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відеоматеріалами до
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Щиро вітаємо Ніну Вікторівну
Левицьку з 75річним ювілеєм.
Гурт «Любисток», «Медуниці».
Художній керівник Ніна Левицька)
День матері.
Любисток ці пісні співа. Умань1993.
Любисток Львів.
Любисток УТ1.
Любисток Свято дівочої долі.
Любисток Корчувате.

22. ПІСНЯ ЄДНАЄ СЕРЦЯ
ЗВИЧАЇ І ТРАДИЦІЇ

34. СВЯТО КУПАЛА
ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ

Пісні у виконанні Тараса Силенка
1. Розрита могила (сл.Т.Шевченко)
2. Ой мати мати москаль у хаті
3. Роковини
4. Рідну землю боронити

Українські народні пісні які любив
співати Т.Г. Шевченко
5. Ой і зійди, зійди ти зіронько та вечірняя.
6. Та забіліли сніги.
7. Стоїть явір над водою.
8. Ой на горі та женці жнуть.
9. У Києві на ринку.
10. Ой піду я до млина.
11. Ой горе, горе.
12. Ой у полі могила.
13. Ой не шуми, луже.
14. Ой зацвіла червона калина.
15. Ой Морозе та Морозенку.
16. Та нема в світі гірш нікому.
17. Ой наступала та чорна хмара.
18. Тече річка невеличка.
19. Віють вітри, віють буйні.
20. Ой у полі верба.
21. Котилися вози з гори.
22. Одна гора високая.
23. Ой ти гаю, ти мій гаю.
24. Всякому городу нрав і права.
25. Пісня про Нечая.
26. Ой оре Семен, оре.
27. Ой горе тій чайці.
28. Ой ходив чумак.
29. Було літо.

25. Сонячна країна Україна

39. ВИКРАДЕНА З РАЮ
НАРОДНА МЕДИЦИНА

28. Ярилів тиждень
(проводи Ярила)

44. Зело таємниче

Михайло Башловка

ТАЄМНИЦІ ПРИРОДИ

30. Любіть Україну
31. Євшан зілля

Відновлення зору по методу
професора Бейтса.
31. Клечальна неділя

Мова  Історія  Культура –
три чинники, що творять українську націю.
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спонсорам і меценатам, всім, хто допомагає творити
цей журнал. Ваша підтримка і ваш інтерес до нашого
видання дають йому енергію життя...
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Наші досягнення у ювілейному році
Якщо ви бажаєте, щоб діти творили, створювали художні образи, перенесіть з вогника
своєї творчості хоча б одну іскру в свідомість дитини. Якщо ви не вмієте творити, або
вам здається пустою забавою спуститися до світу дитячих інтересів,— нічого не вийде.
В. О. Сухомлинський

Д

итяча обдарованість – одне з найбільш
цікавих і загадкових явищ природи.
Проблеми її діагностики і розвитку
хвилюють педагогів впродовж ба гатьох сто
літь. У наш час інтерес до дитячої обдарова
ності надзвичайно високий, що легко можна
пояснити суспільними потре бами. Навчання
талановитих дітей, їхня під готовка до профе
сійної реалізації в самостійному житті — акту
альне завдання, над яким працює педагогіч
ний колектив Міжнародної школи «Меридіан».
Усебічний розвиток обдарувань школярів
учителі нашої школи здійснюють в ході
навчальної діяльності та під час проведення
різноманітних конкурсів, олімпіад, дебатів.
Учні не тільки поглиблюють знання з предме
тів, а й мають можливість розвивати інтелект,
ерудицію, вміння спілкуватись.
Щорічно на базі загальноосвітніх нав
чальних закладів України проводяться олімпі
ади з базових дисциплін, у яких беруть участь
і учні Міжнародної школи «Меридіан». Цього
року у районному етапі олімпіад з української
мови, біології, історії України, географії,
англійської мови, правознавства та зарубіж
ної літератури переможцями стали 16 учнів.
Найбільшу кількість переможців маємо з
англійської мови. Наступним кроком стала
участь дітей переможців у міському етапі
олімпіад з історії України та англійської мови.
І так приємно, знову перемоги!
Міжнародна школа «Меридіан» працює за
експериментальною програмою, що дає
можливість учням брати участь у міжнарод
них проектних олімпіадах. Протягом року,
вивчаючи предмети англійською мовою, під
керівництвом вчителів учні готують проекти,
описують їх, надсилають у різні країни, а по
тім, за умови виходу у фінал, презентують їх
для членів журі та загалу в країнах, де прово
диться олімпіада, і все це виключно англій
ською мовою. Цього року 12 різних проектів
були представлені на шими учнями в США,
Казахстані, Румунії.
Особливої уваги заслуговують досягнення
учениць 10го та 11го класів, які підготували
творчі роботи для МАН та посіли призові
місця на районному та міському етапах.
У XVII Міжнародному конкурсі знавців укра
їнської мови імені П. Яцика наші учні взяли
участь залюбки. Особливо пишаємося пе
ремогою учнів 5х та 7х міжнародних класів, у
яких мовою навчання є англійська мова, укра
їнську мову діти вивчають як іноземну.
Учні початкової школи протягом навчально
го року брали активну участь у конкурсах.

25 дітей початкової ланки взяли участь у
конкурсі з англійської мови «Гринвіч». Серед
переможців – учні 34х класів. А ось найбільшу
кількість учасників зібрав навколо цікавих зав
дань конкурс «Кенгуру». Діти змагалися у ви
конанні завдань з математики та логіки.
Не можемо не згадати спортивні досяг
нення, адже заняття спортом –
одне з найулюбленіших серед
наших вихованців. Численні
кубки та медалі завоювали учні,
посівши І та ІІ місця у турнірах з
футболу та баскетболу, а також
у змаганнях з плавання.
Сучасна освіта має бути осві
тою для життя – це гасло всього
цивілізованого світу. Йдеться
про те, що всі здобуті людиною
знання мають активно й продуктивно вико
ристовуватися. Тому, враховуючи розмаїття
сучасного життя, роботу у нашому навчаль
ному закладі спрямовано на виховання осо
бистості, яка не тільки має знання, а й уміє,
може й готова доцільно й ефективно їх засто
сувати у повсякденному житті.
Міжнародна школа «Меридіан»
+ 380 44 4348880
www.mischool.com.ua
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Щиро вітаємо Ніну Вікторівну
Левицьку з 70річним ювілеєм

Я
с

Пригорни найспівучішу з мов
Полони юну душу по вінця 
Щоб до віку плекала любов
Мелодійне життя в українця…

н
т
Г

В.Ф.Василашко

Українська народна пісня
найкраща і найніжніша
поезія у всьому світі.
Тор Ланге (Данія)

ез мелодійного життя українську
націю дійсно не можна навіть уя#
вити. Наша народна пісня сла#
виться в усьому світі. А прекрасна щед#
рівка, в обробці Миколи Леонтовича,
виконується всіма співочими колекти#
вами земної кулі. І незважаючи на дуже
складний пройдений українцями шлях,
де наші вороги всіма силами плюндру#
вали і знищували нашу прекрасну наці#
ональну культуру, ми зуміли зберегти і
народну пісню, звичаєву культуру, тра#
диції і неперевершені колядки, щедрів#
ки, веснянки, купальські пісні і т.п.
У творчості українських митців фак#
тично завжди втілена глибока філософ#
ська думка. Наприклад приспів пісні
«Сік землі» # В.Вихруща звучить так:
З роду в рід кладе життя мости
Без коріння саду не цвісти,
Без стремління човен не пливе,
Без коріння сохне все живе.
Щоб усвідомлювати велич коріння
нашого народу і вміти співати # потрібні
ті, що вміють цього навчити. Серед най#
кращих педагогів, що відчувають і вті#
люють в життя глибинні культурологіч#
ні напрацювання наших предків # керів#
ник дитячого фольклорного ансамблю
«Медуниці» і жіночого ансамблю «Лю#
бисток» # Ніна Вікторівна Левицька.
Є таке прислів’я: «Життя прожить #
не поле перейти». А за виразом
Т.Г.Шевченка: «У всякого своя доля і

