію лас#
тівки, які на свох крилах весну нам не#
суть. Люди з любов’ю ставляться до
ластівки. Скривдити її – великий гріх.
Городники на Яв#Доню сіють розсаду
капусти – вона не буде боятись морозу.
«Яка Яв#Доня, така й весна», – кажуть
в народі. У цей день вгадують, який бу#
де врожай зернових: якщо вітер віє із
заходу або півдня – буде урожай на

збіжжя, якщо ж зі сходу або півночі –
буде посуха, неврожай. Якщо день со#
нячний – уродить пшениця, якщо
хмарний – буде врожай на просо і
гречку. Теплий сонячний день віщує
урожай льону і конопель. Якщо зранку
світить сонце, то ранні посіви будуть
урожайні; сонце з’явилося в обід –
можна сподіватися на середній уро#
жай, а якщо цілий день небо захмарене
і сонце визирне тільки надвечір – пізні
посіви будуть урожайні. Якщо в цей
день хуртовина – буде пізня весна. Ко#
ли погода нестійка, кажуть, що Яв#До#
ня хвостом крутить. На Яв#Доню обрі#
зають фруктові дерева, дістають з льо#
ху картоплю для садіння. Висівають
парники.
8 березня — День пам’яті князя Свя
тослава. Саме цього дня, 8 березня 972

svit.in.ua

чуть сорок птичок, розносять їх по ха#
тах та роздають дітям, щоб гуси несли#
ся, щоб яйця не псувалися і щоб гусе#
нята плодилися». Випечені з тіста
«жайворонки», «сороки» – велика ра#
дість для дітлахів. Вони бігають з тим
печивом по селу, підкидають вгору, імі#
туючи пташиний політ, співають вес#
нянки, викрикують весняні заклики
до птахів: «Пташок викликаю з тепло#
го краю,/ Летіть, соловейки, на нашу
земельку,/ Спішіть, ластівоньки, пасти
корівоньки!/ Вилинь, вилинь, гоголю!
Винеси літо з собою!/ Винеси літо, лі#
течко, зеленеє житечко,/ Хрещатий
барвіночок, запашний васильочок!»
Діти щиро вірять, що після таких
закликів птахи і весна не забаряться. А
щоб пернатим друзям не було сутужно,
залишають для них крихти своїх кор#
жиків, а іноді і цілих «жайворонків»,
повісивши їх на гілочки дерев. Це, як
правило, ті калачики, які під час під#
кидання не вдалося впіймати. Або ті
«жайворонки» діти насаджують на дов#
гі палиці, бігають по селу і закликають
весну, потім тістечка з’їдають, а голов#
ки фігурок дають коровам.
9 березня — День народження
Т.Г.Шевченка.
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10 березня — День Державного Славе
ня України.
17 березня — Пасіка. Цього дня па#
січники виставляють вулики з зімівни#
ка на пасіку, вівсянка починає співати

toursdekiev.com.ua

свою весняну пісеньку: «Покинь сани,
бери віз!», а щука#риба хвостом лід
розбиває. Ведмеді виходять з лігов.
20 березня — День Весняного Рівно
дення (о 10:28, понеділок).

*22 березня —Середопістя (Середох
рестя). Середопісний тиждень. Середа
серединного четвертого тиждня (20 –
26 березня) Великоднего посту (між
Колодкою і Великоднем – сім тижнів).
Цей тиждень називають середохрес#
ним, а середа, яка є його серединою –
Середохрестям або Середопістям. Ві#
рили, що надворі можна почути, як
піст тріщить – ламається навпіл. У цей

20
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день печуть пряники у вигляді хрестів з
маком і мащуть їх медом.
Пряники#Хрести печуться із того ж
тіста, що і звичайний хліб; їх їдять, збе#
рігають у посівному зерні, беруть в по#
ле під час першої сівби, частують худо#
бу, закопують на ниві в землю, щоб був
урожай хліба. Хрест – це знак Хороса#
Сонця, що зберігся у символіці писа#
нок та вишивок. Слово «хрест» (крест)
близьке до слів «кресало», «кресати» –
добувати вогонь, «скресати» (танути,
позбавлятися криги), воскресати
(оживати), які мають пряме відношен#
ня до сонячного тепла і вогню. Хресто#
подібний хліб – обрядовий хліб, який
печуть навесні, на початку нового аг#
рарного року – на пошану Сонцю,
Землі і духам Роду, щоб забезпечити
гарний урожай.
25 березня — Благовіщення. Пробуд#
ження Матінки#Землі. Це блага вість,
що після Весняного Рівнодення (*20
березня) – сили світла перемогли си#
ли темряви, день поборов ніч, весна
прийшла на землю і остаточно побо#
рола зиму, земля пробуджується до
сівби. «На Благовіщення весна бла#
гословляє землю, дає їй силу проросту

цей день здавна існував звичай випус#
кати на волю пташок: «Щоби співали
на волі, Бога прославляли та просили
щастя#удачі тому, хто їх випустив».
Господар випускає на волю, на сонце
також всіх тварин, навіть пса і кота ви#
ганяє на подвір’я — «щоб чули весну і
самі про себе дбали».
26 березня — Благовісника. Наступ#
ний день після Благовіщення. Свято
на честь першої сівби. «Благовісник
старший від Великодня». У цей день
може прогриміти Перун#Громовер#

Т

к
л

жець. В цей день освячують зерно для
сівби, починають сівбу ярових культур.
*27 березня – 2 квітня —Похвала.
Похвальний тиждень. П’ятий тиждень
посту. Вважається, що на цьому тижні
добре квочки підсипати. В суботу (1
квітня) на цьому тижні – свято Похва#
ли. Нічого в цей день не роблять, іноді

й цвіту». До Благовіщення нічого ще
не можна сіяти – земля ще спочиває.
Лише після Благовіщення можна було
розпочинати польові роботи. «Таке
Велике Свято, що птиця гнізда не в’є,
а дівка коси не плете».
Суворі заборони щодо починань
будь#яких справ. Не можна зачинати
нового життя ні людям, ні тваринам.
За повір’ями, навіть птахи не в’ють
гнізда. До цього свята лелеки зазвичай
прилітали з Вирію та починали вити
гнізда. Існувало повір’я, що на Благо#
віщення відкривалася земля і з неї ви#
повзали змії, вужі та інші плазуни. У

лише сіють капусту на розсаду. «На
Похвалу сорока яйцем похвалиться».
*9 квітня — Вербна Неділя. Неділя, за
тиждень до Великодня. Освячення
верби — Прадерева Bcесвіту, хльоскан#
ня вербовою гілкою є магічним поба#
жанням здоров’я. Примовляють: «Не я
б’ю, верба б’є, за тиждень – Велик#
день, недалечко – червоне яєчко». Ос#
вячені на Вербній Неділі котики вти#
кають за образи і зберігають протягом
року як оберіг.

Ч
н
(
к
ю
к
п
в
ш
с
ч
п
щ
н

s

UR-2017_1.qxd

24.01.2019

20:41

Page 21

ТРАДИЦІЇ І ЗВИЧАЇ

#
и
и
.
е
#
і

#
о
к
ь
#

я
.
.
ь
і
1
#
і

*10 – 16 квітня — Білий тиждень.
Тиждень від Вербної Неділі до Вели#

кодня. Традиційно до Великодня бі#
лять хати.
*13 квітня — Навський Великдень, або
Чистий четвер. Четвер перед Великод#
нем Дажбожим, після Місяця в повні
(*12 квітня о 07:44). День передвели#
коднього очищення. В цей день вста#
ють до схід Сонця, щоб наносити для
купання всіх членів сім’ї цілющої не#
початої води (непочатою називають
воду, набрану до схід Сонця, або з пер#
шого відра, що дістали з криниці після
сходу Сонця, тобто яку ще ніхто не по#
чав). Вірять в те, що непочата вода,
принесена в чистий четвер, має цілю#
щі властивості. Купаючись у ній, мож#
на позбавитись недуг, забезпечити здо#
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ров’я, силу і вроду на цілий рік. Вірять,
що в Чистий четвер купаються всі звірі
і птахи. Раз в рік саме в цей день купа#
ється сам і купає своїх дітей і чорний
ворон. Це відбувається рано#вранці зі
сходом Сонця, і господиня, яка прос#
пить, буде купати своїх діток після
чорних вороненят. Замовляння проти
всякого зла. Четвер має ще одну назву
– Навський Великдень. Душі помер#
лих приходять на землю. В цей день
після обіду в храмі відбувається Нав#
ська служба, після закінчення якої лю#
ди повертаються додому із запаленими
свічками, які мають вказати шлях ду#
шам Предків до осель, де їх в гостину
чекає родина живих родичів. Полум’я
свічки затуляють від вітру, щоб не згас#
ло. З принесеною із Навської служби
свічкою обходять хату і господарство,
очищають все вогнем. Після відправи
Навської служби двері Храму замика#
ють на ключ, і нікому з живих не веле#
но заходити в Храм. Всю ніч там йтиме
Великодня служба для померлих душ.
Правлять службу померлі священики,
адже покійні душі наших померлих
предків Бог відпускає на землю до ро#
дичів. Вони приходять до нас в Чистий
четвер, Навський Великдень, і відхо#
дять у свій Світ на Проводи. Померлі
душі приходять з Небесних високостей
у наш Світ по місячній стежці із нас#
танням сутінок на повному Місяці.
Для них в кожній родині влаштовували
поминальний обід з пісних страв. Цей
обід починався з настанням сутінок і
на нього запрошували випадкових пе#
рехожих, старців, були раді кожному
несподіваному гостеві, оскільки вва#
жали, що покійні предки могли завіта#
ти у гостину у вигляді незнайомця чи
старця. А щоб освітити предкам дорогу
і вберегти себе від злих сил, на пагор#
бах і поблизу води, на роздоріжжях і бі#
ля Храму розпалювали вогнища.
Впродовж від Навського Великодня і
до Проводів про покійників говорять
як про живих, в ці дні їх не можна на#
зивати мертвими, «покійними». Після
Різдва Бог ще тричі відпускає покійних
з «того світу»: першого разу – у Нав#
ський Великдень, вдруге – коли квітує
жито: на Русалчин Великдень (Зелені
свята), і втретє – на Спаса.
*16 квітня — Великдень Дажбожий.
Воскресіння Природи. Явлення Ярила
– весняного лика Хороса#Сонця. Че#
рез 7 тижнів після завершення Колод#
ки (*20 – 26 лютого) – після Благовіс#
ника (26 березня) і Навського Вели#
кодня (*13 квітня), який настає у чет#

вер після Місяця у повні (*12 квітня о
07:44), в Неділю. Сила Місяця дода#
ється до сили Сонця, і це є остаточною
перемогою світла над темрявою, тепла
Весни над холодом Зими, життя над
смертю. Свято пробудження і воскре#
сіння Природи, народження нового
циклу життя. На пошану Сонцю і ду#
хам Роду, які поверталися з Вирію на
поля, пеклися обрядові хліби з пше#
ничної муки – бабки, розписувалися
яйця. Яйце і зерно в народній міфоло#
гії символізують народження нового
життя, воскресіння Природи. Яйце уо#
соблює будову Всесвіту, яєчний жов#
ток – прообраз Сонця. Бабки, писан#
ки, крашанки – українці освячують
обов’язково на світанку, коли Сонце#
Хорос сходить. Освячену бабку можна
їсти лише в першій половині дня, коли

slobidskekolo.ho.ua

Сонце підіймається, а «якщо скушту#
вати освяченої бабки по полудню –
погіршиться зір». Цього дня вшанову#
ється Хорос як весняне Сонце, зверта#
ються із молитвами до Дажбога, Ярого
Сонця i вcix Богів у Сварзі, просили
зігріти землю, зростити урожай і не
спалити його. Вітання один до одного і
змагання крашанками: «Ярило вос#
крес – воістину воскрес!» Шкарлупи
від Великодніх фарбованих яєць (кра#
шанок) не можна викидати, їх необхід#
но пускати на воду, примовляючи:
«Пливіть, пливіть у тумани, де живуть
брати рахмани». Рахмани – предки#
священики, які перебувають у Світі
потойбічччя, куди шкарлупи яєць, на#
че човники, пливучи за водою, потрап#
лять на 25#й день, і тим самим рахмани
отримують звістку, що у Явному Світі
їх нащадки святкують Великдень, гід#
но бережуть і шанують Звичай Роду.
Важливою прикметою Свята є онов#
лення одягу. Оновлювались земля,
природа, життя, дерева вбираються у
нові шати. Людина також на Велико#
день має одягти щось нове, тому нама#
гаються кожному члену сім’ї зробити
якусь обновку. В цей день влаштову#
Українська Родина № 1/2017
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ють молодіжні ігри, дiвочi хороводи,
гаївки, дзвонять у дзвони. Хлопці хо#
дять в гості до дівчат, які їм на Колодія
почепляли колодки, несуть дарунки.
Дівчата дарують їм у відповідь вишиті
хустинки та писанки. Цей звичай має
назву «колоденки». Традиційною заба#
вою на Великдень були гойдалки («ко#
лиски», «качалі»). Вони були кількох
видів: схожі на сучасні гойдалки –
«човники», де дівчина сиділа, а пару#
бок стояв над нею і розгойдував так,
що аж через верх на іншу сторону пе#
релітали; і багатомісні, схожі на кару#
сель, де каталися по кругу. Коли таку
«кручену колиску» встановлювали на
крутому схилі, вона рухалась по колу
то вниз, то вгору.
*17 квітня — Волочільне. Великодній,
або Обливаний понеділок. Понеділок
після Великодня. Ходять один до од#
ного в гості, обмінюються писанками.

вують проводи для покійників. Люди
йдуть на могили предків, кладуть Ве#
ликодні страви, замовляють у свяще#
ника молитви за покійних. В давні ча#
си головним поминальним днем на
провідному тиждні вважався вівторок
(*25 квітня), зараз це останній з поми#
нальних днів, коли ще можна навіда#
тися на кладовище. Цей вівторок но#
сить назву Радуниця. Предки радують#
ся, що живі про них не забули, гарно
прийняли на свята і влаштували гарні
проводи у світ вічності, де перебувають
їх душі після смерті. В наші дні най#
більш багатолюдні проводи на кладо#
вищах відбуваються у вихідні – суботу
або неділю (по рішенню громади) че#
рез тиждень після Великодня.
23 квітня — Свято Орія. Свято хлібо#
робів. Прабатько Орій відмикає зем#
лю, випускає росу, роса в цей день має
цілющі властивості. Вранці до схід
сонця її намагаються зібрати при до#
помозі чистого полотна. Нею проми#
вають очі або хворі місця, дівчата вми#
ваються, щоб бути гарними, господарі
змочують нею худобу та птицю, щоб не
хворіла і гарно росла. Іноді по росі ка#
чаються, випускають на неї худобу. В
цей день вперше вигонять худобу до
череди і наймають пастуха.

svoboda.fm

Цей день називають волочильним. Ді#
ти ходять з поздоровленнями до пови#
тух, родичів, божатих батьків, прино#
сять в дарунок «волочильне», що скла#
дається з пшеничного калача та кіль#
кох крашанок. Дітей обдаровують гро#
шима та ласощами. Іноді цей понеді#
лок називають обливаним, хлопці при#
ходили до дівчат і обливали їх водою,
що повинно було віщувати швидке і
вдале одруження. В більш пізній пері#
од звичай дещо змінився: хлопці дару#
вали своїм дівчатам парфуми і замість
води бризкали на них духами.
*21 – 25 квітня — Проводи. Через
тиждень після Великодня настає про#
відний тиждень. Починається він з
п’ятниці (*21 квітня), так що суботу
(*22 квітня) та неділю (*23 квітня) піс#
ля Великодня вже називають провід#
ними. На провідному тиждні влашто#
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А ще сіють баштанні культури, огір#
ки, оглядають озимину. На Орія прові#
дують хлібну ниву. Виходять в поле всі#
єю громадою, відправляють спільні
молитви за врожай, а також приміча#
ють висоту та густоту сходів. Приміча#
ють: якщо на Ора сховається в житі ку#
ря або ворона, то буде урожай, а якщо
горобець – то буде неурожай. «Якщо
дощ на Орія, то буде хліб і в дурня».
Влаштовують на полях святкові трапе#
зи, а попоївші, качаються по озимині з
повним переконанням, що цими діями

буде забезпечений гарний урожай.
Святкування на полях тривало протя#
гом цілого дня. Попоївши, люди зако#
пують на ниві у землю «свячене», що
залишилось від Великодня: крашанку
чи тільки лушпиння з неї, шматочок
Великодньої Бабки. Це жертва землі і
польовим духам.
9 травня — Велеса Весняного (Квітча
того). Велеса святкують двічі – весня#
ного і зимового, або ж голодного і хо#
лодного. «До Велеса не сій гречки, не
стрижи овечки». До весняного Велеса
не купаються у водоймах, не сіють
просо. На Велеса влаштовують заз#
дравні обіди. Печуть коржики у вигля#
ді овечок, баранців, або їх закручених
ріжок, які називають «Велесовими ла#
сунчиками». Ними пригощають дітей.
В цей день господині вдома готують
страви з гречки: гречану кашу, гречані
вареники і млинці, гречаний мед. На
кожному кутку села обирають свого
Велеса, який має бути гарним господа#
рем, прикладом для інших. До нього
приходять господині сусідки і просять
бути їх Велесом Квітчатим, посіяти
гречку і постригти овечку. Отримавши
згоду (а від такої честі відмовлятися не
можна), жінки одягають на голову Ве#
лесу вінок з квітів, а груди перев’язу#
ють барвистими стрічками, за які в
кожній хаті йому впихують квіти. Ве#
лес Квітчатий з процесією обходить всі
будинки на своєму кутку. В кожному
дворі господині вручають йому сито з
гречкою. Велес Квітчатий тричі обхо#
дить господаря і господиню, посіваю#

чи їх. При цьому всі присутні співають:
«Роди, Боже, гречку на кашу,/ На всю
годиноньку нашу,/ А бджілкам на мед
цвіти – / Діточок посолоди,/ А нам на
гречаники,/ Смачні виплиганики».
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Після чого Велеса Квітчатого запро#
шують до хати, дають йому в руки но#
жиці для стрижки овець. На столі, пок#
ритому домотканим рядном, кладуть
ягнятко, яке притримують діти. Велес
Квітчатий починав стрижку. Як прави#
ло, він вистригав навхрест (во ім’я Не#
ба і Землі, Місяця і Сонця – Рідних
Богів, життєдайних Володарів Буття)
лише чотири пучки вовни, м’яв її в ру#
ках і роздував її по килиму. Ці дії також
супроводжувалися піснею: «Велесе,
хозяйчику,/ Пострижи нам ярочку,/
Ярочку, яриночку – / Цю божу твари#
ночку,/ Барана рогатого,/ Для роду ба#
гатого./ А вовну розправ, помни – /
Дівчатам на килими,/ На вовну теплом
дмухни – / Нам на теплі кожухи».
Обійшовши двори свого кутка, усі Ве#
леси Квітчаті, разом із сусідами пряму#
вали до майдану, де збиралося все село.
Там всі присутні ставали в три кола, які
під спів веснянок починали рухатись
одне супроти другого, почергово змі#
нюючи напрямок руху то за сонцем, то
проти. Перше коло утворювали Велеси
Квітчаті з хлібом у руках піднятих над
головою, друге – дівчата і діти, третє –
всі інші учасники свята. Починалось
дійство веснянкою: «Виоремо нивонь#
ку довгеньку,/ Посіємо гречку гар#
неньку,/ Гречка вродиться,/ Женчики
знайдуться – / Гречечку чик, чик, чик./
А в тієї гречки – / Чорнії вершечки,/ А
в того проса – / Русая коса,/ А в тієї
пшениці – / Русії косиці./ Від кутка до
кутка/ Скачуть дівки городка./ Годі,
дівки, скакати,/ Підем гречку в’язати./
Ти, Яринко сизокрила,/ Ти, дівчино
чорнобрива,/ Скоч у кінець,/ А ти, дів#
чино, поведи танець». Після урочисто#
го хороводу грали музики, влаштову#
вались танці, Велеси Квітчаті роздава#
ли всім присутнім діткам печиво «Ве#
лесові гостинчики», частували паля#
ницями. Господині пригощали греча#
ними млинцями, а господарі – медом.
*10 травня — Рахманський Велик
день, або Права Середа, Переполовен
ня. 25#й день після Великодня, середа,
найближча до 25#го дня. Серединний
(четвертий) тиждень між Великоднем і
Трійцею (цей період складає 50 днів
або 7 тижнів). Середа є серединою
цього тижня, яка переполовинює цей
період. Свято Прави – Світу Богів, Бо#
жественного Закону, за яким живе
Всесвіт. Це середина між Великоднем
та Зеленими святами.Рахмани, пред#
ки#священики, перебувають далеко, у
«тому світі», у царстві Предків. Спуще#
ні на воду шкарлупки Великодніх кра#

шанок допливають до них аж на 25#й
день, тоді вони і святкують свій Велик#
день, радіючи від того, що їх нащадки
підтверджують, що шанують Звичай
Роду, пам’ятають про своїх Предків і
підтримують взаємозв’язок із ними.10
травня — Зоряниця#Зільниця. До схід
сонця з росою збирають лікарські рос#
лини, заготовляють їх на весь рік, готу#
ють ліки, настоянки, мазі, знахарські
чари. Після полудня святкують в садах,
іноді купаються в діжках у воді з насто#
яних трав.
*14 травня — День Матері. Друга Не#
діля травня. Це одне з самих зворуш#
ливих свят, тому що кожен з нас з ди#

тинства і до своїх останніх днів несе в
своїй душі єдиний і неповторний образ
– образ своєї мами, яка все зрозуміє,
простить, завжди пожаліє і буде само#
віддано любити незважаючи ні на що.
Жінка#Мати – це земне втілення Ве#

ликої Богині#Матері, яка народила в
любові Світ. Щастя й краса материнс#
тва в усі століття оспівувалися кращи#
ми художниками і поетами. І невипад#
ково – від того, наскільки шанована в
державі жінка, яка виховує дітей, мож#
на визначити ступінь культури й бла#
гополуччя суспільства. Щасливі діти
ростуть в дружній родині й під опікою
щасливої матері. В цей день ми від усі#
єї душі вітаємо дорогих мам з їх свя#
том. Хай світлом і добром відгукують#
ся в душах дітей ваші нескінченні тур#
боти, терпіння, любов і відданість.
23 травня — День Героїв України. Що#
річне свято в Україні, встановлене на
честь українських вояків — борців за
волю України, передовсім, лицарів
Київської Русі, козаків Гетьманської
Доби, січових стрільців та вояків Армії
УНР, УПА та діячів ОУН. В сучасному
вигляді відзначається 23 травня, але
святкові та вшанувальні заходи прохо#

дять весь тиждень, на який припадає
свято. Для зручності та якомога біль#
шої участі, масові заходи, почасти, від#
буваються в п’ятницю, суботу та неді#
лю, що настає після свята. У 1941 році
Другий Великий Збір Організації Ук#
раїнських Націоналістів постановив
щороку, 23 травня, святкувати День
Героїв. День Героїв був затверджений в
зв’язку із 23 травня 1938 року, коли в
Роттердамі було вбито Євгена Коно#
вальця, саме у травні за волю України
полягли провідники української нації
в XX столітті: Микола Міхновський,
Симон Петлюра та Євген Коновалець.
До здобуття Україною незалежності
свято святкувалося підпільно, з прого#
лошенням незалежності у 1992 році
почало набувати розголосу. Станом на
2015 рік не є офіційним державним
святом. Сьогодні День Героїв широко
відзначається передовсім у Галичині,
де відбуваються офіційні урочистості,
але останніми роками відбулось знач#
не поширення вшанування Дня Героїв
в центральні та східні регіони України.
Націонал#патріотичні організації до#
магаються встановлення Дня Героїв
офіційним державним святом.
✵
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«За тиждень ;Великдень, а недалечко червоне яєчко»
Сонечко пригрівае, подекуди зеленіє травичка і хоч дерева ще постукують мерзлими гілочками, на гілочках
красноталу засеребрилися ніжні, пухнасті «котики». Над ними гудуть бджілки, виграючи на сонечку своіми
золотими крильцями. Все це говорить про те, що Весна наближається. Наші далекі пращури називали цю
прекрасну пору року  «вербляниця» що означало час, коли цвітуть верби, а пов’язуючи з великодніми святами:
«Вербіе квітна неділя». Це тижневе (за тиждень до Великодня) свято стверджувало весну в березневі дні вес
няного рівнодення і сягае сивих тисячоліть часів Трипільської культури.