Б
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свій шлях широкий». Якщо подиви#
тись на поле діяльності і життєвий
шлях Ніни Вікторівни то постає ве#
лична картина на якій яскраво вира#
жений спочатку дитячий фольклорний
ансамбль «Медуниці», неначе все поле
квітне цими різнобарвними весняни#
ми першоцвітами, що викликають
тепло в душі і усмішку на вустах. При#
роджена талановита вдача митця#пе#
дагога притягує до себе діток # на ма#
лювання, петриківський розпис, соло#
моплетіння, створення дідухів, вирізу#
вання витинанок, плетіння вінків. Все,
що вміє робити їх лагідна вчителька з
успіхом учаться і роблять її учні.
В пам’яті постає весняна конферен#
ція «Буття українців». У трохи стомле#
ний від наукових лекцій зал «заліта#
ють», як пташенятка, в українських
строях і вишиванках, маленькі голо#
систі «Медуниці». Ніна Вікторівна
всім роздала букетики з колосочків і
барвінку а в другу ручку «жайворо#
нок», випечений її невтомними рука#
ми. Дітки водять хороводи, на сцені,
весело і красиво співають весняночки і
увесь зал оживає. Десь поділася втома,
бо цей спів як ковток цілющої дже#
рельної води, і на вустах кожного з’яв#
ляється така ж тепла і ласкава усмішка
як у Левицької Н.В. А лектори по на#
родознавству починають усвідомлюва#
ти, що те, що показала своїми діями

Ніна Вікторівна це і є живе втілення в
життя настанов нашого великого Коб#
заря # Т.Г.Шевченка:
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине
Ось де, люди, ваша слава
Слава України!
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови
А голосна та правдива
Як Господа слово.
Почути Господа слово може тільки
глибоко розвинена особа, що володіє
розумінням Світу на рівні тонкої мате#
рії. Коли сюди долучити ще вміння гра#
ти, співати і вчити цього дітей і дорос#
лих то перед нами прекрасна особис#
тість # Ніна Вікторівна Левицька. Роз#
глядаючи далі поле її життєдіяльності
бачимо: # за медуницями, пишнолистий
кущ любистку # ансамбль «Любисток»,
далі гучно переливається народним спі#
вом жіночий ансамбль «Рідна пісня» #
вона їх перша вчителька. Потім чуємо
красивий спів хору Імені Григорія Ві#
рьовки в якому успішно співають п’ять
співаків, що вийшли від Левицької. Са#
му ювілярку, ще навчаючись у студії,
А.Т.Авдієвський взяв до основного
складу цього знаменитого хору.
Митецька діяльність нашої керівнич#
ки успішно продовжується з бездоган#
ним виконанням народних, патріотич#
них та обрядових пісень . Від імені скла#
ду ансамблю «Любисток», та ваших ін#
ших учнів, виражаємо глибоку вдяч#
ність за вагомий внесок у процвітання
ансамблю і просимо прийняти найщи#
ріші привітання і найкращі побажання:
Бажаємо Сонця на кожній стежині,
Бажаємо Друга завжди на путі
Хай усе, що потрібно людині,
Супроводжує Вас у житті!
Ансамбль «Любисток»,
учасниця ансамблю Лада
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Як російська пропаганда впливає на
суспільну думку в Україні (дослідження)
Результати опитування, проведе/
ного Київським міжнародним інс/
титутом соціології на замовлення
ГО «Детектор медіа».
питування проводилося з 3 по
12 грудня 2016 року. Проведено
2040 інтерв’ю з респондентами,
які проживають у 110 населених пун#
ктах України (лише на територіях, що
контролюються урядом України). Дос#
лідження здійснене за фінансової під#
тримки Посольства Швеції в Україні.
Динаміку змін у впливі російської
пропаганди можна простежити, порів#
нявши отримані дані з проведеними ра#
ніше опитуваннями (зокрема, квітні
2015 року було презентовано аналітич#
ний звіт «Протидія російській інформа#
ційній агресії: спільні зусилля задля за#
хисту демократії», у червні 2015 року
проводилось опитування про сприй#
няття тез російської пропаганди, довіру
до українських та російських ЗМІ, обіз#
наність про медіавласників; у березні
2016 про те, наскільки критичнино гро#
мадяни ставляться до медіа).
Результати дослідження такі:
Основним джерелом інформації для ук
раїнських громадян про стан справ в кра
їні є українське телебачення.

О

Українці продовжують дізнаватись ін#
формацію про стан справ у країні пере#
важно з українських загальнонаціо#
нальних телеканалів – 87,1% віддає пе#
ревагу цьому виду ЗМІ. 40,7% опитаних
отримують інформацію з онлайн#ЗМІ.
Загальнонаціональні газети та радіо сут#
тєво відстають – 17% та 16,5% відповід#
но. Водночас з російських телеканалів
отримують інформацію 7,9% україн#

ських громадян. У той же час майже по#
ловина опитаних (47,7%) отримають ін#
формацію про події в Україні з неофі#
ційних джерел – від родичів, друзів, су#
сідів, колег по роботі.
Українському телебаченню найбільше
довіряють як джерелу інформації про
збройне протистояння на Донбасі, довіра
до російських телеканалів майже на нулі.
На запитання «Яким з перерахованих
джерел інформації про збройне протис#
тояння на Донбасі Ви довіряєте?» 40,4%
опитаних громадян України відповіли,
що це українські загальнонаціональні
телеканали. На Сході довіра до цен#
тральних телеканалів значно нижча, і
становить 22,2%. На другому місці, зі
значним відривом, за довірою – родичі,
друзі, сусіди, колеги по роботі (18,8%),
на Сході ця цифра складає 13,4%. На
третьому – інтернет#ЗМІ – 17,5% (на
Сході – 14,2%). Іншим видам ЗМІ дові#
ряють вкрай мало: радіо – 5,3% (Схід –
0,5%), газети – 3,8% (Схід – 1,4%), соц#
мережі – 7,1% (Схід – 1,9%).

Російським телеканалам як джерелу
інформації про збройне протистояння
на Донбасі довіряють лише 1,3% респон#
дентів по всій Україні (на Сході – 0,8%).
Основними телеканалами, з яких чер#
пається інформація про збройне про#
тистояння на Донбасі або про Крим є:
«1+1» – 43,1%, «Інтер» – 34%, «Украї#
на» – 20,1%, СТБ – 15,7%, ICTV –
15,3%. Російські канали значно відста#
ють: «Россия» – 1,7%, «Первый канал»
– 1,1%, НТВ – 0,9%, «Дождь» – 0,2%.

Трохи більше 10 відсотків опитаних гро
мадян мають можливість дивитися вдома
російські телеканали.
Українські громадяни мають змогу
дивитися російські телеканали попри
існуючі обмеження. На запитання «Які
телеканали Ви можете приймати вдома
(незалежно від способу прийому)?»
11,6% опитаних відповіли, що мають
змогу дивитися телеканал «Россия»,
12,2% – НТВ, 13,2% – «Первый канал»,
6,2% – «Дождь».
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Більшість – 78,7% – дивиться росій#
ські телеканали за допомогою супутни#
кової антени. 7,8% – через інтернет,
6,4% – за допомогою кабельного ТБ,
5,8% – за допомогою аналогової антени
(при цьому на Сході цей відсоток стано#
вить 37,4%).
Громадянам не вистачає інформації про
втрати серед українських військових та
про жертви серед мирного населення на
Донбасі.
На запитання «Яка інформація про
події на Донбасі, на Ваш погляд, вис#
вітлюється засобами масової інфор#
мації недостатньо повно?» 39,6% рес#
пондентів відповіли, що це інформа#
ція про втрати серед українських вій#
ськових, а 35,6% – про жертви серед
мирного населення. 23,9% вважають,
що недостатньо інформації про дії
місцевої влади, 18,2% – про плани
держави щодо розбудови прифронто#
вих територій, їх економічного та со#
ціального розвитку, 16,2% – про ре#
форми в країні.
У той же час 18,9% респондентів вва#
жають, що інформації достатньо, але
вона неправдива.
Громадянам недостатньо інформації про
державну стратегію щодо окупованих та
не підконтрольних територій.

41,7% опитаних вважають, що ма#
ють недостатньо інформації про
стратегію та цілі держави щодо Кри#
му, 29,1% відповіли, що взагалі не от#
римують її. Також 44,9% вважають,
що недостатньо інформації про стра#
тегію та цілі держави щодо територій
на Сході, непідконтрольних сьогодні
Україні, 22,% зазначили, що взагалі
не отримують її.
Респонденти відповідали, наскіль#
ки вони поділяють, чи не поділяють
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різні твердження про події в країні.
Частина з цих тверджень – пропаган#
дистських кліше – поширюються ро#
сійськими ЗМІ та українськими ЗМІ
з проросійською позицією, частина –
є дискурсом українських ЗМІ. Метою
було з'ясувати, як громадяни сприй#
мають ці меседжі.
Громадянам було запропоновано
відповісти на питання «Якою мірою
Ви згодні чи не згодні з наступними
твердженнями, які поширюються за#
собами масової інформації», серед цих
тверджень були такі:
«Події, що відбулися взимку 2014 ро
ку в Києві – це незаконний збройний
переворот» – за результатами опиту#
вання 34,3% респондентів по всій Ук#
раїні погоджуються з цим. Найбільше

погодилися з такою тезою на Півдні
(51,1%) та Сході (57,3%) країни.
З тезою, що «Події, що відбулися в
Києві взимку 2014 року – це народна
революція», погодились 56,4%. Пере#
важають такі переконання на Заході
(80,5%) та у Центрі (60,8%) країни. У

той час як на Сході так відповіли
28,8% опитаних, а на Півдні – 38,5%.
З твердженням, що «Санкції Заходу
тиснуть на Росію, її ресурси вже закінчу
ються», погодились майже 25% (5,7 %–
повністю згодні, 19,1% – скоріше згод#
ні), не погодились 47,2%, «важко сказа#
ти» – 28,1%.
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Із тезою, що «Санкції приносять збитки
лише самій Європі і США і скоро будуть
скасовані» погодились 37,2%, не згодні
– 31,7%, «важко сказати» – 31,1%.
Більшість громадян покладають відпо
відальність за зрив перемир'я та Мінський
процес на Росію, а не на Україну. Так,
66,4% опитаних погодились із твер#
дженням «Росія та «ЛНР/ДНР» цілес#
прямовано зривають перемир’я і Мін#
ський процес», тоді як 38,8% підтриму#
ють твердження, що «київський уряд ці#
леспрямовано зриває перемир’я і Мін#
ський процес».
Відсоток тих, хто підтримує думку, що
відповідальні за продовження війни ук#
раїнський уряд та олігархи, майже зрів#
нявся із відсотком тих, хто покладає від#
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повідальність за це на Росію. 65,5% опи#
таних погодились із тезою, що «війна
триває, тому що вона вигідна київсько#
му уряду і олігархам». 70,7% погодились
із тезою, що «Війна триває, тому що Ро#
сія не виводить свої війська з Донбасу і
не припиняє підтримку «ЛНР/ДНР».
Дослідження виявило амбівалентність
оцінок різних подій одними і тими ж гро
мадянами України.

60,9%. Не згодні з таким твердження
33,8%. Ще 17,8% не можуть нічого ска#
зати з цього приводу.

и

у

–
#
#

З твердженням, що «в Україні націона
лісти стоять вище закону і переслідують
мирних прибічників Росії» згодні 27,5%
опитаних, не згодні 50%, 21,6% – «важ#
ко відповісти».
Так, 9% респондентів одночасно під#
тримують обидва твердження: що в 2014
році відбувся і збройний переворот, і на#
родна революція.
22,3% респондентів одночасно покла#
дають відповідальність за зрив Мінсько#
го процесу і на Москву, і на Київ.
44,8% респондентів одночасно вважа#
ють, що війна триває через зацікавле#
ність українських уряду й олігархів та
через те, що Росія не виводить війська з
Донбасу і підтримує «ЛНР» та «ДНР».
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48,4% респондентів погодились із
думкою, що в Україні відбувається нас#
туп на свободу слова. Домінують такі
настрої на Півдні – там так відповіли
61,6% опитаних, а також на Сході –

З тезою, що «В Криму, а також на те
риторіях, підконтрольних ДНР/ЛНР,
переслідуються україномовні громадя
ни та українські патріоти» згодні
51,4%, не згодні 23,5%, «важко відпо#
вісти» – 25,2%.
З тезою, що «В Україні переслідуються
етнічні росіяни, російськомовні громадяни
та інакомислячі» згодні 16,1%, не згодні
65,9%, «важко відповісти» – 17,9%.
ГО «Детектор медіа» спільно з
КМІС регулярно проводить опиту#
вання громадян щодо питань,
пов'язаних з медіа. У березні 2016 ро#
ку було проведене дослідження того,
як громадяни оцінюють вплив медіа
та чи вважають за необхідне навчання
медіаграмотності.

У червні 2015 року було представлене
опитування щодо обізнаності про меді#
авласників, про довіру до українських та
російських ЗМІ, про сприйняття тез ро#
сійської пропаганди, місцеву пресу.
У квітні 2015 року було презентовано
аналітичний звіт «Протидія російській
інформаційній агресії: спільні зусилля
задля захисту демократії».
Якщо порівняти дані соціологічного
опитування 2015 року з нинішніми да#
ними, то видно, що відсоток тих, хто от#
римує інформацію про стан справ в Ук#
раїні з українських телеканалів, дещо
зріс – 83% у 2015 році і 87,1% у 2016 ро#
ці. При цьому суттєво більшу роль поча#
ли відігравати родичі та знайомі як дже#
рело інформації 24% у 2015 році і 47,7%
у 2016 році.

Довіра до українських телеканалів
знизилась – 50% у 2015 році і 40,4%
у 2016.

У 2015 році 42% респондентів відпо#
віли, що приймають російські канали
через супутник (у 2016 – 78,7%), а 38%
через кабельне телебачення (у 2016
році – 6,4%).

Порівняно з 2015 роком, громадянам
більше бракує інформації про жертви
серед мирного населення та втрати ук#
раїнських військових.
З тезою, що «події зими 2014 року є
збройним переворотом» у 2015 році по#
годились 27%, у 2016 – 34,3%; що це на#
родна революція вважали 61%, у 2016
році – 56,4%.
osvita.mediasapiens.ua
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Просте мило
Мило – дуже давній винахід, ще вавілоня
ни і шумери знали секрети виготовлення
ефективних миючих засобів, про що свідчать
глиняні таблички, датовані 2200 роком до
нашої ери. І в Єгипті, і в Римі були відомі ре
цепти спеціальних засобів, що доглядали за
тілом, власне з тих часів і йде сама назва ми
ла в англійській мові – «soap», утворене від
латинського «sapo» за назвою гори Сапо, на
якій в Стародавньому Римі проводилися
жертвопринесення. Після спалювання тіл
жертв утворюючийся при цьому тваринний
жир змішувався з кістковим попелом і дощ
змивав все в річку Тибр – саме тоді уважні
римські господині помітили, що прати білиз
ну у воді, в яку потрапляла ця суміш, було на
багато легше. Але сучасний склад звичних
нам шматочків мила був отриманий набага
то пізніше французьким хіміком Мішелем
Еженом Шеврелем – саме він визначив, що
корисними мильними властивостями воло
діє сіль карбонової кислоти.
Якраз грубий запах, який притаманний
милу господарському, свідчить про нату/
ральність його компонентів і відсутності хі
мічних добавок. Вимитий ним посуд виб
лискує чистотою, ніяких плівок або розводів,
як після використання багатьох засобів для
миття посуду, на ньому не залишається.
Жодний інший настільки дешевий і простий
засіб по цілому ряду властивостей не зможе
зрівнятися з простим господарським милом
– його можна використовувати як для дезін/
фекції, так і для лікування і навіть в косме/
тичних цілях. Настільки універсальним і ко

рисним його робить сам склад, в якому міс
титься до 72% жирних кислот (пам'ятаєте ці
цифри, видавлені на брусочках мила?) і до
сить велика кількість лугів, та і його водневий
показник (pH, згадки про який часто можна
почути в сучасній рекламі) дуже високий (11
12). І, що також важливо, господарське ми/
ло просто не може викликати алергічні
реакції, оскільки є абсолютно екологічно
чистим, чим може похвалитися мало яке з су
часних чистячих засобів. Виробляють його з
рослинних і тваринних жирів, брусочки фор
муються охолодженням звареного мильного
клею. Залежно від вмісту жирних кислот гос
подарське мило може бути однією з трьох ка
тегорій – першої (не менше 70,5%), другої
(не менше 69%) і третьої (не менше 64%).
Народна медицина має безліч рецептів з
використанням господарського мила. Нап
риклад, при нежиті досить ефективно прос
то змочити в мильному розчині ватний там
пон і змастити ним порожнину носа. Неве/
ликі опіки, запалення шкіри, прищі, фу/
рункули також можна покрити мильним
розчином і дати висохнути – це полегшить їх
загоєння і зменшить ймовірність появи за
лишкового почервоніння. Тріщини на
п'ятах і натоптиші можна прибрати регу
лярними мильними ваннами для ніг з неве
ликим додаванням соди. Рекомендується
його застосування і для інтимної гігієни – так
можна перемогти пітницю або без сильноді
ючих таблеток позбутися молочниці.
Пожвавити тонке випадаюче волосся,
позбутися лупи також можна за допомогою

господарського мила – просто після звично
го шампуню, замість новомодних масок про
мийте голову ще раз вже з ним, а після про
полощіть розчином лимонної кислоти. Через
деякий час шкірний покрив прийде в норму,
волосся стане густішим і сильніше. У разі
проблем зі шкірою обличчя (прищах або вуг
рах, просто жирній шкірі) – господарське ми
ло підлікує пошкодження, зменшить виділен
ня з пір і видалить зайвий блиск, лице стане
більш молодим і красивим, а шкіра буде сві
титися здоров'ям.
Як антисептик використовувати госпо
дарське мило рекомендують навіть лікарі, так
що не тільки через невисоку ціну його засто
совують повсюдно в пологових будинках і лі
карнях. До речі, колись його використовува
ли навіть замість хірургічних рукавичок –
густий мильний розчин, самостійно засихаю
чи на руках, забезпечував їм певний ступінь
стерильності. Ніякі бактерії не оселяться на
зубній щітці, якщо після кожного застосу
вання промивати її з господарським милом.
Головне, вибрати в магазині дійсно нату
ральне мило без хімії, уважно прочитавши
склад.