К

ульт верби  дереватотему тісно
пов’язана з міфологіею слов’ян і є
символом першоджерела творення
світу, або Прадерева життя, Чумацького
шляху на небі, отже й Сварога і Матері  ма
терів  Берегині, Вічності. Чародійне дере
во, в кущах якого, вважалося, перепочивали
добрі душі.
Світоглядне значеня розуміння Верба 
райське дерево, де дуже давнє слово
«верх» означало вверху над нами, надви
щість (небо), верховність. А «ба»  матір.,
верховну, всесвітню берегиню. Отже «вер і
ба»  Всесвіт і Мати. Сьогодні ми маємо
слово баба, що е матір’ю матерів  Велика
Мати. Сьогодні відомі лікувальні властивос
ті верби і те, що вона є природним фільтром
очищення води від усяких домішок. Наші
предки любили сусідство з нею, «село у
вербах ховалося». Поселялися біля водойо
мів де росли верби, щорічно насаджували
біля свого двору, при дорогах, на пагорбах,
греблях, тощо. Укріпляли береги, зміцнюва
ли прибережні схили, зупиняли буревії,
грунтову ерозію! З вербового дерева виго
товляли різні вироби: корита, ночви, жлук
та, ложки, довбанки, навіть бандури і кобзи,
а з лози виплітали корзини, тини т.п. Вербо
ва ложка, яку мав кожен запоріжський козак
на Січі, слугувала їм ще й для перевірки
добровольців. Новоприбулих пізнавали са
ме за нею. Запрошували їсти кашу і, якщо в
кого інша ложка, підозрювався, як ворог.
Коли копали криниці теж користаувалися
вербовим прутиком, який, як і виноградна
лоза, показував місце де слідувало копати
криницю, де вода найближче до поверхні
землі.
Верба не вибаглива, де посадиш, там і буде
і, «як трава лугова, ти її коси, а вона росте».
Незважаючи на це, наші пращури розуміли,

еD

24

Українська Родина № 1/2017

що «все живе хоче жити», бережно і шанобли
во ставилися до природи, жодну гілочку без
потреби не зрізали, не обдирали кору на жи
вому дереві, і, використавши на потреби одну
 садили десять. А ще прохали у дерева доз
волу, права на вирубку. Вербну неділю вшано
вували всенародно і урочисто. В цей день ос
вячували вербні гілочки, які збиралися госпо
динями в пучечки для кожного члена сім’ї ок
ремо, з певними магічними замовляннями та
добрими побажаннями, з подякою Сонячним
Богам, Вербі, Весні, що принесли теплі дні і
Велике свято. Діти старалися першими схо
пити свій пучечок, бо, «хто найпершим візьме
в руки, той буде найщасливішим» цілий рік.
Обряд освячення верби обов’язковий в по
дальшому святі Великодня. Хоч на Украіні
росло чимало видів верби: біла гостролиста,
козяча, ламка, попеляста, трутоподібна, три
тичинкова, п’ятитичинкова, та для освячення
найчастіше брали червону вербу (краснотал),
тому, що вона, ніби символізуючи пробуджен
ня, життя, розцвітає раніше. Обряд освячення
верби проводили волхви в священих гаях, під
відкритим небом, де був збудований жертов
ник з з ідолами кумирів і горів вогонь. Слави
ли сонячних богів, весну, природу, людину.
Співали веснянки, проводили ритуальні ігри,
навколо жертовника водили хороводи. Після
освячення весело шмагали один одного, всіх
членів сім’ї, знайомих і прохожих, заговорюю
чи себе від злих сил та пробуджуючи в кожно
му творчу енергію, заклинали: «Не я б’ю, вер
ба б’є. За тиждень  Великдень, а там неда
лечко  червоне яечко».
Верба у далеких наших пращурів вважало
ся деревом священним, а значить мало ве
лику життєву силу. Розвивається з галузки
без насіння, віщує прихід весни своїми нез
вичайно ніжними «котиками» в пору, коли ще
на інших деревах немає жодного листочка.
Вона наливається соком, силою, здоров’ям,
і красою від природніх стихій  землі, води,
сонця, а в силу своїх магічних дій, здатна пе
редати це людині, тварині, навколишньому
середовищу. Вона й листочки має схожі на
промінь сонечка, з яких воно «п’є водичку»
...Звідси сакральність слів: «Не я б’ю, верба
б’є. …Будь великим, як верба, будь здоро
вим, як вода, а багатим, як земля!». Це ство
рений Богами процес символічного очи
щення і оновлення через торкання вербо
вою гілокою з певними магічними ритуала
ми, означало ще й поєднання всього живо
го, земного з безмежним Всесвітом. Явля

лось енергетичним кодом на щастя, добро
бут, здоров’я, кохання, злагоду на яке люди
на сама себе програмувала.
Освячені гілочки протягом тижня розвішу
вали по хлівах, розкидали в полях, (відганяли
нечисту силу) від рослин і худоби, їх зберігали
на почесному місці до слідуючої весни, в нас
тої купали дітей, заварювали, як ліки при хво
робах, мили волосся, сухими галузками оку
рювали хату від пристріту, розпалювали піч
для випікання нових Великодних Баб, дітям
давали з’істи декілька «котиків», щоб росли
швидко, як верба, вперше на пасовисько ви
ганяли худобу, програмуючи: «Благодать вер
бова на наші домівки, худібці на здоров’я, нам
на добро, на Дух землі, на славу божу». Вико
ристовували, в магічних діях, що можуть вик
ликати дощ. Більші галузки втикали в землю
«щоб росли Богам на славу, а людині на здо
ров’я». Вірили, що верба вбирає в себе родо
ве зло і прокляття. Для цього на свято «Прово
ди Ярила» вішали на вербі свій оперізуваль
ник. Смуток маєш  пригорнися до неі, обні
ми, розкажи  як рукою зніме. Щосуботи жінка
била чоловіка вербовим віником при купанні,
щоб спина не боліла. Казали: «З підошви ніг
до пупка, від долонь рук до серця, плечі по
бий,  вся хворість пройде». Віничком з верби
обмітали стіни від всякого зла, що падало на
підлогу спалювалося, щоб «летіло на чотири
сторони». На похоронах встеляли долівку,
щоб зло, яке в’яже живих і мертвих, стирало
ся. На поминальний 40 день на вербу чіпляли
випічки, фрукти.
Великодний тижень був днями активної
підготовки до Свята. Робота кожного дня
була так розподілена, що до четверга «Нав
ського Великодня», або ще як його назива
ли «білим,» «чистим» основні праці на цей
час в полі та городі були закінчені. Господа
рі наводили лад в господі: білили, хати, від
кривали все, що затіняло світло, чистили
двори, будинки, мили тварин, вимітали,
прали, прасували, спалювали бадилля на
грядках, прибирали могили померлих роди
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чів, хатнє начиння випарене. вимите, упо
рядковане. Перед Великоднем все повинно
було очиститись водою і вогнем після зими.
До полудня четвергового всі мають бути
чистими перевдягненими. Всього наваре
но, напечено, крашанок накрашено,писа
нок написано. «У ці дні, писав І. НечуйЛе
вицький, жінки так зайняті, що не вистачає
часу й заснути». До полудня в четвер всі ро
боти на землі закінчувалися. Обід у цей
день короткий, бо головне вечеря, яка від
будеться пізно, можна сказати вночі, бо са
ме в такий час прибувають душі померлих.
Первісна віра наших далеких прапращурів в
душідухи померлих родичів переконливо
твердила, що перед святом весняного сон
ця Великодня після довгого зимового сну
оживае вся природа, то і покійники на весні
воскресають. Іх душі виходять із землі, чи іх
приносять на крилах ластівки, чи якимось
«небесним, чарівним мостом» перебира
ються на «світ білий» до своїх родичів і за
три дні до Великодня справляють разом з
ними свій «Навський Великдень». Накрива
лися багаті столи традиційною обрядовою
іжею, яку споживали з духами, як з живими,
називаючи кожного по імені.
На всю ніч для духів залишали посудину з
водою, рушник, страви, ложки, ставили на
вікно стакан води, окраєць хліба і грудочку
солі. Запалювався і горів посвіт. Цілу ніч на
пагорбах та підвищеннях парубки палили ба
гаття, які носили очисний характер землі і
всього що на ній, а ще як посвіт душам, щоб
видно було, щоб не блукали. Старалися до
годити, умилостивити їх. Умилостивлювали і
руйнівні сили: «Морозе, Морозе! Іди істи ки
сіль! Не морозь нам жита, а морозь кукіль».
Це, щоб ті шкоди не робили, не приносили
ніякого зла. Бувае пролітає невеликий сніжок
з вітром тоді «лякали» вербицю: «Вербиця,
вербиця! Назад зима вернеться» з вірою, що
сніг перестане.
Не в одну співанку, як у віночок нашого на
роду впліталася верба  ця велика святиня,
святий символ. Ще в ІVІ ст наші пращури Ан
ти (в часи Великого переселення народів)
оспівували вербу в колядках, веснянках, ку
пальських наспівах, іграх, хороводах. Поруч
з уявленням «небесного мосту» калиново
кленового існував і чарівний «вербовий
міст»: «Вербовая дощечка, дощечка, там хо
дила Настонька, Настонька…»
«Вербовая дощечка лежала, лежала, по ній
дівонька бігала, бігала. Та відкіль вітройко по
війне, повійне, відтіля миленький приіде, при
іде»…Це магія заглянути в минуле. В уяві міст,
який єднае небо і землю. Цим мостом прибу
де милий, а принесе його вітер. Сила приро
ди з’єднає долю двох. Дослідник Потебня
вважае, що вербовим мостом дівчина перехо
дить від дівочого життя до родинного.

Т.Г.Шевченко. Мангишлацький сад. Папір, офорт, акватинта 15,6 х 22,2 см; 18,4 х 23
см; (21,3 х 25,5 см). [Санктпетербург]. [Не пізніше 24.IX] 1859. Національний музей
Тараса Шевченка, інв. № г – 798. (Доречі, Шевченків вербовий сад там квітне донині.)

Ходило повір’я, що в цей день блукають і злі
духи, але при світлі вони безсилі робити якесь
зло. Розпалювалися багаття тільки живим
вогнем, тобто тертям сухоі деревини об де
ревину. Такий вогонь у наших пращурів нази
вався «небесним гостем».
Готували фарбу для яєць тільки натураль
ну з природних барвників. У кожної господи
ні були свої рецепти приготування рослин
них барвників, техніка розпису писанок,
фарбування крашанок. Це досить не просте
заняття вим агало неабиякого хисту і часу. В
«чистий» четвер зранку мили голови і мили
ся всі члени сім’ї. Потім готували обрядову
їжу, випікалися короваї, пиріжки, великодні
хліби, Баби, які символізували життя, сонце і
пожертву йому. Тоді пекли багато випічок і
кілька сортів з різними приправами, солодо
щами. Жовті присвячувались небу і сонцю,
випікалися в четвер. Білі  повітрю, предкам,
щоб не приносили лихо та смерть. «Хай бу
дуть праведні ваші душечки, чисті і святі, як
ця Баба»  примовляли. «Щоб було відрадно
вам там, як цим Бабам у печі. Вам, родителі
наші, печемо, шануємо вас, а ви помогайте
нам». Випікали чорні Баби для себе та родю
чості землі, причитали: «Свята Бабо, будь
велична і красна, як сонечко ясне, бо сон
цем і для сонця тебе випікаємо.» Кожна гос
подиня робила це по свойому, але Баба має
бути високою і пухкою, на дріжджовому тісті,
присвячуватись людині і природі  така магія
родючості. Взагалі наші предки знали понад
40 рецептів випічки і користувалися ними.
Це зовсім не просте заняття вимагало часу і

уміння. А писанок писали багато, здебіль
шого дівчата, як такі були, а то господиня.
Ними обмінювалися, їх дарували родичам,
знайомим, носили на могили небіжикйв, а
одну, найкращу зберігали на покуті, як обе
ріг від усього недоброго, аж до слідуючого
Великодня. Дівчата брали з собою на вули
цю і дарували хлопцям, які подобаються.
Відмовитися від писанки не мав права ніхто,
бо це символ сонця, джерело зародження.
Шкаралупи від яєць не викидали, закопува
ли в землю чи віддавали курям. Частину нес
ли до проточного водойому (річки, моря),
щоб вода понесла іх до далеких прапращу
рів Рахманів. Згідно з народним повір’ям це
наші першопредки, які колись давно пішли
на Схід і зараз іх душі живуть в райських умо
вах, але немає там літочислення. Так от коли
вода принесе ім шкорлупу (на 25 день) вони
будуть знати про свій рахманськиі Велик
день. З давніх давен на великодні свята мо
лодь влаштовувала традиційні весняні ігри.
Вибирали поміж себе найкращу дівчину,
прихорошували її вербовими котиками, гі
лочками і, взявшись за руки водили хорово
ди по колу, наспівували: «Ой, вербо, вербо,
вербице, час тобі, вербице розвитися.»
...Дітлахи робили з вербових гілочок свищи
ки і стоголосо закликали весну, грали в ска
калки. До співу веснянок не допускалися,
але у них були своі піснізаклички: «Дощику,
дощику, зварю тобі борщику в новенькому
горщику поставлю на дуба: дуб схитнувся, а
дощик линнувся, цебром, ведром, дійни
цею, над нашою пашницею», або: «Вийди,
вийди сонечко, на дідове полечко, на баби
не зіллячко, на наше подвір’ячко». Такі зак
лички дівчатка й хлопчики могли співати ціле
літо.
Вербовий сад, посаджений українським ге
нієм Т.Г.Шевченком на Мангишлаку (ще, коли
був на засланні) квітує і сьогодні.
Всенародна любов до верби, священної
святині Украіни живе в наших серцях, як і
Українська Родина № 1/2017
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пам’ять про наших Предків не згасне ніколі,
бо ми були, є і будемо Великим Народом.
Повітря, настояне листям зеленим п’ю, як
березовий сік. Милі дубочки, берізки і клени,
вас я не бачила рік. Добридень, ялини могучі,
липи й осики скрипучі! Хором лунає вслід:
"Привіт, сестричко, привіт! Здраствуй весною
оновлена флора! Серцем з тобою навік, лину
до тебе любов’ю святою, твій розумію язик.
(До стрибога). Любий вітре, заспівай вес
нянку, понеси мене у далечінь, де колись ту
манним, тихим ранком відскакав думок кри
латих кінь. Де, колись і віра, і надія, і любов во
істину клялись, де колись жіночі, чисті мрії у
вінку барвистому вились.

Ярило

День Ярила – день Початку Нового Життя
українців на безконечному шляху свого буття.
Ярило Бог весняних робіт, опікун сіячів, сим
вол чоловічої снаги та пристрасті. Люди з ра
дістю виходили в поле, запрягали волів у во
зи, зносили кошулі і торби, згуртовувалися
усім поселенням, одягалися, як на свято, в бі
лі лляні сорочки.
Біля брами, обабіч вулиці на сівачів очікува
ли дві вервечки хлопців і дівчат у вишитому
святковому вбранні. Вони вклонялися сіячам,
заводили магічну гру. Дівчата дзвінкими голо
сами заспівували: «А ми в поле вийдемо, вий
демо, ой ДідЛадо вийдемо». «А ми поле вио
рем…»,  басили хлопці.
З юрби виходила найвродливіша дівчина
з дерев’яним зображенням Ярила в руках.
Йшла першою. За нею ступали воли воєво
ди, а вже потім інші вози. Дівчина вітала їх
та залишалася стояти за брамою з Ярилом,
який за повір’ям благословляє сіячів на свя
ту справу.
Сіячі зупинялися біля воєводиного поля. Він
першим звертався до неба, до Ярила. Тоді гу
кали всі: «Дай нам управності, сили, здо
ров’я…». Далі воєвода розсіював кілька
жмень зерна на добро, на щастя, на безвік.

Ярило. Автор Тамара Данилівна Желіба
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«Дай хліба Ярило»,  кричали сіячі і хутко роз
ходилися по своїх нивах.
Повернення сіячів зустрічали всім поселен
ням. Обсипали зерном, освячували водою,
частували міцними медами. До пізнього вечо
ра лунали пісні і веселий гомін. Всім поселен
ням виконували стрімкий танок Сонця, танок
Ярила (Аркан).
Весна, як жінка: у святковому вбранні. При
ваблива й мінлива. То грозові ідуть дощі, то ві
тер в шибку стукає примхливо, то сонце сві
тить день при дні, як очі любоі щасливі на вес
ні. Жінка  весни мінлива мить: сонцем приг
ріє, вітром відшумить. Коли нема цього, наві
що ж тоді жить, якщо не плакать, не сміяться,
не любить?
«Як засієш, так і вродить».

НОВОЛІТУВАННЯ

Весняний Щедрий вечір приходив у хлібо
робську хату наших далеких предків з першим
весняним молодиком, який появлявся в небі
перед весняним рівноденням  Великоднем.
Енергія Космосу посилала свою благодатну
силу на землю, на людей і на все живе,що є на
ній. В цей день Божа благодать Неба «дає все,
що попросиш»,  говорили люди, і просили
здоров’я, багато роїв бджіл, приплоду тварин,
урожаїв на полях і садах, мир і злагоду в роди
ні, а ще Всесвітнього Космічного Ладу. Щоб
подобрішало і потеплішало сонечко, прий
шла весна і теплий дощик, Дід Ладо та добрі
Духи предків, що зимували в обжинковому
Снопі Дідусі. Бо ж, як буде лад у Небі, то й
скрізь буде лад і добробут. Святі обряди муд
ро створювалися Життедайними енергіями в
тісному контакті з Природою, пізнанням світу,
праці, як з творчою співдружністю з надпри
родними Силами. Сакральність, обрядовість,
магічна ритуальність Новоліття це своєрідна
народна школа пізнання Світу, вивчення за
конів Космосу та правил поведінки у ньому,
наука розрізняти головне і другорядне в жит
ті: шанувати предків до сьомого покоління,
бути щедрими, як Природа, бути працьовити
ми  сприймати працю, як свято, любити і умі
ти захищати свою ЗемлюМатінку.
НОВОЛІТТЯ  це новий рік в хліборобському
календарі наших прадавніх предків. Готува
лись до нього заздалегідь. На почесному місці
у хаті в кожній родині стояв Дідух (трьохярус
ний сніп золотого обжинкового жита) який був
занесений ще на свято Різдва Дажбожого.
Сакральність обряду полягає в тому, що тоді
його запросили до хати разом з духами праді
дів, а зараз треба «випустити Духа» на землю,
 висіяти на ниву. Зерно має властивості освя
ченоі пожертви і обов’язково через висівання
має «повернутися в лоно МатеріЗемлі.»
Духовна святиня українського доуособлен
ня вічності роду  головне божество астраль
ної тріади (Місяць, Сонце, Зоря) «вважався

МатиDЗемля. Автор Тамара Данилівна Желіба

Прапредком народу і символізував снопа і за
лишається таіною вічності, Святою Містерією
 Батьком Первісноі Родини». (О.Фесун)
Господиня стелить рядно посеред хати, по
дає дерев’яну качалку, а господарь, звеличчю
хлібороба ставить Дідуха на нього, промовля
ючи: «Змолотимо цей сніп, щоб уродили де
сять кіп! Щоб собі мали і людям дали». Діти бі
жать, хто перший, молотити «аби нива хлібо
роба не перевелася врожаєм». Зерно, що впа
ло за рядно при молотінні, господиня бережно
збере, пригостить курей, щоб добре неслися і
тварин, щоб був приплід і молоко. Обмолоче
не зерно Дідуха, (а він виготовлений з добір
них колосків) змішулося з посівним, а значить,
збільшувалася схожість посівів.
Готували дванадцять обрядових страв в по
жертву богам весни. Обов’язковою з них  Ку
тя (поминальна каша) з цілісного зерна пше
ниці на узварі, приправлена тертим маком,
медом, Горіхами. Першу ложку Куті, як і на Різ
дво, господар тричі підкидає під стелю, тричі 
на покутя. До спільноі вечері запрошуються
душі предків, що перебували в снопі. Кожна з
дванадцяти страв присвячувалась кожному
місяцю (одному з дванадцяти знаків Зодіака).
Крім Куті і узвару готувалися вареники (сим
вол місяця), голубці, гриби, риба, випікалися
калачі, коржики, книші, жайворонки, голуби.
Перед тим, як сідати за святковий стіл, зміта
ли лави, щоб бува не сісти на душі предків.
Проводився новолітній обряд посвячення.
Господарь запалював три свічки в трисвічни
кутрисутті в честь Нави, Яви, Прави (трьох
світів: підземного, явного, духовного) живо
го вогню, з молитвами освчував воду, окроп
лював Дідуха, страви на столі, присутніх, ха
ту. В обрядах використовували і магію числа
«40», бо невдовзі сорок перелітних птахів
прибудуть на рідну землю. Виразний аграр
номагічний зміст мав обряд засівання. Магі
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ТРАДИЦІЇ І ЗВИЧАЇ
єю посівних рухів господар «засівав» долівку,
виконуюи роль Бога НебаСварога. «це він
засіває ниву».
Напередодні свята побутували урочисті
обходи дворів з музиками, величальними
піснями  щедрівками. Основний зміст пі
сень  прославлення богів, господарів та іх
сімей, вітання з святом, побажання ім. здо
ров’я, щастя, добробуту. Обходи проводи
лись вечором, бо щедрівки співались до Мі
сяця, до Зорі. Проводився обряд «Маланки»
 аграрномагічний звичай давніх слов’ян,
проводився весною на новоліття. Персона
жем Маланки був перевдягнений в жіноче
вбрання високий парубок, який умів сміши
ти. Маланка, бігала по хаті, цілувалася, роби
ла все неладно, смішила господарів кумед
ними діями: розливалала воду, піч мила во
дою, а лави глиною. Не правильно розуміла.
Засівати мали право лише чоловіки  це їхня
чоловіча магія: Заносили в хату плуга, Іміту
вали рухами, як «ореться» і як «засіваеться»
нива. Засівали спочатку чотири кути хати,
покутя, іжу на столі: «Сію, сію, посіваю з Но
воліттям вас вітаю! Щоб на цей рік краще, ніж
торік. Добридень! Сійся, родися усяка паш
ниця: коноплі до стелі, льон по коліна, щоб
голова не боліла. Дай вам,боже, в запічку ді
тей копицю, в оборі бика й телицю, ще й си
вого коня мати, копи рахувати. Пошли, доле,
ще здоров’я на цей рік! З року в рік і на весь
вік!». Магічні рухи посівальників мали забез
печити добробут і щастя людей.
Широкою популярністю в украіні була дра
матизовано обрядова гра з участю масок, пе
ревдягання  водіння «Кози», що мала свій ха
рактерний ритуальний сценарій: щедрівки,
театралізовані перевтілювання, музика,
пов’язані тільки з весняним обрядовим цик
лом, святом Новоліття. Деякі дослідники на
родних звичаїв будуть заперечувати мені від
носно «водіння Кози» весною, що змішують
весняний обрядовий цикл з зимовим. Ця плу

МаланкаDфест 2016 р. м. Чернівці

танина пов’язана з тим, що звичай святку
вання нового року у наших предків, з вище
написаними ритуалами, був навесні, І по при
чині історичних змін в державі, та впливу цер
кви, свято переноситься на груденьсічень,
разом з ним і обряд «водіння кози», хоча ця
шанована предками тварина має право зай
мати місце і в різдв’яному обряді, згідно ле
генди про богиню Ладу, яка ховаючись від пе
реслідування Мари, дружини Чорнобога, 
перехитрила зло, перевтілилась в Козу і на
родила нам молоде Сонечко  Дажбога.
Коза  тварина  тотем давніх українців,
(зокрема наддніпрянських). Коза на думку
етнографа В. Мицика символізувала родючі
космічні сили. Саме від її світоносних дій по
чиналося оживання в природі. За давніми мі
фологічними уявленнями коза уособлювала
енергію вогню. «Де коза ходить там усе ро
дить». Після падіння вона оживала, що сим
волізувало піклування про врожай. На думку
О. Зойка, наші дуже далекі Пращури вважали
цю тварину святою і жерці водили Козу в
честь головного зодіакального бога Місяця.

нами, заклинаючи: «роди краще, ніж торік,
бо зрубаю!» Це магічний ритуал «будіння де
рев», а далі проводився обряд очищення де
рев вогнем і обкурювання димом. Тепер
сміття, солома на стовбурах горить очищу
вальним та животворящим вогнем, зігрівае
довкілля Животворящою силою Сварога,
направленою на знищення шкідників садів,
що відкладають свої яйця на стовбурах де
рев. Чоловік також і собі перестрибує вогонь,
щоб набратися сили, передати дереву ці ма
гічні діі для родючості.
Вже так історично склалося, що поступово
стирається космологічна цінність таких прек
расних і корисних для життя людини свят, як
Новоліття наших предків. Як повернути те,
щоб не орати «Золотим Плугом» сніг у січні, і
«ластівочка щебетала» людям весною, а не в
лютий мороз, спочатку освятити вербицю,
потім вивести освяченою гілочкою тварин на
пасовисько, а не навпаки. З устріти Велик
день в той день, коли небо посилає на землю
велику силу енергію життя, т.п. адже в світі
панує Космічний порядок (Лад) має вплив на
організм людини і результат її діяльності.
«Сійся, родися, жито, пшениця, всяка
пашниця
Зверху колосиста, знизу корениста
Будьте з святом здорові, з Новоліттям!».
То ж давайте співати весною, як наші Пра
щури Колись співали.

У древніх трипільців Коза була тотемом на
роду лелегівпелазгів. На Русі теж проводи
лося щорічне вшанування тотема Кози в од
ного із стародавніх племен наших предків
т.з. (козиного) народу. На Щедрий вечір вша
новували своїх предків містеріями, обов’яз
ковим атрибутом якого була Коза. І вихо
дить, що сьогодні на різдво дажбоже ми спі
ваємо весняні щедрівки.
«…прилетіла ластівочка»…. Чому? Щоб за
мерзнути? Ластівочка на своїх крилах зав
жди несе весну, не зиму. І «Де Коза ходить,
там жито родить». Головний персонаж «Ко
за» (хлопець у масці у вивернутому кожусі, в
пісенному супроводі відтворював «вмиран
ня» та «оживання», воскресіння) «Кози», що
символізувала кругообіг часу від новоліття
до новоліття.
Весною закладаеться магія на майбутній
урожай, тому співається: «…де Коза ходить 
там жито родить, де не бувае  там вилягає…»
Ще один цікавий момент свята. Обмолоче
ного обрядового снопа Дідуха, Дідуху (соло
му, сіно і сміття, що збиралося від святого
вечора) на різдво виносили в сад. Соломою
обкручували дерева, стягували перевесла
ми. Господарь легенько постукував обухом
сокири по стовбурах, замахувався над кро

«ПанеEгосподарю, бери Плуга Золотого
За серебряні чипіги, та йди в поле орати,
Орати, жито сіяти.
Золотим Плугом орати,
Свій хліб сіяти, дітей годувати!»
Весна прийшла, цвіте мій сад,
Вдихаю квітів аромат,
Вдивляюсь в вітровий потік,
У ріки, у траву, ріллю…
Усе це я душею п'ю,
Шаную серцем і люблю
Неначе в нас артерії одні
Живу я в них E вони в мені:
А в небі сонечко сія…
Весна в мені, і в них буя.
Створить гармонію оцю
Під силу лиш Творцю.

«Встала й весна, чорну землю сонну
Розбудила, уквітчала її рястом,
Барвіночком вкрила.»
Т.Шевченко.

Тамара Данилівна Желіба
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МАЙСТЕРНІСТЬ І РУКОДІЛЛЯ

Національно;патріотичний благодійний проект

«Віночок Миру і Добра»
Організатори:
Молодіжна громадська органі
зація «Конкурсфестиваль
«Чарівна свічка»,
Центр творчості дітей та
юнацтва «Шевченківець»
Співорганізатори:
Компанія Гештальт
Консалтинг Груп,
ГО «Київська міська спілка
ветеранів АТО»,
Благодійний фонд «Пам’яті
Небесної сотні»

В

рамках Національно#патріо#
тичного благодійного проекту
«Віночок Миру і Добра» з 26 по
28 травня 2017 року відбудеться Між#
народний конкурс#фестиваль дітей та
молоді «Чарівна свічка#2017»(далі
МКФ «Чарівна свічка») за участі дітей
із родин загиблих Героїв Небесної Сот#
ні та АТО, шкіл#інтернатів, дитячих
будинків та іноземних колективів.
Чарівний вогник свічки – символ єд#
ності, а Віночок – це символ україн#
ської нації. Тому організатори проекту
вирішили зібрати на чарівний вогник
представників усіх куточків України та
друзів із зарубіжних країн. Зібрати всіх в
одне коло заради миру і добра.
В рамках Проекту відбудеться:
МКФ «Чарівна свічка».
Акції: фестивальна хода, флеш#моб
«Танцювальний віночок миру», ярма#
рок та майстер#класи з виготовлення
українських віночків від народних
майстринь та конкурс дизайнерських
віночків юних майстринь.
Головним заходом акції стане запа#
лення вогню Миру від вогника Чарівної
свічки та подання на Рекорд України
найдовшого міжнародного віночку
дружби і миру. Ми сплетемо його з ві#
ночків, зроблених народними майстри#
нями разом з учасниками та гостями ак#
ції. Яскравий фінал нашої акції після
встановлення Рекорду – вручення час#
тинок вінка, авторських віночків майс#
тринь, юних та дорослих, гостям свята –
дівчинкам із родин загиблих Героїв Не#
бесної Сотні та АТО, шкіл#інтернатів,
дитячих будинків та іноземним учасни#
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кам фестивалю, представницям з різних
країн на згадку.
За рішенням Оргкомітету проекту
пропонуємо зробити другу неділю, на#
разі 14 травня 2017 року, традиційним
щорічним Днем віночків в Україні. Ми
пропонуємо на сторінці https://www.fa#
cebook.com/venochekmid підтримати цю
нашу пропозицію.
Вже зараз, з жовтня 2016 року по тра#
вень 2017 року відбувадеться акція «Ві#
ночок добрих справ».
В часи випробувань кожен з нас на#
магається зробити свій посильний
внесок, вболіваючи за долю країни, за
долю наших бійців, за долю сьогоден#
ня і майбутнього світу. Ми не байдужі,
тому ми маємо хист впливати на сер#
ця, на душі, на думки українців. Це і є
найважливіше, найнеобхідніше для
України сьогодні. Ми впевнені, що
кожна порядна людина шукає нові
форми діяльності на благо країни. То#
му наш Проект спрямований на ук#
ріплення миру, пізнання національ#
них традицій, краси української зем#
лі, відчуття себе невід’ємною складо#
вою світової спільноти, формування
національно–патріотичного мислен#
ня людини.
Наш проект спрямований на підне#
сення національного потенціалу моло#

дого покоління, допомогу дітям загиб#
лих героїв і дітям#сиротам. Саме це і є
головною метою та змістом проекту.
Допомога, в цьому році буде надана
Вихляєву Михайлу, 2004 р. н., сину Вих#
ляєва Олексія Юрійовича, загиблого
бійця АТО. Мати Михайлика теж по#
мерла.
До Дня захисника Вітчизни відбудеть#
ся благодійний концерт учасників фес#
тивалю «Чарівна свічка» для бійців АТО
в Головному військовому шпиталі. В
рамках Дня СВ. Миколая пройде кон#
цертно – розважальна програма для
старших дітей в онкологічному відді#
ленні Охматдиту, а малечі лікарні відві#
дають авторську майстерню «Чарівний
світ колисанок Яніни Омельченко».
Запрошуємо ВСІХ небайдужих киян
та гостей столиці взяти участь у благо#
дійному національно#патріотичному
проекті «Віночок Миру і Добра».
Розраховуємо на Вашу підтримку,
співробітництво та участь в наших яск#
равих заходах.
З повагою, Оргкомітет Проекту.
З пропозиціями що до співпраці,
звертайтеся за телефонами:
+38 066 3411716,
+38 096552516,
+38 0632067391
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Дитинство
Книга писалася для Онуків Дажбожих,
моїх Дітей Софії і Олексія,
Племінників: Світлани, Лілії, Вікторії, Юлії,
Сергія, Олени, Ольги, Єгора, Лариси,
Людмили, Галини, Віри та Василя

Зошит перший
Наша Хата. 2016 р.

Сонце вишивала нитками золотими
Глава 14.
Співай мені, мій соловію
Стійте плече до плеча! Рід до РОДу!
Плем’я до плем’я! Нашу Правду,
нашу Землю бережіть щохвилі.
Бо Вона з Небесної Ласки нам дарована!
«Вісті»

Орнамент. 1968 р. Папір, акварель. 21х29,5

...Слухайте... як голосно витьох
кують солов’ї у заростях бузку, що
за моєю хатою. Туди собака не за
лізе і людина не йде, тут їхні гніз
да. Вони виводять пташенят. Ве
село щебече соловейко, а в моїх
верболозах солов’ї аж заливають
ся всю ніч і пісня лине на всю хату,
а вдень ми ще й підспівуємо соло
вейкам глиняними свистками:
 Скажи мені, мій соловію, чому
я так співать не вмію?
 Це на Ніну казали Соловейко.
Соловейком ти була – порхала за
всіма та соловейком заливалася
без зупину, як у тому вишневому
садочку з народної пісні: «Віть
вітьвіть, тьохтьохтьох, ая
я, охохох, там соловейко щебе
тав» – весь час щебетала і все
хотіла знати і про все старших
розпитувала. Мені пісня Соло
вейка душу розривала, – розказує
Микола.
По дорозі широкими смугами
тягнуться жовті кульбабки уз
довж огорож з обох боків вулиці.
Ставок оточений жовтогаря
чим килимом кульбаб, що блима
ють на сонці та осьось калина
зацвіте та зачарує чарівними
квітками. Пройдуть роки і від
гукнуться грона вогнистих ягід в
моїм серці гіркими зірками. Ско
ро випуск першого класу. Ми всі
сфотографувалися з величезними
оберемками бузку...
Щоб не заважала, бо ситуація дома
не з легких, мене на літні канікули
віддали у денний піонерський табір
30
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ВИКРАДЕНА З РАЮ
якоїсь не української школи, де всі,
чомусь, говорили не нашою. Ліжечка
для післяобіднього сну були маленькі і
на всіх не вистачало, тому вкладалися
по двоє і скочувалися до центру, як у
гамаку. Батькова сестра Анастасія, яка
жила неподалік від школи, дала мені
маленьку чарівну подушечку, щоб я
бачила райдужні сни.
… А матуся моя пиріжків напекла...
багато... і з вишнею, і з капустою, із ма
ком та квасолею. Цілий день пекла!
Ніхто в світі таких духмяних не пече!
Застелила чистим білим рушником де
рев’яні ночви та поскладала пиріжки !
Мама щаслива, весела, рум’яна і сонце
всміхається, і сонце радіє!

Батьків коник з люстри

 Не будіть мене, не штовхайте, ми з ма
мою щасливі! – крізь сльози промовляю.
Тяжко прокидатися у світ реальності…
# О, ти уже праснулась? А ми тут тєбя
дабудица нє можем!
Струнко стояла я на лінійках, опус#
тивши руки. То було важко мені і нуд#
но, а набагато цікавіше лазити по
смітнику, що високо на валах за кладо#
вищами. Коля і Вітя там щось шукали
і щось знаходили. То величезне звали#
ще, куди звозили грузовиками відходи
з різних заводів та з гумової фабрики, і
коли підпалювали все те добро, та го#
ріла гума, то сморід був на всю околи#
цю, а стовп чорного диму сягав хмар,
ніби після вибуху атомної бомби.
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Запам’ятався мені випадок із життя пі#
онеро#московитського табору. Розігру#
вали приз, велику ляльку. Захована у
картонну коробку, вона чекала свого
майбутнього господаря. Треба було ли#
ше вгадати її ім’я. Вимальовувала на
клаптику папера великі красиві літери
лялькового імені, леліяла смутну надію,
адже ім’я ляльки надзвичайне. А коли
вже вручали приз переможцю, серце моє
завмерло: так і лишилася ця лялька моєї
мрії недоступною для мене, як марево,
ніби не сповнене бажання на все моє
життя, і навіщо було дражнитися із ди#
тячих мрій і болісно ранити ніжні дитячі
душі?! Це жорстоко, і коли вже в Києві я
дивилася художній фільм «Три товсту#
ни», то я там побачила свою ляльку.

Старший брат Коля з дитинства бояв#
ся грози, і коли ставало темно, що й бо#
жого світу не видно, усіх відганяв від ві#
кон, бив по руках, якщо до проводів
електричних лізли і казав:
# Закривайте кватирки, гроза йде! Ті#
кайте#тікайте! Тут убило чоловіка –
блискавка вдарила, загорілося і пішло
по проводах і хати горять, – а сам зала#
зив під лаву, чи під стіл. Він нас усіх ря#
тував, бо малі та нерозумні.
Поки зорі сяють, співаємо хвалу бо#
гам і вогнищу Перуна. А он зорі пада#
ють з Небесного Світу в Світ Земний.
... Зірвалася ще одна зоря з Небесного в
Світ Явний, а в ній душа моєї рідної мату
сі. Її душа отримає нове втілення, та ми
вже ніколи не зустрінемося…

Жінки у вінках з колосків будуть мо#
литися до Перуна, щоб сходили зір#
нички#душі на землю, щоб наділяв їх
вогником нового життя. Перун гро#
мом та блискавицями сповіщає про
початок його свята, яке починається з
сутінками. Перун є одним із головних
богів наших предків і входить до Вели#
кого Триглава – Сварог#Перун#Світо#
вид. Перун є Духом воїнства, яке сто#
їть в охороні Прави – Закону Божого.
Перун стріли на ворогів верже, і вірно
стезею вперед веде!
Якось у лісі Колю і Вітю застала
страшна гроза. Вони, перелякані,
щосили бігли через поле додому,
розгубили гриби. Краялось небо від
лютих блискавок, страшенно гримі#
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Віктор

Весело щебечуть соловейки

Микола

Родина Миколи і Ольги: Олександр, Галина, Павло, Тамара, Ніна посерединці, Віктор на роботі, найстарший син Микола в армії. 1966 р.
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Корова Зорька

ло, над землею повисли чорні свин#
цеві хмари, вони укрили собою все
небо, заховали землю від сонця, не#
бо тріснуло і вся вода, що назбира#
лася в небі, враз вилилася на Землю,
ніби чиїсь гіркі сльози. Це Перун#
небожитель вчинив подвиг, звіль#
нивши Небесні Води. І тоді живиль#
ними дощами пролилися вони на
Матінку#Землю і дали силу зростан#
ня усьому живому.
… Ось він цей язичницький храм у
селищі Гребінки ще з черняхівської
культури. Тут була велика пожежа, бо
обвуглені колоди та обпалена глина.
Полянські князі називають своє місто
Княжгородок і це улюблене місце їх
відпочинку і полювання. У центрі
Княжгородка стоять дерев’яні скуль
птури Дажбога, Сварога і Перуна. Бі
ля дерев’яного капища васильківці
славлять своїх Рідних Богів…
# Скільки було горя! – згадує Коля, –
І все те горе на мене обвалювалося.

Чорнобривці. 1987 р. Акварель. 37х24,5
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Скрізь я вмирав і скрізь виживав. Одно#
го разу я майже око не втратив. Кров
ллється, мати плаче, каже:
# Ой, Боже, ока немає! – а я її заспо#
коюю:
# Око є! Не плач, мамо! Око дивиться.
А згодом трапився зі мною один ці#
кавий випадок. Вітька кукурудзи нала#
мав та не дає, а лише дратує нашу ко#
рову Зорьку. А тут я стояв, то вона як
розсердиться, та як вхопить мене на
роги та трохи ми з нею погуляли. Тан#
цював з коровою на рогах. А Зорька бу#
ла красива, червоної масті, та це вже
іншим разом, як я її пас, ненароком
ступнула вона копитом в осяче гніздо.
А я не розумію, і чому це вона почала
так підскакувати та змінила курс. Як
обсіли її оскаженілі оси, як почала во#
на стрибати, а я радію, що корівка моя
сама побігла вже до хати. Раніше, поки
доженеш її додому, – то там щипає
траву, то там щипне. Я йду собі тихень#
ко, а тоді як почали мене оси кусати, –

Кукурудза. 1974 р. Папір, акварель. гуаш. 48х35,5

скоріше за корову біг. Батько сорочку
зняв з мене та почав віником обмітати.
Як проводили Колю після відпустки
знов у армію, то і я з усіма пішла на вок#
зал. Пам’ятаю, як мене проганяли додо#
му, та я вперто йшла та йшла за ними, але
на певній відстані. Далеко вже зайшла –
десь третину шляху пройшла, а шлях був
довгий, та хтось на мене нагримав і обра#
зив. Я тоді розвернулася та й поплентала#
ся собі додому. Позаду чула вигуки:
# Куди ж ти пішла? Ніч на дворі! По#
вернися! – але то вже було марно, я вже
йшла додому. Вони жорстокі, ці дорос#
лі. Крізь сльози нічого не бачу, йду, мов
з закритими очима – нехай мене цига#
ни вкрадуть, або вовки з’їдять – темря#
ва, як найчорніший вуголь.
Було мені вісім років. Не знала я ще
тоді, що через рік вже мами не стане.
# Надивляйтеся на мене, діточки мої,
поки я ще жива, бо скоро мене не буде,
– казала мама. А дома мама втішає, ути#
рає мої сльози:
…  Не плач дитино. Ну й добре, що
прогнали. Зі мною більше побудеш, бо
скоро вже йти мені на Луки Сварожі. По
будь зі мною, донечко моя.
 Матусю, ріднесенька, не йди…
Я знала, що мама тяжко хвора, і що її
вже ніхто не в змозі вилікувати, і що во#
на скоро нас покине. Її вже навіть не
хотіли брати до лікарні, то тітка Шура
вчила її, як треба перехитрити лікарів:
# А ти, Олю, виклич швидку, як будеш у
Києві, скажи, що тобі погано, то тебе від#
везуть у лікарню. Якось вона так і зробила.
Батько казав нам:
# Вважайте, що мами вже нема, – я
тільки дивилася на нього зляканими
очима та не хотіла в те вірити, бо ма#
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Мої солов’ї прилітатимуть зорю щоранню
славити. Вишивала Ніна. 1967 р.

ма була. Як Коля приїздив у відпустку
з армії, то він ще застав маму живою,
а на похорони вже не встиг приїхати,
бо службу проходив дуже далеко. Мо#
лодших братів Павла і Сашка батьки
віддали до школи#інтернату в Києві.
Хлопці стали мов чужі. Я їм заздрила,
як це так, вони в інтернаті без мене, я
хотіла до них, але мама не пускала.
Вона казала:
# Ніна, ти найменша, побудь ще тріш#
ки біля мене.
Коли хлопці приїздили додому на ка#
нікули, я радо вибігала їх зустрічати аж
на город. Я менше навіть сварилася з
ними, менше билася, Сашка комахою,
а Павла головатим дражнила зовсім
мало. А Сашко розказував, як несподі#
вано за його спиною зненацька пром#
чав електропоїзд, майже не зачепивши
його. Він так і не зрозумів, звідки взяв#
ся той поїзд, бо коли перебігав рейки –
ніякого поїзду навіть і не чутно було.
Це наші хлопці вкорочували собі шлях
до поїзда, а хтось і життя, йдучи нав#
простець через дірку в паркані, щоб
швидше перетнути залізницю.
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Бузок. 1983 р. Картон, олія. 50х79

# Як мати мене з Сашком віддавала
до школи#інтернату, то плакала, – зга#
дує Павло, – а я бойовик, захищав
менших у школі і в інтернаті. Мене
прийдуть троє набить, а я в рило пода#
вав, – вони попадали. П’ять чоловік
приходить, а я як ударю – мертві.
Якось з хлопцями з класу гуляємо, а
тут Свєтка кавуни продає, які тоді бу#
ли по сім копійок кіло. А там садок був
такий здоровий і виноград і яблука бу#
ли. Один стає до каси, інший одного
кавуна взяв – пішов, другого взяв,
третього. А люди бачать, та ніхто нічо#
го не говорить. Три кавуни вкрали і
пішли. В саду об яблуню розбили та й
понаїдалися.
# Манька#чаріманька, Манька#чарі#
манька! – так дражнив Сашко, сидячи
на спинці довгої дерев’яної лави, що
стояла у хаті, нашу тітку Марію, як до

нас приходила. Йому тоді було років
п’ять, та вже проявлявся його характер.
А вона у відповідь:
# Риже пшоно, риже пшоно!
Якось в інтернаті Сашка побили од#
нокласники. Мабуть, було за що. Пав#
ло приходить:
# Хто зачепив мого брата? – питаю, а
за мною стоять тільки двоє і мовчать.
Я старший за них і вчився у шостому
класі, то як влупив одного з них, і
Сашка більше ніхто не чіпав. На мені
пальто Миколине, а Сашко такий на#
фуфирений, та я не боявся.
Біля хворої мами нас вже залишило#
ся четверо. Дівчата ходили до школи.
Віктор вчився на столяра в училищі.
Випиляв він кухонну дошку у вигляді
свині, а для моїх ляльок зробив іграш#
кові меблі – столик і стільчики. Від
них я була у захваті – це подарунок
мого л[юбого братика! Я поставила їх
на невеличкий майданчик, де завер#
шувалися східці при вході на горище.
Там гралася ними. На маленьких
стільчиках сиділи мої лялечки та за#
гадково про щось говорили.
Маю єдину і останню світлину нашої
родини. Немає тут Колі і Віті, бо Коля
проходив службу в окупованій совєт#
ською армією Німеччині, а Вітя пра#
цював. Коли мамі було дуже тяжко,
викликали швидку допомогу. Вона тер#
пляче зносила біль і я ніколи не бачила
її сліз. Тільки батько казав, що часто
промовляла, як не хоче помирати.
Ніна Удовенко
Продовження читайте в наступному
номері.
Книга готова до друку.

Мої соловейки і музична скринька
Українська Родина № 4/2016
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Лікування гострого тромбозу
глибоких вен правої нижньої
кінцівки з локалізацією про;
цесу в клубово;стегновому
сегменті, методом фітотерапії,
використовуючи лікарську
рослинну сировину АРНІКА,
та використання прибора
«МАДЖЕРІК;БІОТЕСТ»
Лікування гострого тромбозу глибоких вен правої нижньої кінцівки з
локалізацією процесу в клубовостегновому сегменті, методом фітоте
рапії, використовуючи лікарську рослинну сировину АРНІКА, та вико
ристання прибора «МАДЖЕРІКБІОТЕСТ».

С

учасна медична наука і практика
широко використовують фітотера
певтичні лікарські засоби у лікуван
ні пацієнтів з різноманітними захворюван
нями. Спираючись на давній історичний
досвід і сучасні наукові досягнення в галузі
фармакогнозії, фармакології, біологічної
та фармацевтичної хімії, аптечної і про
мислової технології ліків, створено вели
чезну кількість препаратів на основі біоло
гічно активних речовин, отриманих із лі
карської сировини. У процесі наукових
досліджень і практичного застосування ді
ючих речовин, виділених у чистому вигляді
з рослинної сировини, виявлено, що їхня
ефективність значно нижча порівняно з не
очищеними рослинними препаратами.
Фітотерапевтичні лікарські засоби, виго
товлені за індивідуальним прописом для
конкретного хворого, діють краще, ніж лі
карські засоби промислового виробництва,
які розраховані на лікування симптомів пев
ної хвороби, а не хворого.

Фітотерапевтичний метод лікування зу
мовлений наявністю в лікарських рослинах
не тільки на складних біологічно активних ре
човин природного походження, які показу
ють чітко виражений вплив на тканини, орга
ни і системи організму (алкалоїдів, вітамінів,
кардіоглікозидів, флавоноїдів, сапонінів, ор
ганічних кислот, ефірних олій, макро і мікро
елементів тощо), а й цілого комплексу речо
вин, кожна з яких окремо може володіти ліку
вальними властивостями. Біологічно активні
комплекси речовин рослинного походження
утворюються в живих рослинних клітинках,
які мають багато спільного з клітинами люд
ського організму, тобто вони вже пройшли
біологічний цикл, більш споріднений з люд
ським організмом, ніж синтетичні. Монас
тирська медицина використовувала різні
рослини. Однією з таких цілющих рослин є
арніка гірська.
Арніка гірська Arnika Montana L. Родина
складноцвіті  Compositae. Багаторічна тра
в’яниста коренева рослина 2060 см заввиш

п
Т
в
т
б
(

АРНІКА ГІРСЬКА
(скусівник гірський, шалата, нечуйвітер,
Російська назва D арніка горная)
Arnika Montana L. Родина складноцвіті D
Compositae

ки, з приємним, слабким ароматним запахом.
Корневище коротке, циліндричне, багатого
ловкове, червонобуре, 1 см завтовшки. Про
тягом першого року виростає лише сама ро
зетка з 68 досить великих довгастих прико
реневих листків. На другий рік виростає слабо
розгалужене коротко волосисте стебло. Біля
його основи є 46 прикореневих листків з 57
повздовжніми жилкамисупротивних, коротко
черешкових, яйцевидних, цілокраїх, заокруг
лених або гострих, зібраних у розетку. Листки
на стеблі (13) пари на половину менші, напів
стеблообгортні, довгасті, оберненояйцевид
ні або ланцетні, зверху темніші, опушені ко
роткими волосками, знизу світлозелені, голі.
Квітки зібрані в кошики 58 см у поперечнику,
по 135 на кінці стебел і відгалужень. Обгор
тки кошиків напівкулясті, складаються з 1624
видовженоланцетних, загострених, зелених
з бурими краями листочків. В кошику близько
20 оранжевих крайових квітокпелюстків. Се
рединні квіти (близько 50) дрібні, оранжево
жовті, двостатеві з трубчатопятизубчастим
віночком. Цвіте арніка гірська у червні  сер
пні. Збирають кошики в червні серпні, корін
ня на провесні.

к
д
л
т
з
к
н
н
л
н
т
н
в
й
г
г
к

Б
к
д
в
з
с

2

ш

п

П
р

а
1день

34

21день

Українська Родина № 1/2017

.




о
я
7
о

и



.
,

4
х
о


м



UR-2017_1.qxd

24.01.2019

20:41

Page 35

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ
На Україні росте арніка гірська у Закар
патській, Львівській, ІваноФранківській,
Тернопільській, Житомирській та Черні
вецькій областях. Зустрічається в Карпа
тах на торф’янистих галявинах хвойних і
букових лісів, на вогкуватих полонинах
(600900 м понад рівнем моря).
Науково підтверджено ефективність дії
квіткових кошиків арніки як засобу, при
дрібних пораненнях, що пом’якшує нас
лідки травм: порізах, ударах, контузії, роз
тягнення м язів і вивихах. Арніку можна
застосовувати для лікування ран, що важ
ко гояться, підпухлостей, переломів, хро
нічної венозної недостатності, ревматич
них хвороб м’язів і болів у суглобах, запа
лення слизових оболонок ротової порож
нини й горла, карбункулах, фурункулах,
трофічних виразках, опіках, відморожен
нях, лихоманці, паралічах, судорогах, при
виразковій хворобі шлунка, струсах мозку
й епілепсії, як протизапальний засіб при
гінекологічних хворобах, при бронхіті й
грипі, хворобах серця, а також ця рослин
ка пом’якшує наслідки укусів комара.
З допомогою прибора «МАДЖЕРИК –
БИОТЕСТ» мною була відібрана рослин
ка, арніка гірська, для лікування хворого з
діагнозом: Гострий тромбоз глибоких
вен правої нижньої кінцівки з локаліD
зацією процесу в клубовоDстегновому
сегменті.
Хворому були назначені процедури на
21 день :
1). Очищення організму від гельмінтів і
шлаків.
2). Кембриджське харчування.
3). Настій арніки в виді примочок.
4). Пити лише просту воду, кількість,
по бажанню.
5). Прогулянки на свіжому повітрі.
Для порівнювання робили фотознімки.
Емілія Михайлівна Токар,
фітотерапевт/цілитель.

«Нарцис вузьколистий

(Narcissus angustifolius) та його
використання в народній медицині»
«Долина нарциciв»  Карпатський біосферний
заповідник, в якому знаходиться на Україні єдиний
дикоростучий надзвичайно рідкісний вид нарцису
вузьколистого (Narcissus angustifolius).

З

аповідник розташований на висоті 180200
метрів над рівнем моря, в північнозахідній
частині ХустськоСолотвинської улоговини, на
стародавній терасі річки Тиса. Заповідна тери
торія займає рівнинну ділянку площею 256,5 га
в заплаві річки Хустець в урочищі Кіреші, яке
знаходиться в центрі Закарпатської області. З
1992 р. у складі Карпатського біосферного за
повідника входить до міжнародної мережі біос
ферних резерватів ЮНЕСКО. Нарцис вузько
листий (Narcissus angustifolium) поширений в
Альпах, Балканах на висоті 1100 – 2060 м. над
рівнем моря.
Закарпатська долина нарцисів пов'язана з
льодовиковим періодом на Землі. Деякі вчені
вважають, що в той період сталися геологічні
катаклізми, в результаті яких великі зсуви зем
ляного покрову засіяли долину. Велика кіль
кість води, яка стікала постійно з гір, сприяла
акліматизації, розмноженню та розповсюджен
ню нарцисів, яке з часом зайняло низовину від
Хуста до Мукачева.
«Долина нарцисів» славиться різноманітними
злаками. Тут зростає найбільший у Європі рів
нинний осередок нарцису вузьколистого, який
в 1980 році занесено до Червоної книги України
та охороняється Бернською конвенцією. На цій
території зустрычаються 504 види різних рос
лин, а також 22 види рослин, які занесені до
Червоної книги України. А також проживає 97
видів хребетних тварин та декілька тисяч без
хребетних (з них 28 занесені до Червоної книги
України).
Зростає в «Долині нарцисів» особлива рос
лина, якою пишаються Закарпатці. В давні ча
си, коли лікарськими засобами неможливо бу
ло скористатись, а нарциси росли по всій до
лині, лікування ними було спасінням для лю

дей. Цю рослин
ку використову
вали, як лікар
ський засіб при
наривах, фурун
кулах, маститах,
припухлостях, Емілія Михайлівна Токар,
г н о й н и ч к о в и х фітотерапевт/цілитель
виразках, як очні примочки, для відбілювання
кожі та багато інших захворювань. Та і на сьо
годнішній день «цілющу рослинку» не забули.
Лікувальні властивості передаються з поколін
ня в покоління усно.
Використовував рослину і Авіценна. Він опи
сував застосування нарциса при лікуванні
маститу. «Корінь нарциса витягає соки з гли
бини, сушить, очищає і омиває. У його масла ті
ж якості, що і у масла жасмину, воно слабіше»,
пише Авіценна в «Каноні лікарської науки»...