Національний Сорочинський ярмарок  2017
Відбудеться з 22 по 27 серпня в селі Великі Сорочинці
Миргородського району Полтавської області.
Офіційне відкриття 22 серпня об 1100
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Запрошуємо до участі підприємства, приватних підприємців, майстрів
народних промислів, заклади громадського харчування та розваг, організа
торів колективних експозицій, пісенні, танцювальні та музичні колективи.
Умови участі та бланк заявки – на сайті www.yarmarok.in.ua
Тел./факс: (0532) 697020; 697021, sorochinskiy@yarmarok.in.ua
Запрошуємо до співпраці спонсорів та інформаційних партнерів.
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УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ

Я Українка – Європейська Бойкиня
Важка доля держави
Випала мирному народу,
Подолати режим, при підтримці світу
Захищати незалежність і свободу.
А сьогодні на захист Вітчизни
Україна нескорена стала,
Дух незборний впродовж столітть
Несе гордо священна держава
Всім на заздрість, собі на волю
Йде вперед, щоб долати гніт,
І несе солов'їну Мову
І рятує Європу і цілий Світ.
Я українка, проживаю, навчалась, працюва
ла і працюю в Україні, в Радянській Україні і не
залежній Україні.
Моя мрія, як мрія моїх внуків, дітей, батьків
і дідів була і є жити, працювати в Українській
Європейській державі, у Європейському Со
юзі, де в нас буде високий розвиток і процві
тання промисловості, сільського господарс
тва, науки, медицини, культури, духовності,
де буде розвинена демократія, соціальний
захист, буде подолана корупція, будуть вико
нуватись Закони і будуть дотримуватись вер
ховенства права. Населення буде забезпече
не високооплачуваною роботою, ми будемо
вільно пересуватись в Європі, без віз їздити в
туристичні місця, обмінюватися досвідом,
залучатимо інвесторів з різних країн.
На сьогоднішній день моя країна, ізза то
талітарного режиму, не проведення реформ
не досягла такого високого рівня розвитку як
Об'єднана Європа і в Україні після перемоги
революції гідності, визвольної війни на Дон
басі і окупації Криму Росією українська нація
обєдналась і бореться на війні і мирнополі
тично, економічно, інформаційно, диплома
тично за єдину, соборну, суверенну незалеж
ну Україну. Уряд, Президент і Верховна рада
почали міняти і приймати проєвропейські за
кони і проводити реформи, правда, повіль
но. Ведеться торгівля з Європою і Світом.
І нарешті мрії і боротьба мого народу поча
ли втілюватися в дійсність. Європою прийня
то і скоро запрацює безвізовий режим і буде
відкрито вільний шлях в Європу, що є вели
кою заслугою нашої влади.
Тепер кожен з нас учнів, батьків, всіх жите
лів нашого краю повинен думати, діяти і пра
цювати так, щоб нашій державі все було доб
ре, рівень життя з кожним роком покращував
ся, щоб не тільки в нас було бажання їхати до
Європи на екскурсії, на роботу, і відпочинок, а
і європейці приїзджали до нас в Україну, ін
вестували, будували спільні підприємства,
обмінювались досвідом, приїзджали на Євро
бачення, конференції, конгреси, фестивалі,
щоб ми скоріше вступили в НАТО, щоб на нас
більше ніхто не посмів нападати і захоплюва
ти нашу територію, як це робить сусідська
держава Росія. Потрібно нашим вченим все
робити, щоб ми могли створювати свою су
часну летальну зброю. Щоб ми могли себе за
хистити дипломатично добиваючись вико

нання Будапештських угод, а вразі не вико
нання – негайно створити свою грізну леталь
ну зброю.
Щоб все це задумане збувалось і втілюва
лось в життя потрібне не тільки бажання, а і
велика праця в досягненні мети.
Для цього кожному учневі, студенту добре
навчатись в школі, коледжі, вузі, вивчати су
часні науки, іноземні мови, бути ерудитом, фі
зично і духовно здоровими, вести здоровий
спосіб життя, відмовитись від шкідливих зви
чок, брати активну участь у всіх заходах, які
проводяться в сім'ї, школі, місті, районі, об
ласті, країні. Вивчати і знати події минулого і
бути справжнім патріотом своєї Батьківщини,
гідно її захищати в мирний і воєнний час.
З малих років залучати дітей допомагати по
господарству в хаті і на городі, допомагати у
вихованні дітей і доглядати сташих.
Дотримуватись звичаїв, традицій і обрядів
свого роду, святкувати на високому рівні дер
жавні свята.
Щоб скоріше в державі проходили зміни
слід наполегливо боротись за проведення
реформ, міняти виборче законодавство, до
влади обирати патріотів, професіоналів, від
повідальних, досвідчиних людей.
З низів, починаючи від громадських орга
нізацій, партій, депутатів місцевих рад роби
ти зміни, давати пропозиції уряду, Верховній
раді і Президенту, вказувати на недоліки ке
рівництва і спільними зусиллями приводити
до влади вчених людей, видатних постатей
країни, порядних і освічених професіоналів і
тоді наша країна буде процвітаючою Євро
пейською Україною.
Наш Бойківський край, наш Турківський ра
йон є воротами крізь які проходить шлях зі
Східної Європи у Західну Європу, прикордон
ний район, який безпосередньо межує з Єв
ропейським Союзом. Турка – є столиця Сві
тових Бойківських Фестин, Конгресів, міжна
родних конференцій, світових зимових спор
тивних змагань параолімпійців. Ми є і завжди
будемо візитною карткою в Україну.
Наш край має унікальні, ексклюзивні місця з
неповторною, благословенною і прекрасною
дивоприродою. В Ми маємо тисячолітні ді
дівські звичаї і традиції, високе мистецтво,
смачну старовинну бойківською кухню, цілю
щі лікарські трави і плоди лісів, унікальні міне
ральні джерелами типу «Боржомі», «Нафтусі»,
вічнозеленими лісами – легенями країни, си
німи озерами і екологічно чистими річками.
Наші краяни – бойки почали розвивати ту
ризм, в тому числі зелений. Побудовані су
часні бази відпочинку, гордісттю нашого ра
йону є Західний параолімпійський комплекс
де проходять змагання і реабілітіція учасни
ків АТО. По ініціативі керівництва параолім
пійців і Уряду країни у нас в 2016 роціпобуду
вали сучасну дорогу світового стандарту.
Під керівництвом місцевої влади і громади
проводяться економічні заходи по очищенню
території, річок, лісів, роз'яснення серед на

Оксана Павлик, член Президії товариства
«Бойківщина», знавець народної медици/
ни, громадський діяч.

селення району, шкіл по саморубній рубці
дерев, протипожежні заходи.
Якщо ми всі не будемо байдужими до при
роди, до економіки, політики, медицини, ос
віти, культури тоді наші Карпатські гори ста
нуть малою Швейцарією, а Україна процвіта
ючою Європейською державою.
Ми будемо просити допомоги в Світу і Єв
ропи. Я гордо скажу всім, я Українка, я Євро
пейка, я Бойкиня.
Я буду розповідати своїм знайомим, дру
зям, родині з близького і далекого зарубіжжя,
що моя Україна – працьовита країна, багата
земля, сині озера, бистрі ріки, родючі поля, а
в українських криницях найсмачніша вода, а
мова моя колискова – найкраще співа, що мо
єї країни символ віночок, витканий з квіток і
райдуги стрічок, захищає дівчат і чарує жінок у
цілому світі. Моя Україна – калина, дуб, барві
нок, верба – символи родючості, достатку, ба
гатства, родинного вогнища і вічності життя.
Моя Україна – Дідух, писанка, вишиванка,
рушник – символи урожаю, добробуту, ба
гатства родини, гостинності і святості оберіг.
Моя Україна – це борщі, вареники і галуш
ки, національні страви і хліб на столі, символ
достаткуі благополуччя родини, багатства
щедрої української ниви. Моя Україна – це го
луб, зозуля, соловейко, ластівка, лелека – це
символи святого духа, миру, весни, сімейно
го благополуччя і любові до рідної землі.
Моя Україна – сила її у народі, у глибокому
корінні, у козацькому роді, у храмах духов
них, в квітучих садах, у землі родючій, в на
родних піснях.
Прапор моєї України – в хлібах золотистих,
виграє у небі промінням блакитним, а гімн і
герб держави здобутий у віковічній боротьбі
славними героями, дочками і синами.
Все це Україна – моя Батьківщина, прек
расна, Європейська моя.
Оксана Павлик
м. Турка
Українська Родина № 2/2017
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Село
моє, для мене ти  єдине!
Того недільного дня, втім, як і завжди, у Завадівському НВК зібралось багато дітей, батьків, односельчан
та гостей. Не дивлячись на примхливу весняну погоду, в залі було затишно і тепло.