ЗБЕРЕЖІМ! – ОДНЕ ІЗ СЕМИ
ПРИРОДНИХ ЧУДЕС УКРАЇНИ ДЛЯ
НАШИХ ДІТЕЙ ТА ОНУКІВ.
Емілія Михайлівна Токар,
Закарпатська область, Україна.
Контакти:
село Іза,
вул. Возз’єднання, 18А
Хустського рDну,
Закарпатської обл.
тел. 067D312D24D11
emilia_tokar@mail.ru

Контакти:
село Іза,
вул. Возз’єднання, 18А
Хустського рDну,
Закарпатської обл.
тел. 067D312D24D11
emilia_tokar@mail.ru

Список літератури
1. Л.В. Бензель, Р.Є.Дармограй,
П.В.Олійник, І.Л.Бензель «Лікарські
рослини і фітотерапія»;
2. Маєр Йоган Г. «Монастирська
аптека»;
3. В.В.Кархут «Ліки навколо нас».
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ЛІКУЄ ПРИРОДА КАРПАТ
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Творчо і цікаво живе в минулому працівник Турківської райсанепідем
станції Оксана Володимирівна Павлик, нині знана громадська акти
вістка, – член президії Всеукраїнського товариства «Бойківщина ХХІ
століття» вона має талант не тільки до поетичної творчості, а і є
автором багатьох публікацій, виступів по радіо і телебаченню, орга
нізатором медичних конференцій, і є відомим травником Турківщини.
Коли і як появимось в Оксани Володимирівни це дивовижне та уні
кальне захоплення квітами, травами, ягодами, бджолами і продук
тами бджільництва та іншими безцінними дарами матінкиземлі.
Цінними рецептами та планами на майбутнє поділиться гостя
нашого журналу.
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давніх часів народна медицина свя
то зберігала свої секрети. Одним з
основних секретів є зцілення людини
травами, плодами лісів і садів. Володіти
ними могли лише обрані цілителі, знавці
народної медицини і ченці. Рецепти зці
лення лікарськими травами передава
лись з покоління до покоління, а їхні та
ємниці зберігались у вигляді нечислен
них літописів та записів.
Ще з раннього дитинства, проживаючи
в селі, разом зі своїми однолітками пасла
корови. Уже тоді мою дитячу душу чару
вала краса карпатських лісів, полів, гір,
уже тоді я уважно придивлялась до кож
ної квіточки, до кожної стеблиночки та
ягідки. Напевно й підхопила у той час цей
добрий «знахарський вірус», позбутися
якого не можу й досі. Часто ходила до лі
су збирати гриби, сунички, чорниці, ма
лину, ожину, терен, шипшину, глід, кали
ну, горобину, лікарські рослини на чай 
ромашку, звіробій, Іванчай, чебрець,
первоцвіт, м’яту, кмин, календулу.
Був період, коли після закінчення школи
працювала агрономом науководослідної
сортодільниці, якою завідував мій батько.
Він також прищепив мені любов до рослин,
давав вичерпні знання про ту чи іншу росли
ну, сільськогосподарську культуру. Праба
буся моя була повитухою і знавцем народ
ної медицини, свої знання передавала ді
тям, а мама  колишній бухгалтер колгоспу
теж лікувала родину, односельчан лікар
ськими травами, продуктами бджільництва.
Зараз у свої 84 роки вона тримає пасіку.
Збирати лікарські трави мені допомагає мій
чоловік, котрий є пасічником і забезпечує
нас продуктами бджільництва, виготовляє
цілющі наливки. Словом, потяг до народної
медицини у нас як мовиться, в роду.
Тому цілком логічно, що навчаючись у
Львівському держуніверситеті за спеціаль
ністю «Біолог», захистила дипломну роботу
на тему: «Лікарські рослини Карпат, їх по
ширення, запаси та застосування».
Тепер я знаю, що «горицвіт»  на землі
росте тисячі літ, людей рятує  серце лі
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кує, «кропива, ромашка, хміль  ними го
лову помий», «жовтенький звіробій» від
100 хворіб лікує шлунок твій».
Працюючи на посаді лікаря СЕС я постій
но захоплювалась лікарськими травами,
плодами лісу, саду, продуктами бджільниц
тва, поєднювала народну медицину з офі
ційною медициною і з великою шаною і по
вагою ставлюся до медиків  справжніх
професіоналів своєї справи, тих,котрим
люди довіряють своє життя і здоров’я, які
проводять велику профілактичну роботу з
попередження захворюваності, тому ре
комендую усім у кого виникають проблеми
зі здоров’ям, вперше звертатись до лікую
чих лікарів яким довіряєте, проходити обс
теження, здати аналізи, зробити рентге
нівські знимки. А ось лікуватись в народ
них цілителів, мануальних терапевтів, біо
енергетиків, апітерапевтів слід у стадії ре
місії хвороби, коли минає гострий період,
настає полегшення, або коли хвороби пе
реходять у хронічну стадію.
Сьогодні до фахівців народної медицини
звертається все більше людей у надії на
допомогу та зцілення недуг. Та ні в якому
разі не звертатися за подібною допомо
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Оксана Павлик, член Президії товариства
«Бойківщина», знавець народної медициD
ни, громадський діяч.

гою до шарлатанів, які можуть лише наш
кодити і не мають на те дозволу і права.
Бо кожна рослина в малих дозах  ліки,
у великих  отрута, і кожна рослина є де
кількох видів, і кожен вид має інше засто
сування й не всі види є лікувальними.
І обов’язкова умова лікування травами 
консультація з лікуючим лікарем.
Для поповнення знань, обміну досві
дом, співпраці, одержання цінної інфор
мації я навела зв’язки з народними ціли
телями Галичини і України. Придбала їхні
публікації, енциклопедії, книги, диски.
На Турківщині організовую проведення
міжнародних науковопрактичних конфе
ренцій по народній медицині, нетрадицій
них методах лікування та здоровому спо
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собу життя на Світових фестивалях та Кон
гресах Бойків.
Сама брала участь у Конгресі  «Світовій
федерації українських лікарських това
риств», республіканській конференції
«Харківських лікарських товариств», Між
народному форумі «Народна і нетради
ційна медицина в ім’я утвердження, ста
більності та розвитку галузі».
Тепер співпрацюю з Боринським коопе
ративом «Вулкан», збираю, лікарські трави
і виготовляю вітаміннопрофілактичні чаї,
реалізую їх на виставкахпродажах.
За багато років я зібрала велику кіль
кість матеріалів з народної медицини  лі
карських трав, продуктів бджільництва та
нетрадиційних методів лікування і маю за
мету створити на Турківщині «Музей на
родної медицини Бойківщини», із залу
ченням народних цілителів Бойківщини та
видати три томи енциклопедій «Золоті ре
цепти народної медицини Бойківщини», а
також допомагати інвалідампараолімпій
цям та учасникам АТО у лікуванні та профі
лактиці захворювань лікарськими трава
ми та продуктами бджільництва у Західно
му реабілітаційному центрі.
У читальному залі центральної районної
бібліотеки м. Турка я оформила куток з на
родної медицини, подарувала читачам та
гостям міста цікаву літературу, свої публіка
ції по народній медицині і лірику та енцик
лопедії Бойківщини в яких я є співавтором.
Пропоную нашим читачам перевірені
рецепти трав народною і науковою меди
циною, мною, моєю родиною і знайомими
 засоби рослинного походження від бага
тьох недуг, їхні цілющі властивості які до
дадуть енергії, сприяють зміцненню імуні
тету, підтримують здоров’я і є профілак
тичними помічними засобами від хворіб,
мають незначні протипокази і діють оздо
ровче на весь організм.
Своїми рідкісними унікальними рецепта
ми по лікарським травам поділюсь з Вами в
наступних номерах нашого журналу.

АРНІКА ГІРСЬКА
Росте не тільки в горах. Для лікування
використовують квіти, кошики, деколи
коріння.
Арніку гірську широко використовують в
народній медицині. Вона дає терапевтич
ний ефект при лікування стенокардії, міо
кардах, гіпертонічній хворобі, кардіоскле
розі, після мозкових крововиливів для
швидкого відновлення функціонального
стану ЦНС, при подагрі, струсу мозку, при
болю в серці, судомах, епілепсії, бронхіті
та грипі, інших захворюваннях, а саме:
захворюваннях печінки, тромбофлебіті, як
кровоспинний засіб.

Використовують зовнішньо при ударах,
розтягненні зв’язок.
Дія: спазмолітична, холеретична проти
запальна, використовується і в онкології.
Арніка гірська розширює судини, має по
дібні властивості до «віагри» є імуностиму
лятором.
У народі живе легенда, що князь Данило
Галицький вилікував свої легені за допомо
гою арніки.
Арніку гірську визнано найкращим лікар
ським засобом рослинного походження.
Німецькими вченими при лікуванні і профі
лактиці серцевосудинних захворювань. Її
застосовують також у лікерогорілчаних
виробах.
Настій квіток арніки  (1 столову ложку су
хих квітів на склянку окропу) пити по 1 сто
ловій ложці, або настойку пити по 2030
крапель 23 р. в день.
Рослину можна культивувати на городі,
вона є дворічна, любить вологі високогірні
місця, збір проводять в червні місяці.

Спиртовою настоянкою арніки гірської
користуються також для лікування ран,
фурункулів, карбункулів, стафілококових
та стриптококових уражень шкіри. Нас
тоєм квіток рослини лікують аденовірусні
захворювання дихальних шляхів. Спир
тову настойку арніки гірської готують із
розрахунку 1:10 на 70%му спирті. Нас
тойку арніки гірської готують із свіжозіб
раних квітів. Квіти кладуть на 23 дні в
темне прохолодне місце. Рослина бо
реться за виживання і виділяє корисні
компоненти, тоді 100 квіток на 1л. зали
вають 60% спиртом або самогономпер
ваком, настоюють 23 тижні, відціджують
і пити по 2030крапель 23р. в день за
пів.години до їди протягом 3х тижнів.
Перерив 2 тижні і можна повторити курс
лікування. Дія спазмолітична, холеретич
на, протизапальна, використовується
при злоякісних пухлинах.
У народній медицині арніку гірську ви
користовують при бронхіальній астмі як
відхаркувальний засіб. При гострих і хро
нічних бронхітах використовують разом з
кропивою. Використовують при кашлюку,
подагрі, ревматизмі, екземі. У більших

дозах арніка знижує тонус ЦНС, розши
рює судини серця, поращує роботу сер
цевого м’яза, запобігає судоргам. У ма
лих дозах діє тонізуюче.
Препарати арніки гірської отруйні, тому
вони використовуються за призначенням
лікаря. Протипоказано дітям і вагітним.

КАЛГАН D ПЕРСТАЧ ПРЯМОСТОD
ЯЧИЙ, КОЗАЦЬКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ.
Так називають на Україні цю, на диво на
ділену чудодійними силами, оповиту ле
гендами та переказами сивої давнини, лі
карську рослину.
З давніх часів дійшли до нас перекази,
що ще в ті далекі часи, коли український
селянин запрягав воли та вирушав в дале
ку дорогу в Крим по сіль, на його чумаць
кому шляху завжди поставала ця чародій
на рослина у вигляді смаковитої сивухи
калганівки в суліях спритних шинкарок.
Як тепер на шляху водіїв далеких рейсів
постають притулки під назвою «Дубовий
Гай», «Лісова сторожка», «Вітерець» тощо,
так колись на чумацькому шляху чатувала
на селяниначумака корчма з горілкою
медівкою, калганівкою та звабливими
шинкарочками.
Пристане до такого притулку сіромаха
чумак, де від одних запахів голова обер
том йде, а від чарівної шинкарочки ложка з
рук випадає, і вже біля нього і кухлик отої,
що вогнем обпікає, сивухи, настояної на
корінці калгана, і смажене, і варене…
Перехилить чумак чарчину такої калгані
вочки за те, що доля змилувалася і допо
могла йому за довгі стражденні митарства
набрати солі та благополучно до рідних
країв добратися, то вже й до другої рука
тягнеться. А перехилить другу за долю чу
мацьку, то й від третьої не відвернеться…
У старі часи перстач називали могутни
ком, за легендами жива вода для воскре
сіння «Руслана» була взята з джерела, нав
коло якого росла ця трава.
І все через диявольську силу, що сидить
в калганові. Шанували калганівку в ті да
лекі часи чумаки, шанували. Море її пере
пили. Але не менше кохалося в ній і укра
їнське козацтво. Мабуть тому й назва
рослини «козацький женьшень» по сьо
годні ходить в народі як вияв особливої
шани та віри в незвичайні цілющі сили,
даровані природою.
Та все ж, не тільки за це зажив доброї
слави калган.
Найперше і найвище оцінена його непе
ревершена здатність боротися з розладом
шлунку. Тут він найперший, незамінний,
випробуваний засіб, навіть при дизентерії.
До речі, його латинська назва (Tormentil
la)  походить від слова «tormina», що озна
Українська Родина № 1/2017
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чає дизентерія. А «Potentia»  зменшене від
«Pottentilla»  «сила».
З давніхдавен відомо, що при шлунко
вокишкових розладах кращих ліків ніж не
величкий корінчик «дикого калгана» годі
шукати. Особливо популярний він в північ
но західних районах Росії. Сільське насе
лення цих районів завжди збирає його по
більше і зберігає сухим і настояним на го
рілці на випадок будьякої хвороби.
Для лікарських цілей використовують
кореневища рослини, які заготовляють
рано навесні, або восени після перших
заморозків. Лопатою викопують корене
вища, очищають від тонких корінців і реш
ток стебел, миють у холодній проточній
воді від землі і сушать на горищі чи під на
вісом. Можна в перші дні прив’ялити на
сонці чи під наметом, розстеляючи тон
ким шаром на папері або на мішковині,
брезенті, тощо. Надалі досушують сиро
вину на печах, в сушарках при температу
рі 5060*. Вихід сухої сировини біля 30% її
зберігають в паперових чи целофанових
мішках. Строк придатності 56 років.
Перстач прямостоячий визнаний і офі
ційною медициною. Сушені кореневища
можна придбати в аптеках. У народі часто
для виготовлення мазі використовують ко
реневища і свіжими. Для цього їх швидко
перетирають на терточці або перемелю
ють на м’ясорубці і змішують з жирною ос
новою (вазеліном, дитячим кремом, гуся
чим топленим жиром тощо). Сухі корене
вища дуже тверді і різати їх вкрай важко,
але коли спробувати дробити їх плоско
губцями чи потолочити в ступці, вони лег
ко розсипаються на дрібні частини. А ще
краще дробляться в целофані молотком.
Колір поверхні кореня темнобурий, в
середині темночервоний з рожевуватим
відтінком або червонобурий. Смак дуже
в’яжучий, терпкий, бо містить до 30% ду
бильних речовин. Крім цього, хімічний
аналіз показав, що в кореневищах пер
стачу є флобафени, сапоніни, хінна і ела
гова кислоти, крохмал, віск, смолисті ре
човини, мінеральні сполуки.
Здавна корінь перстачу прямостоячого
вважали найпершим засобом при болях
у шлунку, звідки й пішла назва «калган»,
яка означає «кольки в шлунку». Часто в
народі відвар та настоянку кореневища
використовують як в’яжучий засіб при
запальних процесах шлунковокишково
го тракту і порожнини рота. Крім того,
відвар застосовують як гарний засіб при
внутрішніх кровотечах (легеневих, шлун
ковокишкових, маткових…) і зовнішньо
 при опіках, кровоточивих ранах та ви
разках, мокрих екземах та деяких інших
шкірних захворюваннях.
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Відвар виготовляють з розрахунку: 1 сто
лова ложка подрібненого кореневища на 2
склянки 2030 хв кип’ятити на малому вог
ні, настояти до теплого, перецідити і пити
по 23 столових ложки (до півсклянки) 34
рази в день за 30 хвилин до (або) через го
дину після їжі.
Деколи в побуті використовують відвар,
напар або настойку на горілці при хворобах
легенів (як відхаркуюче), нирок, печінки
(жовчогінне) тощо.

При експерименті водні витяжки рослини
виявляли цитоксичну дію, згубно діючи на
вірус герпесу. Застосування перстачу ба
жане при різних запальних захворюваннях
травного каналу (ентерит, ентероколіт,
диспепсія), кровотечах. В народі вживають
ліки з препарату при ахілії шлунку, гастриті,
захворюваннях печінки, жовтяниці, емфі
земі і туберкульозі легенів.
При лікуванні хвороб печінки, що суп
рводжуються жовтяницею, рекомендують
взяти столову ложку суміші кореневищ
перстачу прямостоячого, плодів цмину
звичайного, листя шавлії лікарської та кві
ток цмину піскового у співвідношенні
1:1:5:2, кип’ятити в одній склянці води 7
10 хв., процідити і пити по чверті склянки 3
рази на день за 30 хв. До їжі і четвертий 
перед сном. Подібно діє кореневище гір
чака зміїного (Polygonum bistorta L.). При
кровотечі шлунку, кишок до відвару пер
стачу перед кип’ятінням додають чайну
ложку насіння льону.
Обмивання, примочки, компреси і
спринцювання краще всього робити теп
лим розчином. Його готують так: розво
дять відвар кореневищ перстача перева
реною водою у співвідношенні 1:3 або 1:4.
А ще, якщо хочуть, щоб зуби були гарни
ми, білими, здоровими, то додають до
зубного порошку порошок потовченого і
перемолотого кореневища калгана.

Тріщини на шкірі рук, ніг і на губах (особ
ливо від вітру) змащують маззю з коренів
перстача: 5 г дрібно порізаних коренів
перстача варять 5 хвилин у склянці ко
ров’ячого масла. Теплим проціджують у
баночку. Зберігають в прохолодному, тем
ному місці. Кореневища перстача включе
но до складу шлункових і в’яжучих чаїв.
Настойка калгану містить мікроелемен
ти: калій, магній, залізо, що дозволяє лі
кувати анемію. Вона робить судини гнуч
кими і еластичними, виводить холесте
рин, поліпшує роботу серця, запобігає ін
сульту і інфаркту, знижує тиск. Взяти 25 г
кореневища і залити 0,5 л. горілки, насто
яти 21 день. Вживати по 30 крапель 3 ра
зи на день за 30 хв.до їди.
Калган містить також срібло, тому так
добре лікує виразку, рак шлунку і підшлун
кової залози, нирки і сечовий міхур, прос
татит, імпотенцію, щитовидну залозу. Від
вар готують таким чином: 1 ст. ложку сухо
го подрібленого кореневища калгану зали
ти 200мл води, кип’ятити на водяній лазні
15 хв. Охолодити і процідити. Пити по 1
ст. ложці 34 рази на день за годину до дії.
Для лікування цирозу печінки: 50 г. под
рібненого кореневища калгану залити
0,5 л. горілки, настояти 3 тижні в темному
місці, періодично струшуючи процідити.
Пити по 30крапель, розбавляючи в
50 мл.води.
Для позбавлення від вузлового зобу під
готуйте калганову мазь. 50 г. подрібненого
кореневища калгану покладіть в скляну
банку, залийте 500 г свіжого свинячого жи
ру, поставте на водяну баню на 2 год. зні
міть, охолодіть. Зберігати в холодильнику.
Змащувати проблемні місця 23 рази на
день впродовж місяця. При необхідності
курс повторити.
Від імпотенції: 100 гр. сухого подрібнено
го кореневища залити 0,5 л. горілки, нас
тояти 21 день в темному місці. Приймати
по 1 ч.л. о 16, 18, 20 год. курс лікування 30
40 днів, після 10 днів перерви можна про
вести ще 23 курси лікування.
Шабельниковокалганова настойка до
помагає при суглобних захворюваннях,
подагрі, остеохондрозі, а також жіночих
захворюваннях: міомі, фіброміомі, мас
топатії. 200 гр. сухих кореневищ шабель
ника і 100 гр. кореневищ калгану засипа
ти з 3 літрову банку і залити горілкою або
самогоном не більше 70%, 4 тижні насто
яти і пити по 1 ст.ложці 3 рази на день за
20 хв. до їди.
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ЛЮБКА ДВОЛИСТА
«ЛЮБИ МЕНЕ НЕ ПОКИНЬ»
Протягом віків з покоління в покоління, з
уст в уста під великим секретом передава
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лися таємниці про чародійні сили цієї рід
кісної рослини. Адже не секрет, що зовсім
небагатьом судилося бачити квітку «орхі
деї» наших лісів  любки дволистої.
Любка дволиста  трав’яниста багато
річна рослина з родини обхідних, одних з
найчарівніших квітів земної кулі. Має два
прикореневих листки округлої форми і
одиночне заввишки до 50 см. Стебло з
рідкою волоттю білих запашних квіток.
Цвіте в червнілипні. Розмножується
бульбами. Орхідея або любка дволиста
щодо легенд, переказів, народних по
вір’їв, мабуть, не має собі рівних. Хіба що
лише небачений цвіт папороті та дале
косхідний корінь життя  женьшень мо
жуть скласти їй гідне суперництво.
Любка дволиста має свої особливості:
росте подалі від людей, а коли цвіте, поси
лює довкола такі чарівні запахи, що, мабуть
і цариця квітів троянда позаздрила б. рос
те на тих галявинах, на які щедро падають
зорі і місячними ночами на всі лади виво
дять любовні мелодії соловейки. Тому і ве
личають рослину в народі «нічною фіал
кою», «нічницею», «лісовою німфою».
Протягом віків цілющі властивості клуб
нів орхідеї були покриті таємницею. Прис
лужились вони ворожкамчародійкам, кот
рі привертали за допомогою орхідей коха
них хлопців. Звідси й назва рослини «люб
ка», «люби мене, не покинь».
Ростуть орхідеї на вологих лісових галя
винах, заболочених луках майже по всій те
риторії лісової частини Європи та Азії, крім
Крайньої Півночі. Але в дуже мізерних кіль
костях. Всі орхідеї занесені до Червоної
Книги України. Найпоширеніші вони на
Кавказі де їх заготовляють для медицини.
Розмножується рослина повільно. Що
річно утворює дві молоді бульби, яким
приписується виняткова любовна сила, а
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старі торішні корені відмирають. У буль
бах скопичується велика кількість пожив
них речовин. Збирають молоді бульби на
пикінці літа. Їх викопують, миють, нанизу
ють на нитку, занурюють на кілька хвилин
в окріп, щоб позбутися проростання і гір
кості, а потім  підвішують сушити. Вису
шені бульби мають скловидний сіруватий
колір, можуть зберігатися в сухому місці
довший час. Такі бульби в медицині нази
вають салеп. Салеп містить до 50% слизу,
який має речовину маннан, 27% крохма
лю і 1% цукру. Саме салепом і користува
лися знахарі, як засобом що посилює чо
ловічу силу. Очевидно й в цьому полягає
весь секрет любовних чар салепових
бульб. Та основна їх цінність (що визнано
й науковою медициною) в тому що вони
мають гарні поживні властивості і багаті
на слиз. Салеп орхідей був дуже популяр
ний в народній медицині Сходу, звідкіля і
був запозичений нашою народною й піз
ніше науковою медициною. На Сході, в
Ірані, Туреччині з салепу виготовляли на

пій, який пили ранками з медом при край
ній кволості для відновлення втраченого
здоров’я. перси твердили, що коли нема
їжі, на добу досить 40 грамів салепу, роз
мішаного водою чи молоком і сили знову
відновлюються. В народі рекомендують
приймати відвар (310 гр. потовчених
бульб на 180 грамів перевареної води або
молока) при поносах, катарі товстих ки
шок, катарі сечового міхура. Відвар готу
ють так: 510 гр. порошка розмішують в
30100 гр. холодної перевареної води,
потім додають 90 гр окропу і збовтують,
поки суміш не перетвориться в густий од
номанітний слиз.
Ф.І. Мамчур пропонує як загальнозміц
нювальний засіб такий напій: 510 гр. по
рошку салепових бульб довго збовтувати в
1 склянці бульйону або молока, які щойно
закипіли, поки не утвориться густий слиз.
До бульйону при цьому додають 34 столо
вих ложки виноградного вина. Вживають
по 1/4 склянки 4 рази на день. О.П. Попов
радить готувати напій на молоці з медом.
Осоьливо ефективна дія салепу при дитя
чих поносах; він необхідний для підтриман
ня сил у людей похилого віку, при туберку
льозі, а також тим, хто переніс важкі трав
ми, кровотечі, втратив силу і здоров’я після
важкиж переживань.
Чимало ентузіастів намагались приручи
ти любку на присадибній ділянці. Та все без
успіху. Лише шкодили рослині. Любка дов
гий час скніла й незабаром пропадала.
Краще усім природолюбам старанно обе
рігати ті мізерні місця, де ще проростає ор
хідея від бездушного її винищення. Хай
квітне чарівна квітка орхідеї з таємничою
назвою «люби мене не покинь».
Скоро приходить до нас весна. Вона
щедро подарує всім гарний настрій та ба
гато сонця і тепла  пахучі первоцвіти, мо
лоду кропиву, цілющий березовий сік,
бруньки берези і сосни, духмяний травне
вий мед, пилок, прополіс. І саме зараз  час
поповнити наш організм вітамінами, поз
бутися токсинів, солей, каменів, покращи
ти обмін речовин, очистити судини, дістати
заряд бодрості і здоров’я, бо дари Матін
киприроди  це аптека на нашому столі.
Тож скористаймося ними.
Нехай всі трави з поля й лісу
Силу і здоров’я Вам дарують
І вічну молодість начарують.
А вічнозелені Карпатські гори й ліси E
Наснагу й натхнення E для серця й душі.
Оксана Павлик

Далі буде.
Збір лікарських трав, місто Турка
Українська Родина № 1/2017
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Друкується з люб’язного дозволу Івана Гарасимовича Просяника.

Зело таємниче
Чистий той, хто копає криницю для РОДу свого E
Причистий той, хто добуває джерело
Для народу всього!
Вісті ізначальні, 6.133.