Д

иректор школи Нанівський Іван Мико
лайович з приємністю привітав усіх із
Святом Матері, побажав міцного
міцного здоров'я, щастя, радості, потіхи від
дітей, і саме головне мирного неба над голо
вою, над нашим селом, над Україною, а та
кож оголосив про початок заходу, який скла
дався з двох частин: святкового концерту
«Село моє  для мене ти  єдине», та загаль
ношкільних батьківських зборів  звіт дирек
тора школи про виконану протягом 2016 
2017 н.р. роботу його, як керівника навчаль
ним закладом, і вчительського коллективу.
Гора Гребля, гора Клива,
А між ними є долина
У долині цій село стрічки в коси заплело.
Це не стрічки, а три річки
Мельничанка, Стрий і Брусна
Розпустили свої русла.
Заквітчалася мов дівка
Мила серцю  Завадівка.
У кожної людини є найдорожчий куточок,
де вона народилася і зросла, де робила
перші кроки і вчилися говорити перші сло
ва. Тут якось по особливому пахнуть пер
воцвіти навесні, якось дивно, ні з чим нез
рівнянно, світить тепле сонце і зачаровує
своєю магією нічне марево місяця. Моя ма
ленька батьківщина. Сюди ми поспішаємо з
далекої мандрівки, щоб вдихнути на повні
груди і відпочити душею. Тут щось рідне,
найдорожче, потаємне.
Ми живемо у невеличкому мальовничому
селі Завадівка. Будинки села розміщені
вздовж річки Мельничанки, Брусна, які впа
дають в річку Стрий навхрест. Село має фор
му хреста і старожили вважають, що жителі
його повинні бути щасливими.
Наше село справді дуже гарне. Воно знахо
диться у долині, ніби у казковій глибокій чаші.
Такими ліричними рядками розпочала свято
організатор заходу Журавчик Ольга Миколаїв
на, а задум проведення такого заходу виник
ще на початку навчального року. Був розроб
лений проект «Село моє, для мене ти  єди
не!». Тому попереду була клопітка роботи Оль
ги Миколаївни з її вихованцями, збір матеріа
лів про село Завадівку, (було видано історико
краєзнавчий путівник села). І як підсумок ро
боти над проектом  став виховний захід.
І ось цей довгожданний день настав 14
травня 2017 року в знаменний День Матері,
день коли відбулися, величне, урочисте свя
то «Село моє, для мене ти  єдине» не тільки
для батьків, вчителів, а і для всіх жителів се
ла Завадівки.
Всі присутні в залі схилили голови перед
величним подвигом бійціводносельчан, які
10
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«Село моє, для мене ти / єдине!» Святковий концерт в школі, села Завадівки.
В центрі фото / Оксана Павлик, уродженка села Завадівки, громадська діячка, поетеса, знавець
народної медецини; біля неї Іван Нанівський / директор місцевої школи; зліва / Ігор Заканич /
художній керівник; з права / Ольга Журавчик / вчитель, організатор свята, із своїми вихованцями.

здобули Перемогу у Першій і Другій Світовій
війні та вклонилися подвигу українських вій
ськових та добровольців, які сьогодні відсто
юють цілісність і незалежність нашої держа
ви на Сході України.
Наймолодша учасниця свята Черниш Вік
торія привітала присутніх щедрим короваєм і
вручила його директору школи.
Ніби їй в унісон прозвучав гімн села Завадів
ки (слова  Мирослави Павлик, музика  Ігоря
Заканича) у виконані всіх учасників свята.
Ведучими свята Яворською Тетяною та Іль
ницькою Наталею було висвітлено історію
села від заснування до сьогодення. Вони
розповідали про величну історію рідного се
ла Завадівки, де народилися і живуть, де жи
вуть їхні батьки, рідні, адже кожен є пред
ставникам трьох великих родів  своєї роди
ни, свого села, свого народу.
Ніби кольоровими нитками на рушнику пе
репліталося у їхніх розповідях про поход
ження назви села, вулиць, гір, річок, істо
ричні відомості про перебування у наших
краях ще у 16 столітті королеви Бони; про
великого месника  Олексу Довбуша, який
зупинився на горі Звіринець, знайшов неве
лике джерельце, щоб провчити Яна Кали
новського, спалив його корчму. Згадували
трагічні сторінки села: про учасників і жертв
Першої і Другої світових воєн, сталінських
репресій, воїнів  односельчан АТО. Ведучі
згадали яскраві особистості якими гордить
ся Завадівка:
 Олег Павлик  найсильніший бойко, який
має великі досягнення у гироьвому спорті не
лише на теренах нашго краю, а й у Всеукра
їнських змаганнях;

 Остап Павлик  громадський і політич
ний діяч, краєзнавець; понад 40 років про
парацював у Турківсьму РЕМі інженером,
нагороджений грамотою і медаллю Прези
дента України, «10 років Незалежності Укра
їни», за сумлінне відстоювання національ
них інтересів, дієвий патріотизм;
 Мирослава Павлик  громадська діячка,
голова Турківської РО ПП «ВО Батьківщина»
член президії товариства «Бойківщина», ди
ректор Турківського РЦЗ;
 Іван Солоха  кандидат хіміко технологіч
них наук, доцент, громадський діяч Львів
ського політехнічного інституту, публіцист,
багодійник, меценат;
 Богдан Ілинич  художник нашого краю,
його картини кожні 5 років представлені на
Всесвітніх бойківських фестинах, чудови
ми витворами художника  краєвидами
рідного краю, етюдами, портретами, милу
ються не тільки жителі Турківщини, й бойки
з цілого світу;
 Тарас Макуцький  лікар доктор медичних
наук;
 Тарас Мудрик  лікар, у США;
 Микола Кольганович  бізнесмен, підпри
ємець, благодійник, меценат, надає спон
сорську допомогу не тільки школі (голова
батьківського комітету), а і учасникам АТО;
 Оксана Павлик  громадська діячка, біо
лог, лікарентомолог, знавець народної ме
дицини, поетеса, член президії товариства
«Бойківщина», учасниця ювілейного конгре
су Світової Федерації Українських Лікар
ських Товариств.
Саме Оксана Павлик стала родзинкою свя
та, яка не шкодувала теплих, ліричних слів на
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адресу дирекції школи, організаторів, вико
навців і всієї громади, згадували тих людей,
які є нашими живими легендами, а ще пода
рувала збірку власних авторських віршів, ен
циклопедію, оздоровлюючі чаї з лікарських
рослин і солодкі гостинці для школярів.
Надзвичайна скарбничка талантів школи
розкривалася одна за одною.
Радо зустріли і щиро аплодували одно
сельчани танцювальному колективу «Зава
дівчанка» (керівник Ольга Журавчик), які за
чаровували глядачів своїми танцями: «Ой у
гаю при Дунаю», «Чудо чарівник», «Україна в
твоїх руках», «Молитва за Україну», «Ми мо
лодь України, за нами майбуття».
На концерті звучали задушевні пісні: «А я
дівчина горянка», «Як не любить, тебе мій
край», «Мамо моя», «Село моє», «Цей край,
де я родилась і живу», «Дякую тобі, рідна
школо», «Це моя Україна» під керівництвом
Ігоря Заканича.
Для всіх учасники свята приберегли при
вітання. Школярі щиро привітали своїх
найдорожчих матусь, люблячих бабусь та
всіх присутніх жінок, висловили їм дозем
ний уклін за подароване життя, за одвічну
материнську любов і ласку, за дивовижне
розуміння і підтримку.
Багато позитивних емоцій подарували
глядачі отримали від виконавців цікавих і ве
селих сценок, складених на основі місцево
го матеріалу: «Дівчина Завадівчанка», «Язи
ката Хвеська», «Кумасі на святі», «Андріано
Челінтано у Завадівці».
Діти розповідали вірші, поезії, поетичні
твори про рідне село: «Брати Ковальчуки»,
«Люблю село… Завадівку?», «Село моє рід
не», «Мій рідний край», «Рідна школо».
Приємно, що на святі був присутній голова
сільської ради Мар'ян Дмитрович Сакаль,
який подякував молодим аматорам сцени за
любов до рідного села, за працю і творчість.
Побажав, щоб щасливою, квітучою замож
ною була наша маленька батьківщина під
мирним, безхмарним небом.
Найбільш вразив глядачів вихід танцю
вального ансамбль дівчаток 3 та 4 класів,
які виконали молитву танець «Боже Укра
їну збережи» з синьожовтими голубами в
руках.
Свято було наповнене глибоким духовним
змістом, пройшло цікаво й весело. По закін
ченню святкового концерту усіх пригощали
запашним короваєм.
Батьки, гості свята, щиро вдячні майже
50 учасникам свята, директору школи На
нівському І.М., організатору заходу Ользі
Журавчик за таке чудове цікаве і змістовне
свято.
❂

ДОКІЯ ГУМЕННА

БЛАГОСЛОВИ, МАТИ!
Казка  есей. Перше видання: Об’єднання Українських Письменників
«СЛОВО». Нью  Иорк 1966 р.
1. КАМЕРТОНОДЗЕНЬ
Наша минувшина, повна загадок і таєм
ниць, все дужче й дужче зацікавлює сучасні
уми. Все більше нових фактів виринає зпід
землі й кидає свою проекцію на призбирані в
минулому столітті етнографічні скарби та на
живі звичаї сьогоднішнього дня.

Докія Кузьмівна Гуменна (1904 р. н.)

Кархеміш, Передня Азія

Все це шириться, множиться, творить ін
ший світ, у який хто впірне, — почувається, як
у казці.
Отож і я хочу порозкошувати в цій казці та й
запрошую до цього читача.
Казкою зву тому, що всяке відтворення ми
нулого — казка. Ніхто з живих не бачив на
власні очі, як було навіть двісті років тому.
Всякий заглядач у минуле на свій лад бачить
минувшину – залежно від матеріялів, що Бог
послав (бо всіх ще жодна людина не могла
охопити) та від своєї внутрішньої візії.
Приклади для моєї казки беру з археології,
етнографії, мітології, фолкльору і мови –
спадщини нам від пращурів, а на спадщину
всі маємо право.

2. ЖЕНИ
І.
Казка починається з палеоліту. Для Европи
це кругле слово вміщає в собі й тропічний вог

Печера Комбарель, Франція

Народилася 23 лютого (07 березня за новим сти
лем) 1904 р. в м. Жашків, Таращанського повіту, Ки
ївської губернії у селянській родині. Закінчила педа
гогічну школу в м. Ставищі, навчалася у Інституті на
родної освіти. Почала друкуватися з 1924 року, стає
членом спілки селянських письменників «Плуг».
1937 року брала участь в археологічній експедиції
при розкопках поселення трипільської культури біля
села Халеп'я на Київщині під керівництвом Тетяни
Пассек, за участю Євгена Кричевського, Михайла Ма
каревича, Віктора Петрова, Неоніли Кордиш. Отрима
ні враження та історичні міркування стали основою
для оповідань та нарисів («Ромашки на схилах», «З
історії сивої давнини», «Таємниця черепка»), а також
знайшли відображення в мемуарах письменниці.
Наприкінці Другої світової війни виїхала спочатку
до Львова, далі  до Австрії, де почала упорядкову
вати свій літературний доробок, який не мала змоги
друкувати в Україні. В Зальцбурзі виходить книга
новел «Куркульська вілія» (1946 р.), а згодом друку
ється її головний чотиритомний твірепопея «Діти
чумацького шляху» (МюнхенНьюЙорк  1948
1951 рр.). Її подальше життя і творчість пов'язані з
Чехословаччиною, Австрією, Німеччиною, Італією,
Канадою та США. Переїхавши до США Докія Гумен
на продовжує активну літературну працю.
Загалом літературна спадщина Докії Гуменної ста
новить понад 30 томів.
Гуменна Докія Кузьмівна  автор романів «Діти
Чумацького Шляху» (19481951), «Хрещатий яр»
(1956), «Скарга майбутньому» (1964) і «Золотий
плуг» (1969); повістей «Де недавно ведмеді ходи
ли « (1930), «Мана» (1952), «Велике Цабе» (1952),
«Небесний змій» (1983); збірки нарисів «Багато не
ба» (1954); репортажів «Стрілка коливається»
(1930), «Ех, Кубань, ти Кубань хліборобная»
(1931), «Вічні вогні Альберти» (1959); збірок новел
та оповідань «Серед хмаросягів» (1962), «Чотири
сонця» (1969), «Внуки столітнього запорожця»
(1981); мініатюр «Прогулянка алеями мільйоно
літь» (1987), спогадів «Дар Евдотеї» (1990) та ін.
Померла Докія Кузьмівна Гуменна 4 квітня 1996 у
НьюЙорку. Похована на українському православно
му цвинтарі в СаутБаундБруці, штат НьюДжерсі.
wikipedia
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кий клімат із струсями та жирафами, що про
гулюються під вічнозеленими пальмами, і
грізний льодовик, що покрив крижаною шап
кою Европу на довгідовгі часи. Подумати
тільки: по Европі в тропічних джунглях бродять
гіпопотами, тигри із зубамишаблями, масто
донти, південні слони... А тепер декорація
змінилась: секвояні ліси, буки, каштани, луги
й рівнини. .. Все це — епохи, що тривали по
кілька сотень тисячоліть: шель, ашель,
мустьє...
(Примітка для неознайомлених: В археології
прийнято ділити палеоліт (старокам’яну добу) на
кілька окремих епох, головно, за показниками тех
ніки виробів кам’яного й кістяного знаряддя: шель,
ашель найдавніший палеоліт; мустьє — середній
палеоліт, часи неандертальця; пізній палеоліт поді
ляється на три доби: оріньяк, солютре, мадлен. Пе
реходова доба між палеолітом і неолітом зветься
мезолітом і має свої підназви: азіль, тарденуа ...
Всі ці назви умовні, дані за місцем першого знай
дення пам’яток палеоліту. Через невиробленість
кращих термінів їх уживають у міжнародній архео
логічній літературі.)

Але облишмо на боці ці часи. Вони тривали
мільйон років, а наш безпосередній предок,
кроманьйонець, виступив на сцену вже в «ос

Альтаміра, Еспанія

танній хвилині» цього мільйону років, у орінья
ку, десь приблизно 5030 тисяч років тому. Це
значить – в останній фазі довговікового льодо
вика, але ще задовго перед його згасанням, у
вюрмському періоді, коли суворість льодови
кової доби досягла крайніх найвищих меж.1
Непомітно для окремих поколінь відбувався
перехід від вогких субтропіків, пальмових гаїв і
жираф із струсями – до поміркованого клімату
з листвяними лісами, з шовковистою травою
степіврівнин, а потім і до тундрового краєви
ду, так, як би на крайній півночі. На окраїнах
льодовика широкою смугою розкинулися пус
тельні простори, а за ними, приблизно по пун
ктирі сучасних північних меж України й Білору
сії, — мохові тундри. В тундрах бродили табу
ни північного оленя та інших полярних тварин.
Були там і мускусний вівцебик, і песець, і кося

Фон/де/гом, Франція
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Костенки, Вороніжчина

ки диких коней, і череди диких дворогів, – зуб
рів та туліть: шель, ашель, мустьє...
(Примітка для неознайомлених: В археології
прийнято ділити палеоліт (старокам’яну добу)
на кілька окремих епох, головно, за показника
ми техніки виробів кам’яного й кістяного зна
ряддя: шель, ашель найдавніший палеоліт;
мустьє – середній палеоліт, часи неандерталь
ця; пізній палеоліт поділяється на три доби:
оріньяк, солютре, мадлен. Переходова доба
між палеолітом і неолітом зветься мезолітом і
має свої підназви: азіль, тарденуа...)