Дванадцятитрав’я волховське
Півні Різдвяні. Вікно геть закрижаніло. Во
гонь то палахконе  то пригасне. Оберемок по
оберемку тато кидають солому в багаття.
З яким тремким острахом чекав я цього
найпотаємнішого дня, цих ранніх сутіней, ко
ли за вікном спалахне наше єдине на всю ок
ругу Огнище. То батько, неначе вуглем прома
льовані, високо здіймаючи непокриту голову,
кличуть з глибинного яру, з правічного Моро
куСонце, вказуючи йому шлях палахкотли
вою зорею на землі.
Колись, на староруській Україні, в цей день
вечорова земля, з пташиного польоту, нага
дувала зоряне небо. Кожен хутірець, вісь, го
родище  запалювало Ярилу своє дорогов
казне Огнище. І дітлашня, як оце і я, припада
ла до круглих, не скляних міхурових, більмас
тих віконечок  чи ж народиться Сонечко яс
не? Чи не перестріне МатінкуКоляду підступ
ний Чорнобог  Дивур, що на сімсот і сім літ
жахтить накласти на весь світ морок темний.
Та воно таки сходило. Й городище з радіс
ними гуками: «Гой радуйся земле  світ Божий
народився!»  висипало на вулиці.
Двері риплять дзвінко, радісно, вранішньо.
Тато засмаглі з жару, пахкі димом, кладуть ру
ку до серця й весело вістять:
 З Різдвом Сварожим будьте здорові!
Я з готовністю підставляю чоло під вітців ог
нищанський перст, і цілющий попілець Ярилів
лоскоче мені лоба. Тато й худобу, й дерева, й
вулики вже потрусили ним, щоб краще роди
лось, щоб усім здоровилось.
Та в добрих людей Різдво аж через два тиж
ні!  перезолілим голосом відгукуються мати.
Дивлячись у яких! Католики  ті мудріші. Різ
дво Христове сьогодні празнують! Хіба ж не в
Євангелії Ісус каже нам: «Я сонце правди!»
Ось сьогодні Сонечко й народилось!
Як же я здивувався, коли вже влітувавши
дізнавсь, що в цей день народився і великий
Бог єгиптян  Ра. І грецький Зевс. Й осяйний
Митра, якому вся Азія колись поклонялася.
Батькова билиця про Різдво Свароже хи
мернаприхимерна Голос у РОДителя стає
небуденний, небеснорокітливий, чистий!
Що роса.
А снігів тоді було  хіба стільки як тепер? Хто
не накривав криниці  вщерть замуровувало.
Жила бережком одна бабуся повитуха. Тіль
ки и господарства в старої, що коза Ругуля.
Не простая, особливая... семивименная, та
40
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ще й однорога. Другий, як вовка гнала  вте
ряла. А дня тоді було на гороб’ячий скік. Тіль
ки розвиднілось  уже й смеркає. І зо дня в
день  усе раніш і раніш.
Сполошилися звірі, стурбувалися люди...
ніч на всі дні насувається. Й бабуся клопочеть
ся. А чи до промоїнки не сходити, води не наб
рати, Козунюлюбуню не напоїти? Бо ж завтра
одне небо знає, що буде!
Ось вона тільки думала в коновочку в’язо
вую водиці зачерпнути, аж бачить по кризі,
супроти, багато вбрана Молодиця біжить,
спотикається, за чересла хапається. А оче
рет перед нею волоття свої стелить, а рогіз 
пух м’який.
 Ой, хто ж ти така?  дивується бабуся.  Чи
князівна, чи королівна, що перед тобою оче
рет килимом м’якісіньким стелиться?
 Бабусенько! Голубонько!  зойкнула та, 
ой не князівна я, не королівна! А я ж Сонечка
Мати! Пособіть же мені, поможіть же мені, як
всім людям помагаєте!
 Ходім же хутенько до хати, бо вже почало
смеркати!  заклопоталася стара.
 Та не можна до хати!  пріч руками молоди
ця пряде.  Вислідили мене білії ворони вор
кітливії, бодай чорними стали  голосу повік не
мали! Хочуть ДивураЧорнобога звістити, ме
не погубити!
Тільки мовила, як жбурнулися в небо з кри
ком жалібним три птахи, чорніші ночі. А Сон
цева Мати на снігу білім пластається лягати.
Тоді бабуся її попідручки та на вухо:
 Там, на крутім опрузі, в глибокій ярузі, хлі
вець для овець! Та я, стара, тільки одну Козу
люРугулю й маю! Хіба що там тебе привітаю!
Дай, Боже, на гоже  поки не смеркало.
Та поки вони добрьохали  хоч в око
стрель. Відчиняють двері, а в хліві... ніби Мі
сяцьмолодик, ріг Козулин золотий сяє. Враз
Сонцева Мати так і розпласталась на сіні: го
лівонькою Дунаю батечка дістала, ногами
Десницісестриці.
Ось тужиться вона, ось пружиться вона по
том, що росою буйною криючись, але марно.
Тут КозуняРугуля підступає, рогом що сер
пом наяреним виграючи, та як сіконе по білім
тілі  так Сонечка маківочка й показалася. Так
наша земля од краю до краю й звеселилася, в
золоті щирім небеснім купана.
Неспроста в народженні Ярила головну
роль відіграє не бабусяповитуха, а міфічна
семивименна КозаРугуля. Про Зевса Палес

гійського народження таких деталей немає,
але він теж був вигадуваний козою. Колись у
долі українського народу коза відігравала гла
венствуючу роль. Безперечно, вона й була
приручена праукраїнцем значно раніш коро
ви. Наші предки пасли величезні стада кіз. Це
заняття було суто чоловіче. Там, на привіллі,
юнаки вишколювались у бойовому мистецтві.
Ранньогрецькі хроністи гірко нарікають на
наскоки войовничих козячих племен, що за
селяли обидва боки Бористену  Дніпра. А чи
не відтоді за нашим народом закріпилась са
моназва  козачий народ?  що дав могутні па
ростки державності аж у XVI столітті. Як відгук
про ті міфічні часи  коза неодмінний атрибут
усіх колядників навіть у наші часи, її чекають у
господі найбільше  бо вона запорука добро
буту  недарма круг себе розсіває горох, цей
споконвічний символ РОДючості. З тих днів й
загадка «З бородою народився, Богові сподо
бився. Без музики танцює, без грамоти чи
тає!» Звичайно ж, цап. Ніні! Це він у Бога Пе
руна в пошані. Вперше на весняне небо гро
мовик виїжджає шестіркою злоторогих цапів,
дощгорох на землю розсіваючи.
В господарстві, де є козунялюбуня, діти
практично не хворіють, її молоко за своєю по
живністю майже не поступається материн
ському, якщо дітлахи кволі, погано ростуть 
сільські знахарі радять завести саме козу 
цю кумедну й смішну істоту, від якої малеча в
захваті. Анемія лікується найкраще козячим
молоком. Навіть важкі форми.
Беруть пергу D квітковий пилок (пасічниD
ки знають як його зібрати) 10г, свіжого,
текучого меду D 100г і козячого молока 50
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г. Все це розмішують до однорідної маси.
Вживають по срібній чайній ложці тричі на
день. Зберігають в холодильнику.
А лій  козячий жир. При кашлях немає кра
щого засобу. А кашлі малеча ловить взимку
мало не щодень.
 Господи!  вигукують мати,  ішла на вули
цю дитина  дитиною, а вертається кат  ка
том, серце на двоє краючи.
Я кулею заскакую на піч, гублячи на порозі
чоботи, онучі давно погубилися ще на ков
занці, бо за мною висвистує лозина. Це в ма
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Лій D козячий жир

тері найперша педагогіка. І ні батько, ні баба
Онися не врятують від материного гніву. Й не
пересилять матерених, з сльозами, клопо
тів. Вимащують вони мене: груди, спину,
отим лоєм, укушкують невичениними овечи
ми смухами, поять сосновим медом. О! То
особливі ласощі!
Ви бачили, як на початку травня цвіте сос
на? Тоді гай нагадує мальовану зеленню вели
чезну ікону в позолоті. З кожним подихом віт
ру в повітря здіймаються миготливі золотисті
хмари соснового пилку. Головне, не прогави
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Цвіте сосна

ти переддень, коли жовтаві, хрумкі і аж солод
кі на смак свічечки ще не почнуть обсипатися.
То вже мій найперший обов’язок принести ці
лу дійничку тих колосочків духм’яних. полови
ну татові, половину мамі. Батько досушують їх
на клейонці, і коли пилок висилиться, розмі
шують його з свіжим медом.
Щодень по пів чайної ложечки. Щоб сиD
ла козацька не убувала!
Слушність мали тато. Виявляється, в сосно
вому пилку в досталь вітаміну молодості Є.
А в мене молодість так і б’є через край. Най
ліпше  то цапа осідлати. Кращого транспорту
в дитинстві я не знав. Куди хочеш його, серди
того, за роги гіллясті повернеш.
А він все одно мчить тебе, гемон, просто в
будяки. А тоді як засторчиться з розгону... й
виймаєш ти крізь сльози колючки цілісінький
день. Здається, гордовитішої і волелюбнішої
за будяк рослини і в світі немає. Поставте
його, духм’яніючого красеня, у вазу... одразу
ж понурить важку, в червонооксамитовій
боярській шапці, голову. І цілющість його ди
вовижна. Отими голками він мов прошиває
багато хвороб.
Але ми про сосну. Мати заливають ті
колосочки водою 1:1. Добу вони настоюD
ються. Потім злегка кип’ятяться. ПроцідD
жуються. Додається на літр D літр цукру й

склянка овечого, чи козячого молока. Й
знову кип’ятиться 30 хвилин на слабкому
вогні.
А потім до чаю, серед зими, ложку того ме
ду як вкинеш  мов добра чарівниця сповнює
дім пахощами літа.
А якщо вже вклюнеться в хату грип, тато
обов’язково кидали на гарячу плиту дрібоч
ку живиці. А двері й лаву мазали часником 
москалем. Він теж має неабияку силу в цій
справі.

Часник

А в печі вариться цілий чавун свинячої
дрібної картоплі, з посіченою плакучою
вербою, будуть мене над тим чавуном нак
ривати. Я сиджу на печі, чекаючи цього зну
щання якомога тихіш, потайно чхаючи в по
душку: здоровий я, здоровий! Та матір не
проведеш. В ковганці товчеться часник  ці
лісінька головка. Заливається склянкою
перваку. І я, малий божич, аж плачу з тієї
наруги, що гряде через півгодини. Ось ме
не силомлять над той, вивергаючий кипля
чу пару, Змій, а зверху ковдри, ліжники, й
пильне око, щоб ніде я віддушини не зро
бив. Й отак десять, а то й п’ятнадцять хви
лин підпливай потом .А тоді отим начасни
ченим перваком усе тіло труть, щоб аж пек
ло. І молоком, з коренем алтеї, або її сес
три  домашньої Ружі, обпоюють. Вони не
отруйні  там крохмалю більше, ніж у кар
топлі. Скільки не вкинеш у горщик  буде
гоже, на кисіль схоже, і наринає на тебе сон
 під заколисуючу, тиху материну молитву:

Мальльви

Ой Місяцю E перекрою, візьми
лишенько з собою!
Із гаю, із ямки, з лисої галявки.
З пупка, з горбиці, з чистої криниці!
З лебедяти вода, з Дитяти худоба!
Під заворожуюче миготіння лампади на
золотих окладах ікон, під оксамитовоспо
кійний татів голос. І ти знаєш, що завтра на
подушці, в узголов і, знайдеш грубезну
книгу казок. Де тільки їх тато роздобували,
и досі для мене таємниця. Й так я до тих
качок пристрастився, що вже у восьмому
класі перестріла маму математичка:
«Анастасіє Самілівно! А з вашого Івана ні
чого не буде! Та він на моїм уроці читає під
партою казки!»
Писане, як на диво, не лишається надовго в
моїй пам’яті, а ось мовлене колоритними ді
дуганами  осідало в найдальших її комірчи
нах, неначе крупинки на золотомийних піддо
нах драги.
Січневий день золотить химерні візерунки
на шибах  вочевидь доповнюючи зимові
пущі на склі: і Йваном  царевичем й Котиго
рошком. Мені вдається в тих фантастичних
дебрях навіть самого себе розгледіти. Я ти
хо бухикаю, затинаючись об гіркі материні
погляди. Боком виходить мені П’ятниця. Ро
бінзоном був мій друзяка на кілька років мо
лодший. Ні, просто мені цікавіш грати дику
на. Босоніж по білому піску  тобто снігові...
Ось на них й наткнулися сторопілий тато,
що вибрались в лозняк для кошуль красно
лізу нарізати.
На цей раз відхаючували мене довго. А
допоміг радикальний засіб  овеча кошара.
Парка, задушлива, з різкими випарами. І
мама, вбрані в татів громезний кожух, при
тискає мене до себе, укушкує полами. Обз
вичаївшись, вівці підходять близькоблизь
ко! Ну прямо, як до Спасителя і даються
погладити. За однісіньку ніч отой сухий кля
тий кашлюк таки покинув мене. А в пам’яті
лишилась маленька золота крупинка народ
ного знахарства.
Але до Різдва Христового я вже був, неначе
дзвінке яблуко. Дитинство моє й досі пахне
ними. Великими, червонобокими. Чомусь в
нас на роз’їзді зупинявся, як тато його нази
вали  панський, ленінградський поїзд. Ото
диво... такенні яблука дід видовищний, що
святий, майже задарма віддає. Вихоплюють з
рук. Тато не встигають діставати красуньки з
вовняної торби.
Повертають вони, мов справжній Дід Мо
роз: борода, вуса  все в бурульках:
 А морозець бббереее!  побаранячи
нагинають голову.
Це про Ціпа й Барана витрибенька.
Вандрували вони раз світом. А воно зима
така люта видалась.. Вляглися приятелі  де
Бог послав. Барану то нічого, він у добрім ко
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жушку, а все ж таки під ранок пройняло, під
хоплюється та:
 А морозець бббберееее!
Цапка ж, бо він в благенькій свитці, вже дав
но доп’яв той клятий морозяга, як затанцює,
як заплаче тремтячим голосочком:
 Ще з вееечора!
Щиро сміємося з мамою на той татів «те
атр». А батькова рукавиця, мов Ріг Достатку,
сипле на стола: бублики, цукерки, мандаринки
впереміш з дрібною монетою. Свіжо так у світ
лиці стає. Перли снігу й перли сміху тануть.
А це ось запитую в сусіди, п’ятикласника:
«Що тобі краще, святий Микола чи дід Мо
роз?»
 Звичайно ж, дід Мороз!  стругонув той од
разу,  в діда Мороза навіть я можу нарядити
ся. А, а святий Микола то ж вигадка!

І хоча святий Микола насправді особа істо
рична, а дід Мороз  фантастична  дитяча ло
гіка і є дитяча логіка. Заперечити тут важко.
Вважається, що діду Морозу двісті років. І
що живе він у морозяній Лапландії й, навіть,
має свою адресу. Але якщо придивитися
пильніш, наш український Мороз  Моро
зенко куди старіший. Напевно, ще перші ук
раїнські ратаїтрипільці вигукували, відчи
нивши двері в зірчату ніч: «Морозе  Моро
зе! Іди куті їсти!».
Що то за свято неповторне Різдво Христо
ве! В кухоньці так натоплено, що ажаж. Кле
йонки по долу розстелено. У вушаку особли
ва, непочата з трьох криниць вода. Та не са
ма: там і любисток, щоб дівчата мене лю
или, й корінь лопуха, щоб лопухом між людь
ми не був, і хміль  щоб за дівчатами вився, і

калина з вуглинами дубовими  небесні зна
ки Сварога й Перуна. І все це на липовій корі
 вона краще мила миє. Лебедики ви мої! Ле
бедики!  голубіє до нас мама, духм’яніючи
свіжими з морозу, викачаними на рублі со
рочками, підштаниками.
А в світлиці, отаким мені, малому, Рай вида
вався, на столі  величезна гора пирогів. А на
покуті... кутя! Накрита круглим маковим кни
шем кутя! З медом, з горіхами, РОДзинками 
кращої смакоти в світі не вигадати. А довкруж:
і узвар, і квасоля, і риба  всього дванадцять
страв, як дванадцять місяців у році. Дванад
цять страв та ще й дванадцять трав. Бо в нас
батько Волхв, бо в нас батько Знахар.
Зразу клався РОДовик  бо він рід береже.
Тоді  Оман високий. Кружало Хмелю. НеD
чуйDвітер волохатий. Аїр. Вітрів батіг. ЗоD
зулинець. Полин. Любисток. Чебрець.
КнязьDкорінь. Й все те зеленим Барвінком
увите. Це волховські зілля. Втаємничені. Що
мають при посвятній молитві тройсилу. І від
вернути, й навернути.
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Особливою таємничістю віє мені від Князь
кореня. Чи як його батько величають Княжа
печать. В отій грубезній, без палітур книзі, він
називається купина запашна Poligonatum
odoratum. Печать князя Божа.
Колись, у давні часи, наш народ жив по деб
рях дрімучих, по трясинах зибучих, від кочо
виків ховаючись. Але якось зібралися волхви:
очі пригаслі та мислі ясні, на учтубратину й
дивуються: «Що це ми своїх городівкріпостів
не маємо, князя не вибираємо? Ні закону, ні
благодаті не знаємо! Є ж і серед нас мужі гід
ні. Ось хоча б Бож: і до меча, й до розуму гож!»
Й воздвиг Бож град на рівнині, зі всіх боків
виден своїми теремами високими, неприс
тупен своїми ровами глибокими. И нарік йо
го Перунеславом. І повелів землю орати.
(Орусами з тих пір стали ми себе називати).
Землю орати  золотеє зерно сіяти... пшени
цю білояру за три моря продавати.
Переполошились степовикикочовики.
Давай вони думатигадати, як би орусів у
дебрі загнати. Самим, по обидва боки Дана
перу  ріки глибокої, широкої, панувати. Та й
надумали, лукаві, князя Божа хитрістю пере
силити. Ось і кличуть вони орусича землю
посправедливості ділити. Землю ділити, в
мирізлагоді жити.
Взяв князь удальців та й поїхав у степ. А ко
човики за ним назирці... назирці
 «До ноги русичів вирубатитільки князя
живим лишити».
Налетіла їх тьматьмуща, аки вовки голод
ні. Кривава січа закипіла. Хоч і кладуть хо
робрі русичі під один меч напасників десят
ками, але тане їх силонька у млі чорній. Упав
останній молодець. І в князя вже не меч 
ощіп’я... раптом, як вилетить зза могил ви
соких кіннота  напасники врозтіч.
Думав князь  свої полки, а воно  степови
ки. Хан половецький усміхається, бугадир пе
ченізький єхидно кланяється. А між ними пса
ми лихими, каган хозарський: на язиці мід, а
під язиком  лід.
 Поспішали! Коней нагаями гнали, добре
хоч живим застали!  руками розводить.
Руками розводить, в намета багатого за
водить.
 Надумали ми посправедливості землю
розділити, щоб у мирі жити! Хто, скільки за
днину красну да за ніч ясну конем обскаче,
да своїм знаком позначе  скільки того й бу
де!  лукаво жмуриться каган.  Ось мій келеп
важезний в руці. Буду безжально коня гнати,
землю на всім скаку кресати!
А в самого уже сотня вершників з келепами
напохваті.
 Канчуком траву високую коситиму! Так я
землю свою значитиму!  підводиться хан по
ловецький.
А в самого уже сотня молодців наготові.

 Ну, мою подруженьку кожен знає!  граєть
ся шаблею гострою бугадир печенізький, 
хай ще й земля звідає!
А в самого, лиш свисни, так сотня відбірна й
майне з шаблями наголо.
 Який же в тебе, князю, знак?  скаляться
єхидно.
 Ні коня, ні меча! Ось тільки й лишилась, що
княжа печать!  всміхнувся гірко русич.
 Ти, князю, про нас нічого лихого не думай!
Не гадай! Ми тобі по щирості кочовій, по спра
ведливості степовій удружимо доброго кони
ка  гривака!  аж кумисом захлинаються.
Та й удружили... аргамакавожака. Зрадів
князь... ой передчасно: куди князь повертає 
туди за ним і тисяча кобилиць. Тут хоч келе
пом важким, хоч плугом тяжким землю знач 
так копитами переб’ють  й сліду не знайдеш.
Кинув він тоді аргамака... біжить, спотика
ється, за серце хапається. Світ білий  чор
ний йому з ранку до вечора. Раптом перед
ним, з туману кривавого, з лісу дрімучого,
виплива хатинка. Під дубом дідусь сидить,
червоного півня погладжує, на князя ласка
вим оком поглядує.
 Що це ти, князю, за серце вхопився? Чи не
з дороги збився?
 Як же ви мене, батьку, знаєте? Чи думки
читаєте?  спотикнувся навстріч князь.
 На те мене Яснозором звати, щоб усе зна
ти! Говори ж, не мовчи, сину, що сталося в ли
ху годину з тобою?!
 Не зі мною, батечку! Із Землею Руською!
Кінець Матінці нашій погані замислили!
Та й розповів усе як є.
 Ой марне, та ще й негарне ти, князю, ре
чеш! Та не бути цьому, поки й світ!  гримнув
дід посохом обзем.  Ану ж ходім!  взяв князя,
що малюка за руку.
 Ану ж оцю травумураву копай! Та не мені
давай! Сам на корінь дивись!
Глянув князь і остовпів... його печать на тов
стім корені стоїть. А дідусь другий корінь ве
лить копати, і третій, і десятий. И усі вони з
княжим знаком. Усміхнувся сивий волхв кня
зю подивованому:
 Від Дону широкого, до Дунаю глибокого,
заааадовго до степовиків Перунгромо
вержець свої печаті поставив. Тебе, видати,
вподобав, що ти його іменем град назвав! Бу
ти Землі Руській тисячоліттями! Затям, князю,
що людина творить D тлінне, а що БОГ D
ВІЧНЕ!
Мені, малому, думалось, що князь Бож 
вигадка. А він, виявляється, історична особа.
Це перший, поряд з Києм, український князь,
зафіксований у письмових джерелах. Ран
ньонімецький хроніст, вихваляючи готів, по
відомляє, що вони розіп’яли на хрестах ві
сімдесят старшин князя Божа. Зібрав тоді
князь всю свою збройну потугу та й прогнав
розіпсілих готів з Дону аж на Лабу (Ельбу).

Цій події півтори тисячі років. Але ми про
сьогоднішній день.
Коли я вперше побачив корінь купини заD
пашної  не менше здивувався, ніж князь
Бож. На ньому, справді, був знак таємничої
печаті... цю химерність відмерле стебло ли
шає, та ще й з магічними знаками ніби. Не
дарма купині здавна на Русі приписували
магічні властивості. В своїм тіснім колі вол
хви застосовували її як збадьорювач життя,
збираючи при повному місяці чорні, лискучі
намистинки отруйних ягід. Варили на козя
чому молоці й пили по срібному наперстку.
На жаль, цей рецепт, завдячуючи гонінню
церквою народної медицини: волховства,
знахарства, зільництва, чародійства втраче
но, як і сотні інших дорогоцінних способів ці
лительства.
В наш час практикується лише корінь. В
ньому є крохмал глюкоза, фруктоза, аскорбі
нова кислота. Він набагато сильніший за алD
тею, чи ружуDмальву.
10 г кореню напарити 3D4 години в
200 мл молока.
Утвориться киселик, що п’ється при
сильному кашлі. По столовій ложці триD
чотири рази в день з медом.
Мед  це той паровозик, що до кожної кліти
ни доносить оздоровчі елементи рослини. То
му бажаний при всіх недугах. Для більшого
оздоровчого наслідку столову ложку розбива
ють на три чайних.
Корінь купини чудове ранозаживляюче
при виразці шлунку та дванадцятипалої киш
ки. Молоко й нейтралізує отруйні властивості
кореня. А ось у звареному на воді  вони зали
шаються. І це чудодійні ліки при радикуліті,
подагрі, ревматизмові. Як лікувальне, так і бо
летамуюче. Його, звареного, в торбинці прик
ладають до хворих місць.
 Ану дай но, Гарасиме, якогонебудь коре
ня, бо пішла така ота кісток спасу немає! 
скаржилися татові перевесники, хапаючись
за поперека,  видно, чують мої маслаччя 
дощ буде!
Пам’ятається, в тата було три засоби від
цих клятих недуг: корінь купини запашної,
настояний на первакові зелении мак, та
бджолиний відмор.
Це ті бджоли, що завжди трохи осипаD
ються із зими.

Бджолиний відмор
Українська Родина № 1/2017

43

UR-2017_1.qxd

24.01.2019

20:41

Page 44

НАРОДНА МЕДИЦИНА
Ось склянку їх заливають двома склянD
ками перваку, закручують металевою
кришкою й настоюють дванадцять дні в
темнім, теплім місці. Бджолина отрута
розконсервовується. Бджоли відціджують
і настій втирають у болючі місця, або ж
п’ють по одній чайній ложці двічі на день
при перев’язі (простатит).
Саме бджолиний відмор, напереміну з жа
лами, й допоміг позбутася цієї задавненої хво
роби дідові Щигілю. А захопив він її в Сибірязі.
У важкому тридцять третьому році, коли на
Вкраїні гуляв голод (мама завжди забороняли
говорити татові про це, з огляду на моє сльоз
ливе серце), дідів вітряк з його відсійками вря
тував від мору весь наш хутір. Ось Ригорія Єв
меновича й «нагородили безкоштовною путів
кою» за цей подвиг, в неісходимую тайгу. А він
так любив свою рідну землю, свою дружину
молоду  тільки ж но побралися, змайстрував
возика, посадив її тендітну, мов квітку та й при
віз до осені на хутір. И ніхто в дорозі не посмів
його завернути. Тайна, по імені Любов, їм
скрізь стелила рушником шлях.
Купина запашна настіль втаємничена, нас
тіль й красива рослина... схожа на величезну
конвалію. Й росте там, де вона. Тільки квіти в
неї не сніжнобілі, а зеленкуваті, й не такі показ
ні. Зате показний її лікувальний наслідок.
Скільки вже в дитинстві мої бідні коліна, лікті
перетерпіли  настояний на горілці княжий
корінь був за перші ліки. Як прикласти ком
преса  зашиби, кров’яниці зникали безслідно.
А коли обличчя вугрувате, в плямах, чи веснян
ках кращого засобу не знайти  це я знав змал
ку, що пропахло отими дванадцятьма волхов
ськими зіллями на покуті в Святвечір.
Уже засвічена лампада. Уже подано мені
батога й смушеву шапку. Я беру тата ззаду за
пояс й дзвінким, аж ламким від хвилювання
голосом вигукую:
Що в полі, в полі плужок ходить!
А за тим плужком Бог з батіжком.
А Божа Мати їсти носила, Бога просила:
«А вроди, РОДеEБоже, жито E пшеницю,
Жито E пшеницю, всяку пашницю!»
Будьте здорові з празником!
Мені подобається бути Богом. Хльоскати
батіжком. Брати з рук матері вузлика, в якім
й кутя, й пироги, й квасоля, горіхи, (багатс
тво, краса, сила, міць) ставити на стіл, за
який ми зараз сядемо, аж похлинаю ся від
захоплення й щастя. Оцей батіжок  символ
влади, а смушева, ще діда Самійла шапка 
знак мудрости, а магічна колядка вносить у
хату Давню, тисячолітню таємничість. Сьо
годні ми «оборюємо» стіл. А при татовім ши
байголовстві і цей обряд був пишним, дзвін
ким і веселим.
Дівчата поганяли парубків по снігу, оборю
ючи плугом все село, прикликаючи на майбут
нє літо пишний врожай, щедрий.
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Плуг спрадавна вважався на Русі святим
знаряддям розповідає батько історії Геродот,
його злотоцільного скфаморачам спустив,
викувавши, сам Сварог, з неба. Все це відбу
валося за словами історика, при цареві Тар
гитаю (II т.. до н. е.) Це підтверджує, що наше
хліборобство найдавніше в світі.
Уявляю, з яким трепетом 1 листопада ве
чірньої пори ВОЛХВИ вказували на сузір’я
ПлугаОріона. О 22 годині його стає добре
видно. Це Всебожий коваль на космічнім
горні розпік залізо й починає кувати хліборо
бам їх святе знаряддя. Ось він наочний образ
всемогутнього Бога, що викликало священ
ний трепет. На Різдво сузір’я майже торка
ється обрію. В день Творення Світу Золотий
Плуг падає на землю, наРОД на власні очі
переконувався в цьому. Хіба можна уявити
собі урочистішу подію для ратая?
Й не тисяча років нашим колядкамщедрів
кам й не дві. Через сім днів кожна вулиця
дзвенітиме ними, але сьогоднішньої таємни
чості в них уже не буде.
А тато вже беруть з покутя Дідуха, переви
того червоним шнуром.
Ану, сину, сповни обряд!  й повертають
пишний сніп колоссям до себе, стерновищем
до мене.
Я обережно, затамувавши подих, тягну за
соломинку. Не дайбо колосок обірветься... то
найгірший знак або випаде без зерна. Але він
витягся пишний, вусатий, ваговий.
 Ну слава Боїу!  світиться радістю мамине
блідувате обличчя  весь рік будемо з пирога
ми!  й до пелюсточки вкручують гасову лам
пу. Світлиця одразу ж тоне в химерній напів
темряві. Пуп’янком тремтливого вогника лам
пада грає на старовинних, в золотих окладах
образах, на величному худорлявому мамино
му обличчі, разюче подіним на Богородицю,
на одухотворенім апостольськім батьковім,
лоскітливо цілує мене й гору медовитих пиро
гів. Мабуть, так себе відчувають божичі на не
бесах... невагомо  радісно. І від лампади, і від
мами  тата, і від величальної Спасителю.
Тато вірять в Христа. Але вірять поособли
вому, як в надлюдину, і що він праукраїнець,
бо ж з ГалілеїГаличини. Їх голос пливе велич
ним дзвоном вслід материному, мов рознося
чи радісну вість по цілім світі. А все ж найпота
ємніше попереду... ось батько відчиняють
двері на обахту  й величезні клубки надвірно
го, свіжого духу, м’якими котиськами котяться
аж до столу.
Морозе Морозе!  лине в іскристу жалючу
темряву,  а йдино куті їсти!
Холод ворушить мені чуба, залазить за па
зуху, шпаркими мурахами біжить по спині... а
раптом візьме  та й зайде!
 Ну, як не йдеш куп їсти!  ніби аж обража
ються тато,  так не йди ж ні на телят, ні на ко
зенят, ні на маленьких дитят по всім мирі!

І мене Святвечір осяває. Надворі дзве
нить тиша. Гостра, морозяна, пробує дерева
своїм відточеним мечем. Ми ще з осені по
обкушкували яблуньки та груші куликами,
пониззя притопкали сосновою глицею, від
мишви. Не страшно. То десь лупає перепов
нена соком верба  може, навіть та, що на ній
зелене кубло.
Це Омела Visikum Album
Мені аж смішно  старі баби хрестяться,
проходячи повз наше подвір’я, на ту диковину
рослину, мовляв, прокльонDзілля. Такі й ле
генди про нього.
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Омела Visikum Album

Учинився якось в одному місті ярмарок. Ось
і надумав там господар коника купити. Лишив
хату на сина та й іде. Коли це в передмісті пе
реходить йому шляхдорогу молодиця вповні.
Станом тонка, оком метка. Голову гордую ко
са короною вінчає, перлом буйним обсипана.
Замилувався нею удівець та й ну жартувати:
 Чи ж ти, молодичко, вповні лиш мені чи
всім переходиш?
 Аби я кожному дорогу поливала  давно б
уже мужа мала!
А так: і пора, й по порі, а жодного в дворі! 
засміялася, неначе вишень в срібне відеречко
сипонула.
 Ну, як добре скуплюся, на гостинця не пос
куплюся!
А не забудеш? Ні?! А то матимеш батіжком
по спині!
І так тому чоловікові на ярмарку один коник
в очі впав, що аж край: копитом креше, очима
вогонь мече. Та хоч плач, чує чоловік, на того
коника грошей мало. А все ж підступає:
 Оце,  каже,  всі з гаманцем!
 Ну то й досить! Відказують  йому.  Тільки
не здумай чоловіче, зразу сідати! Треба його
до себе довго привчати!
Радий він, веселий веде того коника... спо
хопився, а за що ж подарунок купувати? Ех,
думає, проведу тихцем, вона й не почує. А кінь
так копитами креше, так вицокує по битій до
розі  мов би дзвони на Великдень... за гони
чути. Вибігає молодиця назустріч, й аж рука
ми сплеснула:
 Ой який дарунок дорогий купив мені муж
золотий!  та за вуздечку.
 Егегей, жінко, ти собі клопоту не роби! Бо
він стає на диби!  гукнув чоловік осторіжливо.
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НАРОДНА МЕДИЦИНА
А вона як за вуздечку узяла  так неначе вік
на тім конику була. Чоловік аж захекався, зза
ду біжачи.
Здивувався син вельми: оце так придбання!
Ходив батько по коня, а воно з приданим чор
нооким вийшло!
Та ще більше зчудувалася молодиця, як
парубка побачила... дмухала іскру на один
вогонь, а інший розпалити кортить.
Ось стало в їх хаті любо, ось стало в їх хаті
мило. Молодиця в полумиски підсипає, до
господаря підсідає, пригортається. А синові
чортячим оком підморгує, язиком смаглі гу
би облизує.
Зиркнув хлопець спідлоба, а він у неї на кін
ці роздвоєний. Хвалиться він батькові:
Не к добру, тату, привели ви її в хату! У неї
язик роздвоєний!
І корова наша тепер вдвічі більше молока
дає! Придивіться  куди то вона опівночі
встає?!
А батько як гримне:
Та знай, вилупку, мовчати! Нічого тобі до
молодиць придивлятися! Ось як ухопиш свою
кислицю, тоді й побачиш: чи в неї роздвоєний,
чи розтроєний!
Проте на жіночку все ж насварився:
Нічого тобі гостечко люба, хлопця оком пас
ти  ще окосієш!
Он Біг, а он поріг!
Присмиріла вона видом, а думками... ні!
Якось гребуть вони то втрьох. А тут хмара, а
дома збіжжя сушиться. Батько на коня та
скільки духу шляхом. Гребла вона, гребла, а
тоді як зверетениться, як верескне:
 Ой ужалило мене щось, ой укусило!
Хлопець до неї.
 Ось тут! Ось тут!  сорочку з себе та його за
руки.  Лебедику, соколику! В старого борі
донька коле, а в тебе вус ласкав!
Рвонувся хлопець пріч  білим полум’ям
осліплений. Вона його кликати, вона його
звати, а далі давай свою чорну косу рвати,
аркани сплітати: а ні людина, а ні звірина з
нього не вислизне.
Розмахнулася, а тут темна хмара як палах
коне перед нею яркою блискавкою... так ста
ла молодиця прокльонDдеревом осикою, з
прокльонDзіллям омелою на вершечку.
Й, справді, кружала омели полюбля
ють м’які породи дерев. Але цілющості з
них ніякісінької. Зате на твердих породах:
дуб, акація, в’яз, клен, глід, омела
особливо цілюща. Вона рослинапаразит.
Потрапивши в тріщину дерева, маленька,
липка насінина пускає коріння й живиться
соками матірної рослини. З дуба множить
в собі дубильні речовини, що чудово зупи
няють кровотечі, гальмують ріст новоут
ворень. А на глоді  нагромаджує в собі
глюкозиди, що поліпшують діяльність сер
ця, гасять гіпертонію.

Цілющі властивості омели були відомі з
давніхдавен. Римський військовий лікар
Плітіній, що жив в І столітті нашої ери, де
тально описує урочистості, що на честь цієї
рослини влаштовували волхвидруїди. Вони
при всьому наРОДові, з великою хвальбою,
освячували її, а потім зрізували золотими
серпами й роздавали всім, як панацею від
будьяких недуг. Давньоруські волхвизнаха
рі теж широко застосовували цю рослину. Є
відомості, що вона після особливого приго
тування продовжувала життя майже вдвічі. А
при перебільшенні дози викликала галюци
нації... видіння небесні.
Омела, дійсно, небезпечна при великих
частках. А ось при малих... Тато знали безліч
засобів підтримувати своє нев’януче само
почуття.
«День без радості D вважай, назавжди
загублений день!»
любили примовляти. Й врядигоди крапа
ли в молоко з пустого, коричневого скла, ка
ламара, по 510 крапель омелової настоян
ки. Нею ділилися й з молодицями, що тільки
но спіймали малятко. Тепер я знаю  щоб
спинити кровотечі. Перевага надавалася
омелі дубовій.
А при підвищеному тискові  з глоду. Але
найкраще в суміші. Листя омели, квіти глоD
ду, листя меліси, коріння валеріани, лисD
тя барвінку, насіння кмину в співвідноD
шенні 3:2: 1,5 ; 1,5: 1 : 1. Столову ложку
суміші настоюють протягом двох годин в
склянці окропу чи термосі. Вживають 2
склянки на день. Лікування тривале D 3D4
місяці. По 21 дні вживання змініть трави,
щоб тіло не звикало. Візьміть: омелу, деD
ревій, хвощ польовий, перстач гусячий
та сухоцвіт болотяний.
Якщо не зустрінете глодової омели, можна
скористатися тою, що росте на яблуні, груші.
Омела добре загоює рани, що погано го
яться. Це вірний засіб від глистів, її п’ють і
прикладають з товченим старим салом до
хворих ревматичних суглобів. А збирають її
опівзими чи рано навесні. Бо цвіте вона, як
тільки попустять водохрещенські морози й
ледьледь бризне тепло. Томуто люди й
оминають омелу... мовляв, прокляте зілля,
прокльонDзілля, а марно!
Лампада кидає химерний відблиск на сто
ла, на гору пирогів, на нові розмальовані де
рев’яні ложки, грає по лискучих боках яблук.
Вони духмяніють сонцем, осінню й татовими
руками. Це найулюбленіші мої ласощі. И не
тільки мої, а й усіх щедрувальників.
Канікули горять, мов сірник у долонях. Ще
не встиг вхекатися на саморобних важезних
лижах, а вже з Калієру видзвонює оте: «Що в
полі, в полі...» і пси дружньо беруть село на
хор. Нам, ошашкам, звелено щедрувати лиш
до першої зорі, бо далі піде парубота, а далі

сватуни. Я вже вдома. І там, і там, і там скушту
вав млинців. А як смачно на морозі їсться... га
рячі, духмяні, зовсім не такі, що мати подають.
А в дядька Йвана, ну того, що родич, ну, Сер
гійовича  тітка Катря гречаниками частували.
О, тепер щедрують і в нас під вікном.
Що на річці, на Ордані.
Сидить баба в самім дранні!
Прийшла свиня та й штовхає.
Вставай, бабо, вже світає!
Я пирхаю в кулак. А мати аж ногою притупу
ють  грозяться взнати, чиїх то батьків шибе
ники. Але тато зупиняють. Розгладжують вуса
й гукають у вікно:
 Ану ж, хлопці, мені тепер!

Глід

Меліса

Насіння кмину

Коріння валеріани
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НАРОДНА МЕДИЦИНА
Що в полі, в полі вовків доволі,
Хотять засісти, господаря з’їсти!
Як не буде нічого давати, Не будемо
обороняти!
 Якби ще й Івану!  не вгавають батько.
Що в пана Йвана та собака п’яна.
Лежить на санях, у червоних штанях!
 Ну, цим вже треба пляшку виносити, иш, як
басують!  встають поважно батько з лави.
Мені кортить надвір, але... регіт хлюпає со
лодкою хвилею розчинені на мить двері.
 А мо вам, хлопці, на заїданку дати моркви,
що взимку росте? Як не росте?! Росте! А ось
це!  і під дружнє егегехкання тато відламують
від стріхи чималезну бурульку.
Не встиг сніг відспівати  як прохукане кру
жальце шибки освітлює кругле, що бліденький
місяць, дівчаче личко. Не так личко, як голосо
чок  чистий, мов сльозина.
Що в нашого паниченька
Золотая вербиченька...
 Господи!  хрестяться мати,  чиє воно?!
Забери його, Гарасиме, в хату! Я так і думала,
що Мар’янчине. Тільки баба в них таких щед
рівок співала! Ану ставай, ставай, мала, коло
грубки!
Щедрий вечір, добрий вечір!
Голосок рветься, мов червона тонюня ниточка.
Дитя й справді змерзло на кізяк, чоботи сплю
щились, позадирали носки полоззям вгору.
 А чого ж ти з усіма не щедруєш?  підсту
пають мати з глиняником гарячого узвару та
здоровенним пиріжком.
А мене гонять!  шморгає носом куруп’ятко,
 бо я... я ко... коростява!  бризкає в кухлик
сльозами.
Тепер і, я помічаю, що пальчики в неї черво
ні не лише від морозу, а й від чухання, аж до
крові пороздирані.
 Візьми, Гарасиме, оману! В горщину, отам
на миснику коріння, та відведи додому! Бо ще,
не дай бо, де на самоті замерзне... гріх на все
життя!
Батько якось йомжаться, немов їм шкулять
по спині.
Та не огинайся! Думаєш, я тебе до тої хвой
ди самого пущу? Іване! Ану з батьком! Та як
вертатимете: і рукавиці, й кожушки в повітку
кинете, про всяк випадок. Короста  то чіпка
зараза.
Псі! Короста. Навіть я знаю, як звести цього
клятого кліща.
Береш цілу пригорщу оману високого на
трилітровий чавунець. Хай звариться. А
тоді помитися тим відваром, а коренем,
що стане м’яким, як картоплина, витертиD
ся й не обполіскуватись. І все минеться.
Взимку одіж і постіль D на мороз. А влітку D
прошпарюють праскою або виварюють.
А, між іншим, короста досить таки непри
ємна, й небезпечна, аж до зараження крові,
хвороба  коли допустити. Часто й дьоготь не
46
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в спромозі вивести цього дрібного кліща, що
селиться попід шкірою й, гризучи ходи, зав
дає нестерпної сверблячки людині. Тут допо
може лиш оман високий Inula helenium.
Мама його кличуть Романом високим, а ба
ба Онися  дев’ятисилом, бо він справжній бо
гатир серед рослин. Мені він і справді нагадує
якогось зачарованого парубка.
Був колись на Запоріжжі козак. Роман...
станом тонкий, зростом високий. Так його й
звали Роман Високий. Й нікого в нього не
було, окрім брата меншого. Ось і вирішив
Роман забрати хлопця межи козацтво, хай
духу бойового набирається. Завернув раз у
село, від Києва проїжджаючи... матінко! Ха
ти ординці за вогнем пустили, до дитяти в
ясир забрали.

Оман високий

Іде козак сам не свій. Що ж тепер робити?
Як братика малого з неволі визволити? Світ
йому не мил... так, мов в самісіньке серце па
лю забили.
Коли це, на перевозі, його дідусь огукує:
 Хоч річка й не широка, й не глибока, та чи
ж мені, старому, перебрести?! Перевези, мо
лодче, я тобі в розраду  пораду скажу!
Глянув козак, а дід такий коростяний, такий
пранцюватий  не те, що везтий дивитися на
нього страшно. Та чи не розгледів того козак
за сльозою гіркою, чи горе своє здалося ще
гіршим, ніж дідусеві рани  руку йому подав...
на коня взяв.
Тільки ступив на той берег дідусь  так мов з
води цілющої виринув: ані значечка на нім, ані
крапочки.
 А поцілуйно, козаче, землю святу!  ве
лить,  та щиро, як матінку рідну! Що ти чуєш?
 питається.
 Та чую, батечку, ніби сила в мені прибуває!
 дивується козак.
 Як ворогів перед собою матимеш, дев’ять
раз землицю цілуватимеш  тоді ніяка сила не
здолає! Але пам’ятай... з чужих рук ні хліба не
бери, ні води  не минути тобі біди! А брату
твоєму меншому тим паче!  тай зник, мов йо
го й не було.

Ось дійшли раз татарамнагайцям погані
вісті. Що степом диким никає, брата шукає,
дев’ять сил в собі має  козарлюга харак
терник. Олютів, озвірів. Скоро буде ніяк ані
худобу пасти, ані на Січ напасти. Довго вони
зпоміж себе відчайдуха вибирали, щоб нав
перейми вислати, а таки вибрали.
Так швиденько козак того татарина й зус
пив. Трусонув над головою, мов зайця сірого,
очима з жаху побілілого.
 Амо ти,  каже, бусурмане, чув що про бра
та мого малого?
Хоч шаровари в того з ляку й помокріли ще
й запахтіли, а все ж знайшовся як сказати,
щоб козака в своє кубло заманити.
 Мій хан та ясний султан таки свояки! То
вже неодмінно він знає, де твій брат перебу
ває! їдьмо!
Забув козак з радості землю рідну дев’ять
раз поцілувати. В шатро ханське ступає. А той
уже кубки наливає.
 Перш ніж діло говорити, треба мир вином
скріпити!  щулить очі,  бо за морями, за го
рами хлопець.
Забув козак дідусеву пересторогу, бере те
вино, випиває. З винограду воно точене та на
змалійзіллі мочене. Не встиг і губи обітерти 
омана на нього безсила навалилася. А зверху
ще й ординці з арканами. Скрутили, зв’язали,
виводять під небо чисте А він тоді голову гор
до підіймає та й промовляє:
 Ой, ворогиворіженьки, а дайте ж мені пе
ред смертю землю матінку пощирості
дев’ять раз поцілувати!
 Зараз поцілуєш!  зареготали хижо, шаблі
гострі вихоплюючи.
Розтяли його, необачного, на дев’ять час
тин та й кинули на берег річки грузький, на бе
рег тихий топкий, щоб і слід козацький про
пав... навіть дітей не лякав.
Хіба хто звернув увагу, що виросла на тому
місці дивна й горда рослина, схожа на ма
леньке сонечко... оман.
Оман високий (Inula heleinium L.)
«Кореневище в оману: товсте, м’ясисте,
всередині білувате з червонобурими, мов
запекла кров, цятками. Смак гіркий, пеку
чий, сильний, але приємний». Це рядки з
хрестоматійного травника В. Кархута.
Отже, пригорщ оману високого на триD
літровий горщик і вашої корости мов не
було. А якщо влізли воші, таке часто
трапляється в сучасних школах, їх зараD
зом теж легко позбутися. Але вже іншим
народним способом. Варять картоплю в
кожушках. І теплою, на триDчотири гоD
дини, чи й на ніч, втирають у волосся. Як
висохне D не змивають, а вичесують
дрібним гребінцем. Миють по тому волос
ся аж через добу, оманом. По цих рядках
стає зрозуміло, що оман високий дуже
сильний знезаражувач.
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НАРОДНА МЕДИЦИНА
Та в нього, окрім цього, ще є вісім сил, до
кінця, можливо, й не розкритих. Чому оман?
 думалось Роман гарне ім’я. Але тут щось ін
ше криється. І ось уже, при своїй сивині, нат
рапляю на рядки в Авіценни: «Дев’ятисил ви
ганяє оману та безпідставні страхи з серця й
душі!» Ось воно. Волховське чарівне зілля,
яке додавали в Су Рай, щоб швидше печаль,
горе забувалося, щоб відновлювалися фі
зичні й душевні сили.
Оман своєю гіркотою, слизами сприяє
травленню, лікує гастрити, жовтяницю, су
хоти, недокрів’я. Але особливо помічний він
при бронхітах, трахеїтах, навіть запаленні
легень. В отих роках, п’ятдесятих (поки той
лікар прийде), а маля аж захлинається, в ді
да Гарасима оман завжди був напохваті.
Швиденько пекли житнього з оманом коржа
і, як трохи вистигне, прикладали маляті до
грудей та спинки, утеплюючи пуховими хус
тками, овчиною. Але пити давали малючку
алтею чи городню ружу  мальву, бо для
грудних дітей оман занадто сильний. А ось
для дорослих... оман найкращий засіб для
розрідження хрякотиння.
На 1 склянку молока берете 1 чайну ложку
добре подрібненого кореня. Й настійте в ду
ховці 23 години. П’ють по 2 ложки, підсо
лоджуючи медом, через кожну годину. Але
не більше ніж 2 склянки напару за день, бо
може спричинити нудоту.
Ну, а коли вже спіткає така недуга як сухо
ти легень, після борсучого сала закріплюють
лікування обов’язково дев’ятисилом. В нас
він ріс одразу ж на канаві, навесні з буркаю
чою водою. Ото копати свіжий корінь.
Сікти 2 столові ложки на півлітра «ПорD
твейну». Варити 10 хвилин на водяній баD
ні. Пити по 50 г після їжі.
Ну, й сухенького в нас завжди торбинка ви
сіла в коморі під сволоком. Ото як доволі мух
в хату наб’ється  кинути на вугілля  тікають,
мов очманілі.
А при «болячих суглобах» зварений і потов
чений зі здором (внутрішнім салом) оман чу
додійний лік.
На Запоріжжі він цінився нарівні з козаць
ким женьшенем  перстачем прямостоячим.
По морських походах, по каторгах на галерах
козаки тільки й рятувалися оманомD
дев’ятисилом, бо й радикуліти, й подагри,
й ревматизми були докучливими супутника
ми нашого славного лицарства, як і кожного
смертного чоловіка.
Сніг виспівує під ногами. Пси вже втихоми
рились, бо й село втихомирилось. Комусь за
раз хлібсіль подають, а комусь... гарбуза.
Попокрутить сьогодні декому в носі від нього.
А як на мене, то краще б хрін невдасіжениху
подавали. Бо від гарбуза Бог кориснішої,
смішнішої, поживнішої, лікувальнішої рослини
не вигадав. Відкрийте будьякий довідник з

фітотерапії  тут гарбузові відведено найпо
чесніше місце. Містить в собі калій, кальD
цій, магній, мідь, залізо, фосфор, коD
бальт, багатий набір вітамінів. Особливо
РР D що вигонить радіоактивні відколки з
тіла. Це справжня аптека в мініатюрі. І
олії, й органічні кислоти, й цукроза, й
клітковина. Саме остання, неначе мітD
лою, чистить судини від різних накипів. А
їх в тілі з літами більшає й більшає.
Місяць гарбузової дієти D оздоровлює
рівнозначно найвишуканішому курортоD
ві. Лиш врахуйте, що кашу потрібно ваD
рити з пшоном D воно має зDпоміж злаків
найбільший набір амінокислот, так необD
хідних тілові. Врівноважується серцевоD
судинна мережа, обмін речовин, поліпD
шиться робота печінки та нирок. ЗміцD
ниться нервова мережа, спаде тиск.
Очиститься жовчний міхурець.
Гарбуз чудово вигонить з тіла солі. При
атеросклерозі він просто рятунок. ВстаD
новлено, що гарбуз має сильну протиноD
воутворну дію.
Здається, ліпшої смакоти, аніж печений
гарбуз, в дитинстві я не знав.
Першокласники сидять, неначе мишва, бо
не хто, а сам Павло Федорович біля дошки. І
раптом з переднього ряду тремтливий па
росточок руки, і голос ще тремтіший:
 Дядьку! Пустіть мене додому! Мати спекла
гарбуза, а Микола весь поїсть!
Недарма росіяни називають його  тиква.
Обережно видовбати, висушити, натерти
всередині воском  ось вам і тиква готові
сінька.

А вирізати зуби, вставити туди свічку  стра
шидло. А можна й на голову, як неповторну
личину.
Гарбузове насіння  неодмінний подарунок
онучатам дорогим. «Щоб і голівка не боліла, і
не вцюркалося вночі, і сердечко тьохкало, мов
соловеєчко!»
То добре, що дарують сьогодні комусь гар
буза! Нам нічого за труди не подарували. В
хаті там так було накурено, начоловічено... ве!
Та ми б і не взяли. Короста  капосна річ. З ос
тороги скидаємо в клуні кожушки й рукавиці.
За лісяною стіною шумливо зітхає Лиска. За
рохкав кабась. Затокотів півень. Батько підно
сить пальця до вуст. Я аж плечі підгинаю.

 Тату! Тату!  шепочу,  а правда, що сьогод
ні небеса відкриваються? І віл до вола, а кінь
до коня може людською мовою говорити?
 А всяке на світі буває!  теж переходить на
таємничий шепіт тато! Та не смикай ти мене
до хліва! Почули вже нас. Бач... й коза, й коро
ва принишкли. А ти... хіба їх бив? Щось ти не
наче боїшся, щоб вони Богу не похвалилися на
твоє свавілля?! Га?!  грізно спиняється тато.
Я зіщулився. Справді, колись довелося впе
ріщити цапа Микиту.
 Але ж він, кат, яблуньку гриз!  збурмосив
ся я.
 Що ж, за це слід! Ну, ходім, ходім уже в ха
ту, а то ще чуб до неба примерзне!
А в хаті... Боже, тільки в нашій хаті так непов
торно пахне: мед, яблука, свічі з справжнього
воску, дрібочка живиці з гарячої плити.
 А ми тількино трьох святих бачили!  кида
ють тато з порогу.
Мама здивовано підводять догори тоню
сінькі брови. Обличчя враз стає побожнобун
тівне. Брови ламаються на грозу. Але тато
опереджають:
 Святі, як сама земля! Я б мо й не впізнав,
та коні виїздні, колгоспні. Ідеологічеську про
полку робили. Поперек горла їм, видно, зви
чаї українські та й наРОД, напевне, наш теж!
 І як їх тільки земля носить?!  мати вигуку
ють це з таким болем, що навіть лампа на
мить пригасає.
Вони, до білого калення, ненавидять цей
лад, цих комаків. Є за що. «Та в нас, отак попід
стіною, шістнадцять кожаних стільців стояло!
Й дві шахви під стелю: одна з посудом доро
гим, друга  з книгами. А в твого батька лиш
миска щербата та «Кобзар» на столі кривім  як
я прийшла!» Є за що ненавидіти: всю багато
дітну родину Самійла Степановича Варчака 
шановану у волості людину, агронома відділку
Парафіївської цукроварні, було розвіяно по
світу. А самого  на Соловки. В Настуні, як вря
тувалась  диво?  навіть ковтіпівмісяці з вух
повиривали. Шістнадцять свіч на голодну Кутю
палахкотить в пам’ять знищеного роду хіба б
вона вийшла за якогось там Просяника, Гара
сима. Вдівця відьмака. А що тато відьмак, так
це було відомо селу аж генген, за Миколая.
Був у нас котяра. Величезний, рудий, що
лис. Дід Остап його Босурою кликали, бо що
не покладеш, як не заховаєш  вкраде нічого
красти... стереже горобців біля соняшників й
хапа на льоту. Й так він наостобрид: не тіко
нам, а вже й сусідам, що раз...
Ану ж бо, Гарасимку, завези його, ради Бо
га, на отруби, хай там попасеться!  зверете
нився дід по якомусь котячому бешкетові.
Гарасимко, слухняне в Остапа Платонови
ча хлоп’я (а Босура вже був упійманий на
якусь лакомину) за мішок й спозарання на
далекі захутірські наділи. А навпроти бабусі
саме на утреню кушпелять. «Ну, їде Гара
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НАРОДНА МЕДИЦИНА
симко на більмастій Красавці  Бог йому
в поміч!».
Виїхав хлоп’як на Просяниківський на
діл, зліз з кобили, витрушує Босуру з міш
ка, а той уже почув, що пахне йому смале
ним мішка покидати  и край. Гарасимко
тоді його пужальном чить Босура з няв
ком... Боже, твоя воля, та по хлопцю з пе
реляку на кобилу. А вона як вихроне  бо ж
пазурі добрячі. А ВІН ЇХ ще глибше щирі
пить, неначе вправний кавалериста жару
кігтями Красавці піддаючи.
Герасимко: «Кось кось!» Куди там
«коськось»  так кобилиця майнула, тіль
ки грива полощеться на вітрі.
А бабусі вже з церковки вертають. Глип
 мамо ж моя рідна  туди їхав парубча
ком, а назад в котиська перекинувся і пре
аж курява стовбом. Вони хрестились, во
ни молились, вони плювались: «Яка баба,
такий і онук! Уже ввела, уже навчила! Ві
дюга проклятуща!».
Загалом  то була діда Остапа мати. А
моєму татові прабабуся, з досить див
ним позасловниковим іменем  Богівна.
Мала на віку сто одинадцять років. По
вен рот зубів, але геть лису голову й при
старості древній  мерхлі очі. То ж тато й
були, відомі на всі околи знахарці  зо
ром ясним. Не все просіялось через си
то літ  дещо з бабусиних знахарств й ли
шилося в батьковій пам’яті.
«Я знаю на мізинець,  не раз зітхали та
то,  а ось баба на цілісіньку пригорщу
знали! Знакомитою на всю округу були! В
Макошине ходили!»
Думалось мені, малому, що там якийсь
особливий монастир. Ну, прикладом, як
КиївськоПечерська лавра. І бабусі, зіб
равшись у святки, йшли туди на прощу. Й
старенький, замшілий батюшка...
Як же я здивувався, коли виявилось,
що там ніколи навіть церковки не було.
Місцеві богомольці пішкували в Сосни
цю (батьківщина О.Довженка). Зате в
околицях Макошиного, на високочолих
могилах, колись стояли кам’яні висіка
нибаби, з рогами достатку в руках...
славнозвісні Макоші. Богині врожаю
древньої Русі. Про що промовисто зас
відчує назва й цього села, й сусіднього 
Баби (сучасне Жовтневе). Макошине 
то астральний, духовнозоряний центр
всієї древньої Київської держави. И відь
мизнахарки  ці стародавні ботаніки, фі
тотерапевти  збиралися там на своєрід
ний консиліум, щоб поділитися своїми
знаннями. Веди  давньоіндуською мо
вою (санскрит)  знання. Відьма  та, що
відає. У Києві вони збиралися на Лисій
горі. В Карпатах  на Перкураві (Косів
ський район). Церква їх гонила, переслі
48

Українська Родина № 1/2017

дувала, ненавиділа, а люд, у лиху годину,
звертався саме до них... носіїв старо
винних волховських знань.
Ой Місяцю E Весилечку!
А кинь же нам по колечку:
Господарю E мідянеє!
Господині E сріблянеє!
А Івасю E золотеє...
Щоб піднімалося теє!
 О! Хехегех! Це вечорничники!  рего
чуть тато,  винесу я їм, Настечко, всю
дійничку яблук!
 А як ще хто буде?  противиться мати.
 Ну, то полізу в погріб! Хіба Бог лиш для
нас родить?!
Щедрий вечір відцвів, відмайорів по
лум’ям величань. Завтра Новий рік  засі
вання. Та ще й Василя.
«Ходить Ілля на Василя! Носить пугу
житяную. Де ступне ногами  поле стога
ми. Де пугою махне  колос неба сягне!»
Який Ілля? Та це ж Перун! Зі своїм вог
неннодощовим батогом символом ро
дючості. Так, а Василь хто ж? Ну, був та
кий у Русичів князь. Заперечите. А ви не
туди дивитесь. Не в історію України тре
ба дивитися. А в церковну. Коли князя
Володимира охрестили, то його РОДос
лавське ім’я відкинули, як непотріб. А
нарекли грецьким  Василем (Бази
левс). Хоча ніяке не грецьке воно. Воно
правічно наше і, мов блудний син, по
вернулося на прабатьківщину разом з
християнством.
На Русі місяця в старовину величали
Весиль. Весилечок. А гляньте, як молодик
посміхається своїм золотеньким серпи
ком, й все стане зрозумілим... веселий,
кажуть, місяць, на погоду.
Християнство давно позирало на Русь.
І це був стратегічний погляд. Русичі таки
добре докучали Константинополю.
Князь Кий показав гідний приклад  при
бив свій червлений щит на воротах Цар
граду. Щит  щитом, а данина  даниною.
Та ще й величезна була накладена. А як
то грекам бути під даниною? Піддані ж.
Якщо б Русь охрестилася  тоді б навпа
ки було. Вона б вважалася васалом  іде
ологічно залежною державою. Й ні про
яку данину і мови б не було. А навпаки:
меди, соболі, деревина, шкіра потекли б
у Візантію.
Татову небилицю про князя Оскольця
не лише я, а і його годки полюбляли.
Дядьків у хату на святках набивалося 
огірків менше в діжці.
✵
Продовження в наступному номері.