Всі ці назви умовні, дані за місцем першого
знайдення пам яток палеоліту. Через неви
робленість кращих термінів їх уживають у між
народній археологічній літературі.
Але облишмо на боці ці часи. Вони тривали
мільйон років, а наш безпосередній предок,
кроманьйонець, виступив на сцену вже в «ос
танній хвилині» цього мільйону років, у орінья
ку, десь приблизно 5030 тисяч років тому. Це
значить – в останній фазі довговікового льодо
вика, але ще задовго перед його згасанням, у
вюрмському періоді, коли суворість льодови
кової доби досягла крайніх найвищих меж.1
Непомітно для окремих поколінь відбувався
перехід від вогких субтропіків, пальмових гаїв і
жираф із струсями – до поміркованого клімату
з листвяними лісами, з шовковистою травою
степіврівнин, а потім і до тундрового краєви
ду, так, як би на крайній півночі. На окраїнах
льодовика широкою смугою розкинулися пус
тельні простори, а за ними, приблизно по пун
ктирі сучасних північних меж України й Білору
сії, – мохові тундри. В тундрах бродили табуни
північного оленя та інших полярних тварин. Бу
ли там і мускусний вівцебик, і песець, і косяки
диких коней, і череди диких дворогів, – зубрів
та турів... А найцікавіші з них — товстошкірі гі
ганти: мамут і вовнистий носоріг.2
Вся центральна Европа аж до Піренеїв яв
ляла собою холодні лесові степи й тундру, —
то й там також розгулювала полярна фавна.
Типові мешканці полярних широт заселяли й
узбережжя Чорного та Середземного морів.
Отож, виявляється, такі степи та тундри
центральної, середньої та східньої Европи бу
ли прекрасним життьовим тереном для мис

ливців пізнього палеоліту. Вже в попередній,
мустьєрській добі навчилися мисливці розпіз
навати норови й звички звіра: треба було тіль
ки заманити його в який яр, чи підкрастися
непомітно й зненацька заскочити, чи настави
ти хитромудру пастку. Хитрощів ловецьких не
злічити, але одна річ була обов’язкова: мис
ливці були такі самі бродячі, як і ті отаритабу
ни, що на них палеолітики жили. Таборища їх
не були ані тривалі, ані прикріплені до одного
й того ж місця. А втім, якийсь таки «календар»
був: влітку йшли на кращі пасовиська в нап
рямку льодовика, а взимку ховалися в затиш
ні від вітрів, морозів та снігів місця. Рухливість
палеолітичної людини не була обмежена ні
чим. То була звичайна річ – пересуватися десь
із глибини континенту аж до берегів синього
моря. Безмежна степова смуга, що почина
лась на схід від Піренеїв, що тяглася вздовж
середньої, центральної та східньої Европи, та
й простувала далі в степи Азії, аж до Байкалу
— вона утворювала один суцільний масив, із
одностайним складом степової звірини.
Шалено багатий був цей стептундра нез
численними отарамикосяками, гуртами й
чередами всякої звірини. Але найпоказніший
з усіх звірів був велетеньмамут, що водився
в прильодовиковій смузі за мустьєрських, за
оріньяцьких часів, а в Україні ще й довше, в
часи мадлену. Людям ХХго століття пощас
тило бачити цього палеолітичного мамута.
Замерзлі мамути, знайдені у зоні вічної мер
злоти (Сибір, Якутія), збереглися в тому хо
лодильникові так добре, що вчені навіть час
тували своїх собак печенею з мамутового
м’яса, – і нічого! Собаки ласували, аж за вуха
ми лящало. Шлунки замерзлих мамутів були
набиті травами з льодовикової доби, так вони
й не встигли переваритися в мамутовому жи
воті. От саме такими й малювала палеолітич
на людина в своїх печерних картинних галері
ях мамутів: довга бура вовна звисала на пле
чах і грудях цього велетня, що мав шість тонн
ваги. Самі ікла були завдовшки чо
тири метри, а важили понад 200
кілограмів. Один зуб важив
півпуда. Такими зубами
мамут, як

Франція

М

ж
н

в
к
с
–
ч
к
с
в

к
н
с
р
ю
т
д

в
т
м
с
д
ц
к
т
д
д
з
т
З
о
в
д

Д

,


я

е


х
о
»


ь

ь
о

ж
а
у
з


й
й
я
а
в

.



о

и
и




н

0
в
и
к

UR-2017_2.qxd

24.01.2019

20:16

Page 13

УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ

С. Пушкарі, Чергігівщина
Молодове, Чернівецька обл.

жорнами, перемелював ті трави й гілки, що
ними насичував своє велетенське тіло.
І ото такі мамути водилися в підльодовико
вій смузі незчисленними отарами. Мамутові
кістки знаходяться впарі із знахідками люд
ських поселень східньої та середньої Европи,
– то на цих поселеннях мамутових кісток налі
чують не то що з десятків, а із сотень осібня
ків. Та тільки мамут любив холодок. З вига
санням льодовика він відступав на північ, або
вимирав.
Як малі люди могли опанувати й збороти та
ку гору живого м’ясасала, із такими страш
ними іклами – невідомо, але ті оріньяцькі
стойбища, що їх уже відкрито на теренах Ев
ропи, а зокрема численно на Україні, показу
ють, що мамут давав людині все: їжу, одяг, ма
теріял для вироблювання знаряддя і прикрас,
для побудови житла та навіть і «хатні меблі».
Така велика мисливська здобич, як мамут,
відкрила нову сторінку в житті людини. Не
тільки не було потреби рухатися з одного
місця, а навіть і неможливо. Щоб впорати й
спожити таку велику кількість м’яса й сала,
доводилося надовго осідати на одному міс
ці. Але табуни мамутів паслися аж на самому
краю тодішнього світу, попід льодовиком, а
там далі було так, може, як це в переказах
дійшло до Геродота: «Вище, на північ від най
дальших мешканців Скитії, країна, кажуть,
захована від ока людського й непрохідна, бо
там рясно й безперестань сиплеться пір’я.
Земля й повітря наповнене ними, от чому
око людське не може нічого за ним побачити
в цім краю».3 Може це якийсь неясний леген
дарний спогад про льодовиковий краєвид?

Добранічівська стоянка, Черкаська обл.

То годі вже було тягти на собі аж до теплих
берегів синього моря такі туші м’яса й сала.
Доводилося сидіти, де застала зима, й приду
мувати надійні захисти від віхол, вітрів і моро
зів підльодовикової смуги.

ІІ.
Південний край льодовика на сході Европи
це й сучасні етнографічні межі України. Лише
в добу найбільшого зледеніння висовували
ся вглиб України два льодових язики — в ба
сейні Дону та в басейні Дніпра, — але це був
виняток із загальної картини льодовикової
географії. На півночі, за межами України й Бі
лорусі, починався вже льодовик, завгрубшки
у одиндва кілометри, а подекуди й значно
вищий.4 Нижче цієї межі, на теренах України
вже відкрито (до 1953го року) понад двісті
поселень пізньольодовикової доби, а якщо
точно хочете, то 236.5 Або, сказати б прості
шими словами, Україна вже в той найдаль
ший час була ґрунтовно й уперто заселена
оріньяцькими мисливцями на мамута. Ось
чому нуджу я вибачливого читача екскурсією
в льодовикову епоху, що начебто ніякого від
ношення не має до обіцяної казки. Чи ж не
пробирає священний «льодовиковий» мороз
по шкурі, коли вдумаєшся, що Київщина,
Чернігівщина, Вороніжчина, Кам’янеччина,
Полтавщина, Гуманщина, Надпоріжжя, По
бужжя, — ці так тільки легко заштриховані
молодою археологією обриси майбутньої
України, — що започаткували вони своє жит
тя десь так 50 тисяч років тому, якщо не знач
но давніше? Ось із якого часу треба почина
ти нашу історію, бо це звідти б’ють наші дже
рела. Ще Московщина вся стояла під двокі
лометровими горами криги, як на Україні
вже буйно процвітало життя. Ось чому хочу
я приділити цьому вихідному періодові як
найпильнішу увагу і зрозуміти його — ра
зом із терплячими читачами.
Стоянки мисливців на мамута, такі, як
Кирилівська (у Києві), Мізинська і Пушкарі
(на Десні в Чернігівщині), Гонці (на Полтав
щині), Костенки (на Вороніжчині) і багато
інших, тим і дали про себе знати, що в них
було зібрано багато мамутових іклів та кос

тей. Щораз вдосконаленіші методи розкопів
виявили, що це були не односезонні корот
котривалі стойбища, а солідні поселення із
спеціяльними побудовами — для житла
взимку і для збереження запасів. Це були хо
роші теплі півземлянки й шатра, так на роди
ну в 50100 осіб, з кількома огнищами вряд.
В огнищаних попелищах — перепалені та
розколоті кістки. Поміж окремими житлами
виявлено переходи з одного в друге, госпо
дарчі ями (льохи) для запасу на завтра. Жит
ла були укріплені попід стінами мамутовими
лопатками, а верхівлі їх для певности були
закріплені мамутовими кістками. Зуби маму
тові правили за стільці й інші «меблі».
Великий збір різних знарядь і господарчих
приладів, як голки з вушками, різноманітні
шильця, шкребельця, гострячки, проколки
тощо (для обробки шкіри та пошиття одежі,
десь певно) розкривають нам очі на далеко
заавансовану матеріяльну культуру. А загад
кові мистецькі фігурки з мамутового ікла та
різьба на них свідчать про дуже розвинений
духовий світ цих мешканців прильодовико
вих селищ. Ці люди вже потребували вкласти
в образи свої уявлення про світ, але крім то
го ще й організувати у мистецьку естетичну
форму. Тож не дивно, що київський орнамен
тований уламок мамутового ікла із загадко
вим сюжетом (пташина голова й черепаха?)
обійшов увесь археологічний світ та й фігу
рує в підручниках. Відкриття в Мізині унікаль
них фігурок із мамутової кості та браслету з
дуже складним хитромудрим меандром —
викликали сенсацію, як об’яв, і не сходять із
сторінок світової археології при обговоренні
палеолітичного мистецтва.
Але найприкметнішою рисою оріньяку для
всієї Европи й Азії від Піренеїв до Байкалу це
фігурки жіночого образу. Вони роблені з кос
ті, з каменю, різьблені на скелі, мають деякі
місцеві відміни, але одне для них спільне на
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Гагаріно, Вороніжчина