Відомий на Чернігівщині знавець
лікарських трав Іван Просяник
Перстач прямостоячий,
— розповідає Іван Про
сяник, — це багаторічна
трав’яниста рослина.
Росте вона в основному
біля текучої води, на мок
рих луках, болотах, поло
нинах, у рідких дрібно
листяних вологих лісах. У
давнину збирало її май
же все сільське населен
ня, зберігали на випадок
хвороби у людей чи й тварин. Є кілька рецептів го
тування зілля з калгану. Найпоширеніше – насто
янка на горілці, але можна вживати і без неї.
Збирають кореневища перстачу пізно восени,
очищають від тонких додаткових корінців, обми
вають та сушать. Сухі кореневища тверді та важ
кі, але легко піддаються подрібненню. Колір їх
зовні темнобурий.
Найпотужнішим корінь калгану вважається тоді,
коли він збирається на Івана Купала. У цей час він
набирає найвищої сили. А якщо дотриматися спе
ціального «рецепту», то такий корінь має і приво
ротну силу. Збирається ця рослина зі стеблом, від
разу ж промивається, заливається горілкою і за
гортається у чорну тканину (все це робиться швид
ко і до сходу сонця), зберігається у прохолодному
місці рівно місяць. Саме такий корінь використову
вався у давнину жінками, які його додавали його
своїм коханцям у будьяке питво (чоловіки самі про
це, звичайно, не знали). З такою жінкою чоловік по
чував себе, ніби орел, а вдома — наче сонний кіт, бо
такий корінь при правильному приготуванні —
сильний стимулятор. Окрім того, цей корінь лікує
зоб (хвороба щитовидної залози). А білий корінь
перстачу прямостоячого ще потужніший. Такий вид
кореню росте у Карпатах майже на всіх потоках.
Копати корінь можна після п’яти років. А щоб діз
натися про його вік, достатньо його переламати —
корінь буде ледь помітно випромінювати фіолето
вий колір, бо має властивості флуоресценції.
Вважається, що при правильному приготуванні і
постійному вживанні кореня життя продовжується
на 25 років.
Для приготування настоянки береться чайна лож
ка подрібненого кореня на склянку (200 г) окропу.
Якщо на горілці, то береться у співвідношенні 1 до 3
(корінь — горілка). Для нормалізації і підвищення
статевої функції – 1 до 5. Вживати по одній чайній
ложці двічі на день. Перший раз – натщесерце.
Відвар з кореневищ перстачу має в’яжучі, жовчо
гінні, відхаркувальні, протизапальні, бактерицидні,
кровоспинні, знеболювальні та ранозагоювальні
властивості. Застосовують при хронічних колітах,
дизентерії, виразці шлунка, всіляких внутрішніх
кровотечах, жіночих хворобах, захворюваннях пе
чінки та при подагрі. Якщо довго вживати, можна
вилікувати і давнє запалення легень. Також калган
використовується і від головного болю, врівнова
жує тиск. До речі, калган у перекладі – голова.
«Сіверщина»
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Конструкція з глиняних
виробів як спосіб приготування
ліків
у народній медицині
Про використання глини та застосування глиняних виробів у народній медицині в середині ХІХ – ХХ століт
ті в Україні. Акцентовано увагу на застосуванні конструкції з глиняних виробів для приготування ліків. Пода
но варіанти конструкцій.

Н

ародна медицина– одне із важливих
та інформативних джерел для піз
нання традиційнопобутової культури
будьякого народу, українців у тому числі.
Вона є тією основою, на якій розвинулися су
часна медицина, як офіційна так і неофіцій
на. Безліч лікарських препаратів на сучасно
му фармацевтичному ринку базовані на ви
користанні лікарських трав, різноманітних
природних матеріалів, мінералів тощо. Не
помилюся, коли зауважу, що в арсеналі кож
ної сім’ї є домашні засоби, за допомогою
яких можна полегшити перебіг тієї чи іншої
недуги: застуди, зубного болю, хвороб внут
рішніх та зовнішніх органів, поранень та ба
гатьох інших.
Звісно, в народній медицині є немало, на
перший погляд, дивного, проте будьякі мето
ди народного ліку не можна бездумно відки
дати – вони потребують детального вивчення
та аналізу. Адже народні лікувальні рецепти
несуть у собі напрацьовану віками мудрість
наших предків і багато з них здатні допомогти
людині позбутися того чи іншого захворюван
ня. За словами відомого лікаря, історика ме
дицини Максима Рейдермана, «в народній
медицині було немало містики, але було чи
мало й такого, що при детальному розгляді не
тільки заслуговує на увагу, а й, безумовно, на
підтримку та наукову оцінку»1. З власної прак
тики знаю, що досвідчений, розважливий ме
дик в процесі лікування пацієнта ніколи не бу
де відхиляти можливості паралельного засто
сування народних лікувальних рецептів.
Вивчаючи питання про використання глини
та глиняних виробів у народній медицині та лі
кувальній магічній практиці українців, я зна
ходжу підтвердження вищесказаному в чис
ленних літературних джерелах та докумен
тальних матеріалах. Нещодавно, працюючи у
Львівській Національній бібліотеці імені Васи
ля Стефаника, добираючи матеріал по темі, я
натрапила на цікаве видання «1250 домашніх
засобів по лікуванню всіляких хвороб: Повний
справжній простонародний російський лікар
ський порадник»2 . Вперше книга побачила
світ у 1862 році. Через чотири роки спадкоє
миця автора перевидала її, доповнивши
списком назв лікарських засобів. У 1993 році
книга була втретє перевидана вже в Україні,
що безперечно свідчить про її необхідність і
корисність. Укладач книги «Доктор Изящных
Наук, Философии и Медицины, находящихся

при Московских Департаментах Правительс
твующего Сената» – Фелікс Лоєвський у пе
редньому слові пише: «Забобони не дозволя
ють простому люду користуватися ліками ап
текарськими, до цього ж вони мають до них
просто непереборну відразу.
Якщо деякі і дадуть себе переконати в необ
хідності прийому ліків, то коли трапляється під
час лікування загострення хвороби, що дійсно
може траплятися залежно від ліків, хвороби,
особливостей характеру то вони звертають
це на ліки, перестають їх приймати і змусити
вже їх неможливо. …Тому я старався лікувати
їх простими домашніми лікувальними засоба
ми і впродовж 30річної діяльності в Росії мав
успіхи: з 33132 чоловік, яких я лікував (з них
1/5 частина нижчого суспільного стану), тільки
500 я не вилікував, 246 померло. Всі інші бла
гополучно вилікувалися цими домашніми ліку
вальними засобами»3 . Отже, професор, лікар
з 30річним стажем роботи, розуміючи психо
логію простого народу, визнавав, що ті ліку
вальні засоби, якими він користувався, мали
сенс, тому й застосовував у своїй медичній
практиці увесь її можливий арсенал. На жаль,
Фелікс Лоєвський не повідомив де, як і впро
довж якого часу збирав рецепти народних за
собів лікування, адже він не був етнографом,
професійним дослідником, записувачем. До
відник виданий у Москві, отже, найімовірніше,
рецепти народного лікування були зібрані на
обширній території Російської імперії. Проте,
немало з них схожі на ті, які свого часу збира
ли дослідники народної медицини і на терито
рії України. У цьому довіднику мені вдалося
знайти й свідчення про способи використання
з лікувальною метою глини та виробів із неї,
зокрема тертого порошку цегли, а також ре
цепти приготування ліків у глиняному посуді.
(Способи приготування ліків, подані у статті,
не рекомендується сприймати як поради для
самолікування. Перед тим, як використати
надруковані тут рецепти, необхідно поради
тись з лікаремпрофесіоналом.).
Від головного болю лікар радив прикладати
до лоба3 рази на день глину з квасом і сирим
яєчним білком. Окрім цього він пропонував пи
ти воду з мурашиною кислотою, приготова
ною за допомогою глиняної чашки і нею ж яко
мога частіше змочувати голову. Глина розве
дена «квасною гущею» була одним і засобів
для лікування «цинготних ран» (симптоми хво
роби: блідосиній або синьожовтий колір об

личчя, бліді губи, гниючі ясна, припухлі, особ
ливо нижня, повіки, загальна слабкість, трем
тіння кінцівок і всього тіла, поява на литках
червоних чи синіх плям). «Розмазню з глини і
квасної гущі» прикладали до ніг саме при поя
ві ран. Для лікування рожі «рожа узнается по
опухоли с красноречивою краскою и лоском, с
отеком на одном месте, где она есть» потрібно
було прикладати до пухлини 4 рази на день
теплий порошок сухої глини і стертої в поро
шок сухої цегли, або порошок приготовлений
із сухої крейди і товченої цегли, цвіту ромашки
і листя шавлії. Товчена цегла ставала в нагоді й
у ході лікування золотухи. Чудовими ліками від
золотухи був і, так званий «калиновий декокт».
Його готували в полив’яному горщику з моло
дих пагонів калини. Скарлатину, згідно довід
ника, можна було вилікувати прикладаючи до
вражених місць «до горла, до грудей де є пух
лини, до рук і ніг», приготовлену в глиняному
горщику мазь із розтоплених на слабкому вог
ні сала, меду, «пінного чи полугарного вина». У
глиняному посуді з поташу та сірки готувалися
й ліки від отруєння. «Желваки і зоби» (запален
ня лімфатичних вузлів) професор, згідно із за
собами народної медицини, рекомендував лі
кувати настоянкою з приготовленого в по
лив’яному глечику «винного каменю», дубової
кори та мускатного горіха4 .
Поряд з цим у довіднику наведені й дещо
дивні, на перший погляд, абсурдні рецепти
приготування ліків. Проте автор, либонь не
вважав їх безглуздими й не проігнорував
опублікувати. Так, щоб позбутися «шолудей
на голові» рекомендувалося використовува
ти приготований у глиняному полив’яному
горщику порошок із жаб. А задишки з болями
у боці, за рецептом надрукованим у довідни
ку, можна було позбутися перетопивши в пе
чі у горщику, накритому покришкою і замаза
ному тістом живу курку5. Проте, якщо ретель
но проаналізувати, то ці рецепти, можливо, й
не зовсім безглузді. Адже використання в на
родній медицині курячого пір’я, жиру, кісток,
внутрішньої плівки курячого «пупа», крові не
викликає здивування то чому приготування
ліків з усієї тушки не може бути доцільним?
Отже, як бачимо, тільки одне видання міс
тить суттєву кількість рецептів ліків у ході при
готування яких використовувалася глина (су
ха, тепла, розчин глини і квасу чи квасної гущі)
та глиняні вироби (полив’яний горщик, гле
чик, чашка). На жаль, її автор не вдавався до
Українська Родина № 1/2017
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аналізу раціональності їх застосування. Проте
він не був науковцем і не ставив перед собою
такої мети, а тільки зафіксував їх, зібрав та оп
рилюднив, що є вже вкрай позитивним.
Зробивши порівняльний аналіз лікувальних
рецептів надрукованих у вказаній книзі, з
рецептами опублікованими в інших виданнях,
з тими, які вдалося мені записати у ході дос
лідницької роботи, я звернула увагу на ціка
вий рецепт приготування ліків за допомогою
конструкції з двох глиняних посудин, зокрема
горщиків. Ці ліки, точніше мазь, згідно довід
ника, готувалися з подрібненої деревини ялів
цю чи липи і застосовувалися від зубного бо
лю. У глиняний горщик клали сировину (под
рібнені галузочки ялівцю чи липи), накривали
його покришкою, заліплювали щілину тістом,
а посередині дна робили отвір. Горщик пот
рібно було поставити в інший таким чином,
щоб ввійшло тільки дно, і також заліпити це
місце тістом. Далі відбувалося наступне: ниж
ню частину конструкції (нижній горщик) зако
пували до країв у землю і розводили навколо
багаття. Палили його до тих пір, доки стружка
у верхньому горщику не перегоряла. Коли ж
вогонь гаснув, горщики вихолоняли, у ниж
ньому збиралася певна кількість «масла»,
яким і лікували зубний біль, прикладаючи його
до зуба та ясен і прикриваючи шматочком ба
вовняної чи льняної тканини6.

конструкцію з двох глиняних горщиків. А в
«Лікарських та господарських порадниках
XVIIІ століття» подано інформацію як по
дібним чином, тобто за допомогою конструк
ції з двох горщиків (вказано, що один із них
новий) готували мазь від ран на губах «Наз
бирай зелених жаб звичайних, которие в во
дах бивают, каждой юй наклади масла в рот,
вложи их в горщок новой, в котором наперед
пороби дерки, залепи зверху покришкой, за
копай другой горщок в землю, положи на се
му наверху з жабами и пали вокруг верхнои
горщок, чтоб в сподний изойшол олеек»8.
Наприкінці ХІХ століття, згідно із записами
відомого українського фольклориста та ет
нографа, дослідника народного побуту насе
лення Полтавщини Василя Милорадовича,
порізи й колоті рани на ногах у домашньої ху
доби лікували соком, випареним з конопля
ного насіння «в просверленном снизу гор
шке»9. Схожий рецепт знаходимо і в «Харків
ському збірнику» за 1893 рік. Татарський
А.А., записуючи етнографічні дані у сл. Свя
тоДмитріївка Старобільського повіту (нині
Луганська обл.), зафіксував, що для лікуван
ня виразок на ногах готували спеціальну
мазь у дірявому горщику (скоріше за все
спеціально продірявленому) з коріння жимо
лості, чи барбарису10. Схожі прийоми вико
ристання двох глиняних посудин, в одному
випадку двох глечиків, в іншому – горщика і
миски з дірочками (друшляка), для приготу
вання ліків «від екземи та ран невигойних» з
конопляного сім’я, або з осикових «галузо
чок» зафіксував наприкінці ХХ століття і дос
лідник народного ліку Андрій Шкарбан11.

Мал. 1.

Описаний у довіднику спосіб приготування
ліків за допомогою конструкції з двох глиня
них горщиків зустрічається і в інших виданнях
та матеріалах дослідників української народ
ної медицини. Подібним чином приготов
леною маззю зі свіжого конопляного насіння,
згідно матеріалів «Малорусских домашних
лечебников 18 века», лікували «струпи, шолу
ді на голові». «Свіже конопляне насіння (при
горщу) всипати в новий горщик змішати з го
рілкою у новому горщику, накрити покриш
кою з діркою, а другий горщик взяти порож
ній накритий тканиною і поставити на вогонь.
Той горщик який накритий тканиною наклас
ти вверх дном на той, що накритий покриш
кою обмазати глиною чи тістом і так обклада
ти вогнем чи обсипати жаром, щоб із вер
хнього в спідній пішов олійок і мазати стру
пи»7. Рецепт опубліковано, на мою думку, де
що неточно. Проте зрозумілим залишається
те, що в ході приготування ліків використано
50
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Мал. 2.

Мал. 3.

Мені вдалося записати на Харківщині, як
подібним чином, тільки використовуючи гли

няну кубушку, виготовляли мазь від екземи з
липових галузочок. Суху деревину липи под
рібнювали на невеликі шматочки, зсипали їх
у кубушку і зав’язували зверху полотняною
ганчірочкою. Посудину перевертали отво
ром униз і ставили у чавун таким чином, щоб
вона не торкалася вінцями до дна чавуна, а
нібито зависла, упираючись боками в його
краї. Щілину між кубушкою і чавуном замазу
вали глиною. Цю конструкцію до країв чавуна
заривали у землю, навколо кубушки розво
дили багаття, а потім закладали його: «І ото
воно туди капа і таке, як дьоготь чорне, запах
у нього різкий, їдучий. І ото топиш три дня, не
перестаючи, кубушка аж біла робиться. А то
ді розгортають оцей жар – вистигає. Глина
одколупується ножем, щоб не попало в ча
вун, знімаєш. А в чавуні чи літра, чи півлітри
рідини, дивлячись яка була кубушка.
Зливаєш тоді в пляшку і закриваєш. Воно
їдуче, як помажеш, болить дуже, ну, більш
там, на цьому місці, нічого не залишається,
з першого разу проходить»12.

Мал. 4.

Мене, як керамолога, насамперед, цікавить
питання, наскільки є необхідним в описаних
способах приготування ліків використання са
ме глиняних виробів? Проводячи паралель та,
зробивши певний аналіз, відзначаю те, що в
більш ранній період часу (XVIIІ – XIX ст.) за
фіксовано використання для приготування лі
ків конструкції виключно з глиняних виробів
(глечик, горщик, друшляк). Із середини років
ХХ століття, коли глиняний посуд виходив з ши
рокого ужитку і в побуті населення ширше ви
користовувався металевий, скляний, фаянсо
вий, зареєстровано випадки, коли відбувалася
заміна частини згаданої конструкції на інший
посуд, зокрема чавун. Варто зазначити, що
сказане стосується не лише описаного спосо
бу приготування лікарських засобів. У минуло
му глиняний був чи не єдиним доступним ви
дом посуду в побуті українців, тому й різні ліку
вальні засоби: мазі, відвари, напари й готува
лися саме в череп’яних виробах. Підтверджен
ня цьому знаходжу, коли записую розповіді про
те, як готують ліки в домашніх умовах у наш
час, використовуючи при цьому емальований
(каструля, кухоль), скляний (банка, пляшка,
склянка), фаянсовий (чашка) посуд.
Тож належить визнати і констатувати, що ви
користання глиняних виробів для приготу
вання лікарських засобів у народній медицині
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НАРОДНА МЕДИЦИНА
насамперед пов’язане з тим, що вони впро
довж тривалого історичного періоду, аж до се
редини ХХ століття, займали важливе місце в
традиційнопобутовій культурі нашого народу.
Безперечно тут мала місце і віра людей у цілю
щі властивості предметів з рідної домівки, ад
же з лікувальною метою використовували як
посуд, у тому числі й глиняний, а також віхоть,
яким його обмивали, так і інші хатні речі: діжу,
кочергу, віник тощо. Можливо, наші предки й
не були обізнані з фізикохімічними якостями
глини та виробів із неї, проте досвід, який вони
переймали і, в свою чергу передавали із поко
ління в покоління, показував, якими були їх лі
кувальні властивості.
Окрім цього, варто зазначити, що пошире
ність описаних вище способів приготування
ліків за допомогою конструкції з двох глиня
них предметів, в одному з яких знаходиться
сировина для приготування, а в іншому, після
довготривалої обробки вогнем посудини із
сировиною (подрібнені гілочки липи, осики,
ялівцю, коріння жимолості, барбарису, насін
ня льону, коноплі), – накопичуються самі ліки,
пов’язана й з тим, що глиняний посуд був по
рівняно дешевий та доступний, мав низьку
теплопровідність, внаслідок чого його вміст
довгий час зберігав необхідну температуру,
витримував він і значне її підвищення. Ще для
абсорбції ліків у глиняному посуді легше було

зробити отвори. Розміри посудин, у яких та
ким чином готувалися ліки, не відігравали
значної ролі, принаймні у відомих мені прик
ладах вони не вказані. Все залежало від того,
яку кількість ліків потрібно було приготувати.
На використанні полив’яного посуду акценто
вано увагу лише в окремих випадках. Тож або
записувачі не звертали на цей факт уваги, абу
він дійсно був несуттєвим. Лише в окремих
моментах дослідники фіксують, що для ефек
тивності приготованих ліків краще брати но
вий горщик. Проте такі свідчення вкрай мізер
ні, щоб можливо було зробити однозначний
висновок. То ж дане питання ще потребує ре
тельного вивчення. Вважаю й за необхідне
провести експеримент з приготування ліків
способами описаними вище.
Людмила Метка
керамолог,
кандидат історичних наук

1. Рейдерман М.І. Традиційна і нетради+
ційна медицина. – К., 1991. – С. 19.
2. 1250 домашніх засобів по лікуванню
всіляких хвороб: Повний справжній прос+
тонародний лікарський порадник. – Дніп+
ропетровськ, 1993. – 232 с. (Текст друку+
ється за виданням 1250 домашних средств
по излечению всевозможных болезней:

Полный настоящий простонародный рус+
ский лечебник. – М., 1866. – 280 с.)
3 Там само. – С. 4.
4 Там само. – С. 149.
5 Там само. – С. 47.
6 Там само. – С. 22.
7 Малорусские домашние лечебники 18
века // Материалы по истории, литера+
туре и этнографии Южной России. – К.,
1890. – С. 13.
8 Лікарські та господарські порадники
XVIII ст. – К., 1984. – С. 32.
9 Милорадович В.П. Житье+бытье лу+
бенского крестьянина // Киевская Стари+
на. – 1903. – №7 – 8. – С. 27.
10 Татарский А.А. Сл. Свято+Дмитриев+
ка (Старобельский уезд). Материалы для
этнографического изучения Харьковской
губернии // Харьковский сборник, 1893. –
Вып. 8. – С. 7.
11 Записано у с.Мельниківка Смілян+
ського р+ну (1989 р.) та у с. Млачівка По+
ліського р+ну (1994 р.) Київської обл. // По+
льові матеріали Андрія Шкарбана. – При+
ватний архів.
12 Записано від Куценко Раїси Іванівни у
с. Вільшана, Дворічанського р+ну Харків+
ської обл.
(2003) // Польові матеріали автора. –
Приватний архів.
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Рецепти з сиром від
ОСГ Бараново
Салат з печериць з овечим сиром
Інгредієнти
300 г свіжих печериць, 80 г овечого або ко
зячого сиру, 2 ст. л. лимонного соку, 5 ст. л.
оливкової олії, морська велика сіль, мелений
чорний перець.

Приготування. Цибулю і часник порубати,
розігріти оливкове масло і пасерувати в ньоD
му цибулю і часник до легкої блідості. Додати
в сковороду шпинат, накрити кришкою  нехай
тане на невеликому вогні. Не забуваємо нагD
лядати за ним.
Форму змастити маслом, викласти в неї тісто.
Збити яйця зі сметаною і натертим сиром. Ове
чий сир дрібно нарізати або натерти на тертці.
Шпинат розморозився  додаємо сіль, пе
рець, мускатний горіх і овечий сир. Все аку
ратно перемішати і залишити ненадовго на
малому вогні. Після цього викладаємо на
чинку в форму, заливаємо сметаннояєчною
сумішшю. Випікати при 180 градусах 3040
хвилин. Дістати, посипати горішками / насін
ням і ще на 15хв. Коментарі: Краї тіста можна
увігнуті всередину або залишити як є. З при
воду солі  регулюйте з оглядкою на сир. Ну і
горішки, насіннявони необов'язкові.

Коржі з манки з овечим сиром і
зеленню

Приготування. Протріть гриби вологою
ганчірочкою або паперовою серветкою. ВиD
даліть ніжки (в цьому салаті вони не знадобD
ляться). Капелюшки тонко поріжте і розклаD
діть по дну широкої миски. Змішайте лимонD
ний сік з оливковою олією і перцем, полийте
гриби, посипте сіллю. Сир натріть на тертці.
Половину порції сиру додайте до печериць.
Акуратно перемішайте і залиште на 20 хвиD
лин. Перед тим, як подати на стіл, викладіть
салат на блюдо, посипте сиром. невеличка
порада: Якщо гриби брудні, а їх потрібно буD
де використовувати сирими, їх неодмінно
хочеться помити. Треба не дати собі цього
зробити. Тобто якщо вони неможливо брудD
ні, просто не купуйте їх і все тут. Чому небаD
жано мити печериці, коли ви їсте їх сирими?
Тому що коли вони намокають, то можуть поD
темніти, відволожитися і втратити свою приD
вабливість. Так що візьміть краще чисту ганD
чірочку з невеликим ворсом або дуже м'яку
стару зубну щітку. І почистіть гриби ніжними
рухами, намагаючись не пошкодити шкірку.

Шпінатовий пиріг з овечим сиром
Інгредієнти
На форму 2326 см: тісто листкове 300
400 г, 450 г замороженого шпинату, 1 цибу
лина, 24 зубчики часнику, 23 ст.л. оливко
вої олії, 250 г овечого сиру, 2 яйця, 200 г сме
тани, 50г сиру для запікання, 30г кедрових
горішків (у мене  семки), сіль / перець / мус
катний горіх.
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Інгредієнти
500 гр. манної крупи, 8 гр. сухих дріжджів, 2
чайн. ложки цукру, 1 чайн. ложка солі, 300 мл.
води, рослинна олія для змащування рук,
200 гр. овечого сиру натертого на крупній
тертці, 2 стол. ложки сметани, зеленькінза і
трохи базиліка.

Приготування. Замісити тісто з манки, солі,
цукру, води і дріжджів. Тісто накрити рушниD
ком і поставити в тепле місце на 3040 хвилин.
Після того, як тісто підніметься. Викласти тісто
на змащену маслом робочу поверхню і змазаD
ними маслом руками ще раз вимісити тісто
(злегка) і розділити його на 4 частини. ПодрібD
нити овечий сир, змішати його зі сметаною і
подрібненою зеленню. З кожного шматка розD
качати корж. По центру викласти начинку, заD
щипнути краї і злегка розкачати. Коржі товщиD
ною 0,50,6 см. Випікати на заздалегідь розігD
рітій (але не розпеченій) сухій сковороді, на
середньому вогні, під кришкою. Випікати
приблизно по 3 хвилини, кожну сторону.

Кабачки з овечим сиром
Інгредієнти
кабачок невеликий  4 шт., чорний перець
мелений  за смаком овечий сир  150 г, шніт
цибуля  невеликий пучок, олія оливкова 
2 ст. л., часник (за бажанням)  2 зубчики, пет
рушка  кілька гілочок.
Приготування.
1. Розріжте кабачки уздовж навпіл. Ложкою
вийміть з них серцевину з насінням. Змастіть
кабачки оливковою олією.
2. Дрібно наріжте всю зелень і часник, якщо
використовуєте. Розкришіть сир або натріть
на дрібній тертці і змішайте його з нарізаною
зеленню, часником і чорним перцем. Напов
ніть цією сумішшю половинки кабачків.

3. Запікайте їх на решітці барбекю над серед
німи вугіллям під кришкою, поки кабачки не
стануть м'якими, 1520 хв. Якщо у вас не бар
бекю, а мангал, загорніть кабачки в фольгу.
4. Якщо ви готуєте цю страву в духовці, по
передньо розігрійте її до 200 °С. Запікайте ка
бачки на деку приблизно 25 хв.
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До речі Якщо ви використовуєте цукіні або
молоді кабачки, у яких насіння м'які і майже не
відчуваються ні на смак, ні за текстурою, вий
няти їх все одно потрібно, але от викидати ні
до чого. Їх можна приправити олією і перцем і
посмажити на решітці або на деку поруч з
фаршированими кабачками. Але готові сер
дцевинки будуть значно раніше.

Закусочний торт з овечим сиром
Інгредієнти
2 червоних солодких перці, 250г жовтих по
мідорів чері, 1 столова ложка бальзамічного
оцту, 200г овечого сиру, 200г готового пісочно
го тіста, дрібка базиліка,дрібка орегано, 2 ве
ликі червоні цибулини, 12 маслин без кісточок.

Приготування. Цибулю очистіть, наріжте
півкільцями. Маслини крупно порубати. У ро
зігрітій на сковороді олії обсмажте цибулю
протягом 67 хвилин до м'якості. Влийте баль
замічний оцет, 1 столову ложку води і готуйте
ще 23 хвилини. Додайте до цибулі маслини,
прогрійте 1 хвилину і перемішайте. Форму для
пирога розміром 2324 см змастіть маслом.
Розкачайте тісто на посипаній борошном ро
бочій поверхні, викладіть у форму. Нагрійте ду
ховку до 180 °С. Тісто у формі накрийте перга
ментом, зверху насипте суху квасолю і запі
кайте 10 хвилин. Зніміть папір і квасолю і випі
кайте ще 5 хвилин до золотистого кольору. Пе
рець промийте, розріжте навпіл і видаліть на
сіння. Помістіть під гарячий гриль, повертаючи
до тих пір, поки шкірка не почорніє. Остудіть в
мисці під плівкою, зніміть шкірку. Цибульну ма
су викладіть у форму на тісто, зверху розкла
діть половинки перцю гладкою стороною вниз
і гострими кінцями в центр. Сир наріжте ски
бочками і покладіть кілька шматочків в кожну
половинку перцю. Простір між перцями запов
ніть помідорами. Посипте сухими травами.
Запікайте 2025 хвилин, поки сир не набуде
світлокоричневого кольору. Подавайте торт
теплим. Приємного апетиту! :)
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Грушовий салат з овечим сиром
Інгредієнти
Рукола  150 г. Груші «конференц»  2 шту
ки. Груші китайські  2 штуки. Лимони  1 шту
ка. Вино біле сухе  150 мл. Цукор  1 чайна
ложка. Горіхи кедрові  25 г. Олія з виноград
них кісточок  за смаком. Перець чорний ме
лений  за смаком. Сіль  за смаком. Сир
овечий  50 г.
Приготування
1. Ніжно промити листя руколи в холодній
воді, просушити.
2. Помити груші, очистити від шкірки. Розрі
зати на чверті зверху вниз, видалити серцеви
ну і корінь держака. Кожну чверть розрізати
впоперек, отримані частини порізати уздовж
на фрагменти в півсантиметра. Скропити со
ком лимона.
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3. Розігріти сковороду, влити вино так, щоб
воно закривало поверхню на сантиметр. Ко
ли вино нагріється, додати цукор і повністю
його розчинити. Дати провину випаруватися
наполовину.
4. Викласти «Конференц» в сковороду. Аку
ратно помішуючи, готувати на сильному вогні,

поки вино майже повністю не випарується, а
груші не потемніють і стануть м'якими.
5. Нарізати сир на тонкі пластинки.
6. Викласти рукколу на сухі тарілки. Зверху 
груші «Конференц», свіжі «Китайські», сир.
Пролити маслом і окропити лимонним соком.
Посипати кедровими горіхами, спробувати і
при необхідності додати перець і сіль.
Олія з виноградних кісточок вибрано через
відсутність вираженого характеру  можна
використовувати і оливкову. Овечий сир
можна замінити пармезаном або іншим
твердим солоним сиром.
Смачного!

Íàòóðàëüíà âèñîêîÿê³ñíà ïðîäóêö³ÿ baranovo.org

ãîñïîäàðñòâà «Áàðàíîâî»

baranovoorg@ukr.net
т. 096D281D39D16

ПРОДУКЦІЯ З КОЗИНОГО ТА ОВЕЧОГО МОЛОКА
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Сир «Борган»
Високожирний, містить 56,6 % жиру
в сухих речовинах, має різні смаки
ціна: 437грн.за 1 кг.

Кефір овечий
(з квітня по листопад) 2,5 %
жирності, без консервантів.
ціна: 35 грн. за 1 кг

Сир овечий «Грунь»
ціна: 354 грн. за 1 кг

Вурда овеча
Склад: Сироватка, сироваточні
білки. Без консервантів.
ціна: 170 грн. за 1 кг

Молоко овече, козине
(з квітня по листопад)
ціна: 25 грн. за 800 гр

Сир овечий «Ріка»
з овечого та козиного молока
ціна: 250 грн. за 1 кг

Бринза овеча
ціна: 220 грн. за 1 кг

Масло овече
ціна: 250 грн. за кг

ПРОДУКЦІЯ З КОРОВ’ЯЧОГО МОЛОКА

Йогурт
ціна: 30грн

Сир «Марадаш»
Сир “Марадаш” високожирний, містить 45 %
жиру в сухих речовинах, має різні смаки

ціна: 295грн. за 1 кг.

Сметана
Сметана 20%ї жирності. 100% натуральний продукт

ціна: 35 грн. 500 гр.

Вершки коров’ячі

Молоко коров’яче

35% жиру, пастеризовані. Склад: молоко
коров'яче незбиране, вершки пастеризовані.

Пастеризоване, 3,2% жирності

ціна: 35 грн. за 350гр

Вурда коров’яча

Сироватка, сироваточні білки.
Б/консервантів.

ціна: 20 грн. за 800 гр

Сир м’який «Тиса»
Сир із коров’ячого молока.

ціна: 150 грн. за 1 кг

ціна: 177 грн. за 1 кг

Кефір коров’ячий

Бринза з коров’ячого молока
ціна: 150 грн. за 1 кг

Сир кисломолочний
ціна: 40 грн. за 1 кг

Сир «Ізянський»

Масло коров’яче

2,5 % жирності, без консервантів.

Сир із цільного молока.

масло коров'яче вершкове 82,5%жиру

ціна: 30 грн. за 800гр

ціна: 236 грн. за 1 кг

ціна: 200 грн. за 1 кг.
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Перемога
;
просто
Кожна людина повинна сама вирішувати, як їй жити, куди йти,
що робити. Це її право вибору. Хтось пропонує, а вирішує людина.
Але, перед тим як вибрати, людина повинна знати, що вибирати.
Олексій Куцел

П

оговоримо сьогодні про те як жити
в стані 100% відсоткового здоров’я.
Це просто, якщо знаєш як.
Здоров’я людини складається з декількох
частин таких як психологічна, фізіологічна,
соціальна, духовна. І всі вони важливі для
людини. Тому, на мою думку, має бути ком
плексний підхід у вирішенні питання здоро
вого стану організму.
В світі існує велика кількість різноманіт
них методів і засобів, але варто вибрати
той який найбільше вам підходить в даний
період життя. У нас є прекрасна нагода
скористатися знаннями наших предків для
відновлення і підтримки свого організму в
доброму стані
Почнемо з фізіологічної складової. Що
потребує наше тіло це, щоб ми його люD
били і давали йому те в чому є в нього
потреба:
роста, корисна їжа, чиста вода, рух
розвиваючий.
1. Почнемо з хліба який має бути смачний
і корисний. Ми робимо на заквасці з орга
нічного борошна для себе і пропонуємо тим
хто хоче споживати здорову, корисну їжу.

П

коштовні заняття групи. Просто і дуже ко
рисно для всіх вікових категорій. Особливо
корисно діткам при теперішньому способі
їхнього життя і навантаженнях. Обмеження
для виконання вправ відсутні. Хребет, руки,
ноги і весь організм в цілому швидко від
новлюється і оздоровлюється.
сихологічна складова нашого організ
му потребує теж допомоги і віднов
лення, враховуючи минулий життєвий дос
від кожного з нас і теперішній темп і на
вантаження життя. Для цього маємо і сво
єму арсеналі прекрасні методики, які пе
редаються з покоління в покоління, а та
кож сучасні методи для відновлення і під
тримування в прекрасному стані своєї
психіки. Для цього проводимо як індивіду
альні консультування так і групові заняття
для передачі знань і навиків простих, дос
тупних навіть дітям.
уховна складова нашого єства є базо
вою для всіх інших складових і потре
бує особливої уваги. Ми є то, що ми думає
мо і отримуємо те в життя про, що думали.
Все починається з думки в цьому світі. Нав
чаємо простим методом по догляду за сво
їм духовним станом. Корисно для дітей.
Чим раніше почнуть тим раніше почнуть жи
ти в гармонії з собою і оточуючим світом і
отримувати все, що необхідно для життя.
оціальний аспект. Відновлюючи попе
редні три складові і знов таки користу
ючись знаннями наших предків ми просто і
легко будемо успішними в житті, тепер ка
жуть соціумі. Наші предки також знали
прості і дієві методики як бути успішним у
любій справі і отримувати максимально
можливий результат. Проводимо індивіду
альні і групові консультації.
кремо хочеться сказати про те, що нас
оточує велика кількість рослин які нас
дав Творець в поміч для оздоровлення і від
новлення нашого тіла. Тому, з великою подя
кою, ми використовуємо трави, морську
сіль, прополіс, білоголубу глину. З радістю
пропонуємо унікальний зубний порошок для

відновлення і оздоровлення ротової порож
нини, ясен і організму в цілому. До порошку
додаємо методики взяті в «закритих» школах
для відновлення структури зуба, ясен.
з зібраних власноруч трав створюємо
духм’яні, смачні і корисні чаї, споживаю

І

чи які наш організм отримує все необхідне
для повноцінного і щасливого життя.
у для свята маємо нагоду запропону
вати смачні, поживні, з натуральних

Н

р

О

складових імбірно – медові пряники і пря
никові будиночки. Фото виробів можна пе
реглянути в фейсбук набравши: Ірина Шев
ченко Сміла.
се, що ми робимо ми робимо для Вас з
любов’ю, щоб гармонії і радості в цьому
просторі було більше, щоб якомога більше
людей згадали як то жити в стані щастя.
и Вам бажаємо робити тільки пра
вильний вибір. Правильний особисто
для Вас.

В

М

Тарас Шевченко
Тарас, син Григорія, роду Шевченків
м. Сміла, Черкаська обл.,
Україна, 20700
тел.моб. +38 067 472 51 41
Skype maxx632
EDmail: universalservice@list.ru
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Хто хоче сам пекти такий хліб даємо заквас
ку (безкоштовно), рецепт випічки, у нас
можна придбати органічне борошно.
2. Вода – в природі навколо нас джерела
набираємо воду з джерела і додаємо по крап
лині в ту яку п’ємо набираючи з водогону.
3. Рухи для відновлення і розвитку –
«Слов’янські практики» 3 рази на тиждень,
на стадіоні Авангард за приміщенням техні
куму харчових технологій, проходять без
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Домашні пельмені
Що може бути смачніше домашніх пельме
нів, що приготовані власними руками! А ще
головною нагородою буде відчуття, що вони
зроблені зі свіжого м’яса без сумнівних
добавок та сої, якими часто люблять зловжи
вати виробники напівфабрикатів.

Пельменів можна зробити багатенько, про
запас і заморозити, щоб в будьякий час мож
на було дістати з морозилки і зварити. Збері
гати їх можна замороженими декілька місяців.
Для начинки:
М’ясо або готовий м’ясний фарш
(свинина + яловичина) 1000 г.
Цибуля  35 шт.
Куряче яйце  1 шт.
Сіль, перець чорний мелений  за смаком.
Тісто:
Вода  1 склянка.
Борошно  3 склянки.
Сіль  1 ч.л.
Приготування домашніх пельменів можна
розділити на 4 дії.
1 D приготування тіста.
Хоча зараз існує багато способів приготу
вання тіста для домашніх пельменів, ми зупи
нимося саме на прісному тісті, де використо
вується тільки борошно, вода та та сіль. Іноді,
крім зазначених інгредієнтів, можу додавати в
тісто ще одне яйце. Але майте на увазі, що че
рез нього, під час приготування, тісто буде
розварюватися і пельмені стануть більшими.
Отже, готуємо тісто.
1. Борошно просіємо і висипем гіркою в
глибоку миску, зверху зробимо ямку, додамо
сіль і віллємо воду. Вода має бути теплою.
2. Поступово перемішуємо борошно, спо
чатку ложкою, а потім руками. Вимішуємо
до ти доки тісто не стане м’яким і еластич
ним. Воно має не розпливатися і не прили
пати до рук.
Готове тісто треба накрити кришкою
загорнути полотенцем і залишити на теплому
місці підходити на 3040 хвилин. За цей час
тісто стане еластичним тож з ним буде легше
працювати.
2 D приготування фаршу для домашніх
пельменів.
Для пельменів можна взяти будьяке
м’ясо. Краще готовий м’ясний фарш.
Наприклад свинячояловичий. Але якщо у
вас є тільки м’ясо, його потрібно промити,
очистити від пліви і перекрутити разом з ци

булею. Фарш посолимо і перчимо, додаємо
яйце, воду і добре вимішуємо.
3 D ліпимо пельмені.
Зроблені вручну пельмені виглядають кра
сиво, подомашньому. Сам процес ліпки хоча
і займає деякий час, але дає можливість залу
чити до роботи усіх бажаючих і стоворює при
ємну атмосферу для дружнього спілкування.
Тож розкачуємо тісто в валик невеликого ді
аметру, розділяємо його на однакові шматоч
ки. Кожному шматочоку надаємо округлу
форму і розкачуємо в тонкий млинець.
На млинець кладемо трохи фаршу, згор
таємо навпіл, зліплюємо краї. За формою по
винен вийти маленький вареничок. Якщо тіс
то підсихає і краї з’єднувати стає важко, внут
рішню поверхність можна злегка змочити.
Готові пельмені кладемо на посипану бо
рошном дошку або тарілку.
4 D варимо або кладемо в морозилку.
З 1 кілограму фаршу пельменів виходить
досить багато, тому, деяку частину їх можна
просто заморозити. Для цього ставимо їх
прямо з дошкою чи тарілкою в морозилку хви
лин на 20. Як тілько вони затвердіють, їх мож
на складати в целофановий пакет і ховати в
морозильник.
Варимо пельмені
У киплячу і трохи підсолену воду закладає
мо пельмені, додаємо 23 лаврових листки і
варимо 57 хвилин на середньому вогні, час
варіння залежить від розміру пельменів.
Зварені пельмені дістаємо шумівкою, вик
ладаємо в тарілку і заправляємо вершковим
маслом або сметаною.
Ще можна їх приправити меленим чорним
перцемта скропити оцтом. А хтось може ще й
додати кетчуп!
Смачного!

Відбивні зі свинини
Відбивні зі свинини  це проста, ситна і
смачна страва з м’яса, до якої чудово підійде
гарнір у вигляді легкого салату з свіжих овочів
і зелені.
Інгредієнти:
Ошийок (або балик, або вирізка)  700 г.
Яйця  3 шт.
Борошно пшеничне  4 ст.л.
Сіль  за смаком.
Перець чорний мелений  за смаком.
Рослинна олія для смаження.
То ж розпочнемо. Для приготування від
бивних зі свинини можна використати такі
частини туші, як вирізку, балик або ошийок.
Сьогодні ми приготуємо свинячий ошийок.
М’ясо наріжемо шматочками поперек во
локон товщиною приблизно 11,2 см. Від
іб’ємо кожен шматочок з двох сторін, посо
лимо і поперчимо. Підготуємо борошно та
зіб’ємо у мисочці яйця. На сковороду
додамо рослинну олію і добре розігріємо.

Обкачаємо м’ясо в борошні, вмочимо у зби
ті яйця та викладемо на розігріту сковороду.
Обсмажимо на середньому вогні з кожного
боку до рум’яної скоринки.

Якщо Ви не впевнені, що м’ясо добре
просмажилося, його можна поставити ще на
58 хвилин в розігріту духовку або в мікрох
вильову піч.
Смачного!

Курка тушкована в сметані
В сметані куряче м’ясо виходить надзви
чайно ніжним і ароматним. То ж можна взяти
цілу курку і розрізати її на порційні шматочки,
або використати тільки окремі частини 
спинки, крильця стегенця і т.д.
Якщо видалити шкірку і прибрати зайвий
жир, блюдо вийде більш дієтичним.
За бажанням, в блюдо можна додати цибу
лю і моркву, гриби та інші овочі.
Інгредієнти:
Курятина  1 кг.
Сметана  7 ст.л.
Сіль  за смаком.
Часник  2 зубки.
Лавровий лист  1 шт.
Рослинна олія  100 мл.
Приправи (базилік, мелений перець).
Розпочнемо. У нас є стегенця. Миємо їх.
На сковороді розігріємо олію. Викладаємо
стегенця на розігріту сковороду і обсмажує
мо кілька хвилин. Додаємо воду (1/3 склян
ки) і сметану. Солимо, перемішуємо і накри
ваємо кришкою. Зменшуємо вогонь і тушку
ємо ще 15 хвилин.
Додаємо приправи і спеції. Додаємо бази
лік, чорний мелений перець, лавровий лист і
трохи подрібненого часнику. Звісно ви може
те додавати свої улюблені приправи за сма
ком. Солимо.
Тушкуємо на малому вогні ще 7 хвилин.
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Знімаємо з вогню і смакуємо нашою куD
рочкою в сметані наприклад з катроплею,
або іншими гарнірами, овочами, зеленню!

Овочеве рагу з картоплею і
кабачками
Овочеве рагу  проста в приготуванні і дуже
смачна страва. Вона готується з сезонних
овочів.
До картоплі, за бажанням, можна додавати
й інші овочі: капусту, солодкий перець, помі
дори і т.д.
Інгредієнти:
Картопля  4 шт.
Кабачок  2 шт.
Морква 1 шт.
Цибуля  1 шт.
Лавровий лист  2 шт.
Телятина (яловичина, свинина)  300 г.
Олія рослинна  100 мл.
Зелень (кріп, петрушка, цибуля зелена).
Сіль, перець або інші спеції  за смаком.
Як готувати. М’ясо вимиємо та поріжемо
на шматочки. У масивний посуд додамо
олію, викладемо м’ясо і обсмажимо його 7
10 хвилин, періодично помішуючи. Потім до
дамо 1/2 склянки води і протушкуємо ще 15
хвилин під кришкою.
Підготуємо овочі. Помиємо, почистимо,
наріжемо картоплю кубиками. Помиємо, по
чистимо, наріжемо моркву та цибулю. Вик
ладемо картоплю, моркву і цибулю до м’яса,
перемішаємо і додамо води, щоб вона не
покривала повністю овочі і м’ясо. Накриємо
кришкою і будемо тушкувати 1520 хвилин,
майже до готовності картоплі.
Помиємо кабачок, наріжемо невеликими
часточками. Додамо до решти інгредієнтів.
Посолимо, перемішаємо, накриємо криш
кою і тушкуватимемо ще 810 хвилин. Також
зараз можна покласти лавровий лист.
Додамо кабачок до решти інгредієнтів.

Зелень миємо, нарізаємо.
Поперчимо рагу і додаємо спеції за смаком.
Додаємо зелень, вимикаємо вогонь. Накри
ваємо кришкою і даємо постояти деякий час.
Смачного!

Печериці тушковані в сметані
Печериці тушковані в сметані виходять ду
же ароматними та смачними. Можна пода
вати печериці в сметані з цибулею як самос
тійну страву або поєднувати їх з молодою
картоплею та іншими овочами!
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Інгредієнти для приготування печериць
тушкованих в сметані:
Печериці  500 г.
Сметана  23 ст.л.
Цибуля ріпчаста  1 шт.
Часник  2 зубчики.
Перець чорний мелений.
Рослинна олія  3 ст.л.
Вершкове масло  20 г.
Сіль за смаком.
Приготування. Печериці миємо в проточ
ній воді. Їх можна не чистити, але потрібно зрі
зати з грибів місця, що потемніли.
Чи потрібно перед приготуванням чистити
печериці? Якщо будемо готувати салат або
закуску, де використовуватимо сирі шампінь
йони, тоді їх потрібно почистити, знявши вер
хню шкірку на капелюшку (починаючи від ніж
ки вгору), особливо якщо печериці куплені в
супермаркеті або зберігалися декілька днів в
холодильнику. Якщо ж ми будемо їх смажити
або тушкувати то можна і не чистити.
Нарізаємо печериці навпіл або, якщо вони є
великі, то четвертинками.
Цибулю чистимо та нарізаємо.
Розігріваємо сковороду з рослинним мас
лом, кладем шматочок вершкового масла і
відразу викладаємо підготовлені гриби разом
з цибулею. Після того, як печериці пустять сік,
їх обсмажують 810 хвилин на середньому
вогні періодично помішуючи.

Далі готуємо начинку. Сир тремо на тертку,
змішуємо зі сметаною, додаємо приправи,
зелень.
Цибулю чистимо і нарізаємо кільцями.
Лимон нарізаємо скибочками.
Робимо в скумбрії надрізи, які відповідають
за розміром порційним шматочкам.
У надрізи кладемо скибочку лимона і пів
кільце цибулі.
Всередину скумбрії кладемо начинку з сиру
іі сметани.

Запікаємо скумбрію в рукаві. Для цього к
ладемо рибу в рукав, зав’язуємо його з двох
сторін, і поставити в розігріту до 180200 гра
дусів духовку, запікаємо 3045 хвилин.
За 5 хвилин до готовності прорізаємо звер
ху в рукаві отвір, тоді риба матиме красиву і
апетитну золотисту скориночку.
Запечена скумбрія смачна як в гарячому
так і холодною.
Подавайте це блюдо з зеленню і овочами!

Яєчня з овочами

Скумбрія запечена в духовці

Яєчня з овочами  це смачний і ситний сні
данок! За бажанням, яєчню з овочами можна
приготувати разом з шинкою або ковбасою.
Інгредієнти для приготування яєчні з овоча
ми на 2 порції:
Яйця 4 шт.
Кабачок 23 кружечка
Помідор 1 шт.
Рослинна або вершкове масло
Сіль  за смаком
Зелень.
Як готувати:
Миємо помідор, нарізаємо скибочками або
кружальцями. Кабачок також нарізаємо ски
бочками.
Розігріваємо сковороду, додаємо в неї тро
хи олії чи грудочку вершкового масла, викла
даємо овочі, підсмажуємо їх 12 хвилини, пе
ревертаючи скибочки.

Інгредієнти:
Скумбрія свіжоморожена  1 шт.
Лимон  1 шт.
Цибуля  2 шт.
Сметана  2 ст.л.
Сир твердий  50 г.
Перець мелений. Сіль.
Як готувати:
Скумбрію розморожуємо. Видаляємо нут
рощі, голову і хвіст, плавники, промиваємо.
Натераємо сіллю та приправами з середи
ни і зовні. Кладемо у прохолодне місце на 30
60 хвилин, хай промаринується.

Додаємо яйця, солимо. Тушимо 45 хвилин,
накривши кришкою. По готовності додаємо
зелень.
Смачного!

Часник чистимо і дрібно нарізаємо. До
даємо сметану, невелику кількість води і туш
куємо так ще 57 хвилин. В кінці додаємо
дрібно нарізаний часник, сіль і перець за сма
ком. Подаємо до столу з зеленню.
Смачного!
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Магія Канви
інтернетмагазин
magiaDkanvi.com.ua

офіційний сайт виробника наборів для вишивання бісером і хрестиком

В останній час зростає кількість майстринь, що надають перевагу
вишиванню бісером. Це мистецтво дедалі більше завойовує серця ви!
шивальниць із першого погляду чи дотику. По особливому вони став!
ляться до наборів для вишивання картин від фірми «Магія канви» і, тре!
ба зауважити, не без підстав. Вишиті картини від цієї фірми виглядають
досить реалістично. Так із відстані 2 – 3!х кроків вони сприймаються як
живопис. А яке ж здивування викликає у глядача те, що ці шедеври зіб!
рані з маленьких часточок руками здібних майстринь!
Команда компанії «Магія канви», а це дизайнери, художники, виши!
вальниці та інші, докладають багато зусиль як для відтворення реаліс!
тичності картини, так і для того, щоб саме вишивання стало простою і
приємною справою для дорослих і маленьких майстринь.
«Магія канви» D мистецтво Вашими руками»
+ 38 067 574 25 85 роздріб
+ 38 093 259 76 35 гурт
magiaDkanvi@mail.ru
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