такому велетенському просторі: жінку зоб
ражено цілком голою у найкрайніших фор
мах жіночої дорідности. Вона завжди стоїть у
медитативній спокійній позі чарування, а го
ла вона тому, що магія голої ефективніша, як
відомо з етнографії. Руки її складені на гру
дях чи на животі, голова схилена додолу, але
лиця не вироблено, яке воно – треба здога
дуватися самому. Зате дуже добре вирізь
блена чи то зачіска, чи то волохата хутряна
шапочка. На деяких зображеннях можна зап
римітити намисто чи татуювання, а навіть і
признаки вживання до магічних дій хвоста.
До нас дійшли тільки вироби з кості й каме
ню, алеж нема сумніву, що зображення ці ро
билися й з дерева, і з глини, кори, трави, со
ломи чи шкіри.
Ця одностайність жіночого образу дає під
ставу вважати, що на всьому просторі Евра
зії жили одної думки люди. Яка та думка, що
в осередді своєї уваги поставила жінку, що
зробила її центральним образом цілої вели
кої доби?
Багато міркувань і здогадів висловили вже
всякі авторитети, і все ж ще й досі образ цей
зостається нерозгаданим. Мені думається то

Вілендорф, Австрія
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Костенки, Вороніжчина

му, що двадцятий вік хоче нав’язати палеолі
тикові наш спосіб мислення. Говорять: «палео
літичні венери»; «фетиші»; «витвір еротичних
смаків того часу»; «ляльки» ... А тут добре було
б скинути з себе на якийсь час тягар нашару
вань тридцятьох тисячоліть і, по можливості,
уявити себе десь у прильодовиковій смузі,
отак повертаючись із ловів. Змучені, але щас
ливі, голодні, але веселі, несемо мамутячі ту
ші. І вже далеко бачимо — над горбком в’єть
ся синій димок, вітрець доносить до нас його
втішний дух. Скоро вже будемо дома ...
Удомк! Таке нове слово, це ж недавно воно
з’явилося. Удома — постійне огнище. Старі
люди розказують, що такого раніш не було, а
де застала ніч, там і притулилися — чи дощ, чи
вітер, чи мороз ... То добре вони здумали —
такі затишні та притулЬні огнища в захистку,
вкритому землею, спорудити.
Так приблизно уявляю я собі відчуття орінь
яцьких мисливців на мамута, що вже мають
дім, господу. А в господі тій біля огнищ чека
ють матері їхні. Добре і сильно, нівроку, закли
нали матері, щоб дався мамут людям на по
живу. Дякувати матерям, ось ледве тягне
мо багату здобич, а ще скільки заг
ребли у снігу, бо не могли забрати
всього за раз.
Моя фантазія? Ні, у народів,
що й досі живуть у підполярних
широтах, себто в умовах, подіб
них до прильодовикової смуги
на Україні 30 тисяч років тому, і
досі старші матеріжінки під
час вловів відправляють удо
ма магічні обряди, і це від них
залежить успіх на вловах. Во
ни – жриці, якщо це слово вже
з’явилося у бідному словнику палео
літика оріньяцької доби. От ця поза:
зложені на грудях руки, схилена голо
ва... чи в інших зображеннях – піднесені дого

Мізинь, Чернігівщина

ри руки, абож піднесена догори рука з ро
гом... Це ж пози обрядові, в таких позах від
бувалися магічні заговори й заклинання.
Про те, що не чоловік (як тепер), а жінка бу
ла посередницею між людьми й Вищою Си
лою, є багато свідчень з далекої і близької ми
нувшини...
Та облишмо хоч на короткий час роздуму
вання, повертаймося до ватаги мисливих.
Всю свою здобич вони несуть матері, най
старшій господині, а вона вже знає, що з цим
зробити: що тепер з’їсти, а що на запас, та й
де його сховати, щоб були харчі й тоді, коли ді
ти нічого із вловів не принесуть. Кожна мати
тут має свою роботу – от хоч би обробити шку
ру, що ото накладено її стосами по кутках...
Але он там, за тими кущами куриться ще
один синій димок, чому туди не завертає наша
ватага мисливих? Е, бо там – чужі матері! – Та
чи не однаково? – Ну, та як же ж, кожне з цих,
що йдуть і в такт вигукують «Югага!», кожне з
них знає, що он та мати, а не яка інша, привела
його колись
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маленьким на світ. Кожне з них почуває себе
приналежним до того, а не до того синього
димка, бо там його рід, його матері мати, пра
мати. Молодші матері слухають найстаршої,
бо вона весь мудрий досвід перейняла від ще
старших за неї, що їх уже нема серед живих.
Може не так було? Ну, то ось осетинська каз
ка, де й збереглися ці риси палеолітичного мат
ріярхального роду. Молодь завжди у походах,
на вловах, а вдома порядкує з дочками «мудра
Щатана», господиня огнища. Епітет «мудра»
ніколи не оминається в цій казці. Ось характе
ристика цієї господині: вона мудра, вона про
рочиця, вона знає таємні чари. Всі таємниці не
ба і землі їй відомі. Вона сама виготовляє цілю
щі ліки, тож споконвіку вміє вона лікувати...
Крім того, вона велика господиня. їй при
носять щедру частину здобичі мисливі з уло
вів чи дружина з загону чужої худоби. У неї
свої власні комори, повні всілякого добра, а
в голодні часи вона годує своїми запасами
весь великий рід. Вона дає мудрі поради в
критичних випадках...
Або ось казка про Сонцеву матір, що існує
в різних варіянтах (українському, литовсько
му, осетинському тощо). Сонце приходить
ввечорі до матері замурзане й стомлене, а
вона його вмиває й годує та вранці знову ви
силає на небо чистим і вимитим, у нових ри
зах. Про батька в найстародавнішому епосі,
в казках і в піснях, нічого не чути. Не було йо
го і в уяві людей оріньяку. Родову зв’язаність
рід тільки но починав усвідомлювати і то ли
ше через наочний, очевидний і доступний
образ: матіржінку. Іменем матері й зветься
вся споріднена група, при огнищі цієї матері
вона гріється та годується. І огнище так само
стає символом і уосібленням першої родової
організації, очевидним і зрозумілим.

ний вигляд. Ось тільки один приклад: «Дже
нерал» (general) це – «загальний», «спільний»
себто «рід»; але й «дженерал» (general) — го
ловний; військовий чин, ще й до того ж най
вищий. Щось зовсім далеке й протилежне.
Це на Заході. А на Сході — своя картина.
Там є також слово «жен». У Сіямі і Сх. Індії же
нана означає «гарем», «та частина міста, де
живуть тільки жінки». В Індії зєнана (zenana)
— та половина дому, де живе жіноча частина
родини: дочки, невістки. Гінні (ghinni) — жін
кагосподиня в індуській родині7. Одночас
но ж у санскриті і вченні йоґа (що з нього ми
знаємо це слово) жнана (jnana) означає
знання. Таким чином, ми індуськосанкрит
ським пояснюємо наше українське слово, як
це не парадоксально! Знання, виявляється,
означає «жіноча мудрість».
На півдні ж, у Греції, це саме же дуже легко
впізнається у словах із коренем ге, гі. Ось се
рія слів, що з грецької перейшли до загаль
ного вжитку, зв’язані з біологічними, відтвор
чими моментами: гени, геніталії, генеалогія,
генерація, генеза, євгеніка, геній, гінекей.
Більше того, грецька богиня Ге (ще звуть її
Гая і Ґая), мати богів у грецькій мітології, во
на ж – богиняЗемля. А як відомо, землягео
у індоєвропейському віруванні – мати. («Ма
ти – сира земля», приказка). Що гео – земля,
на це є такі непідкупні свідки, як загальнові
домі слова: геометрія, геодезія — міряння
землі; географія — наука про поверхню зем
ної кулі; геологія — наука про надра землі.
Отже, можна сказати, що Европу й велику
частину Азії заселяють як не прямі нащадки
«женів», (читай: «народу із символом орі
ньяцьких жіночих зображень»), то якісь в
більшій чи меншій мірі споріднені з «женами»
сусіди. Але найнедвозначніше і найвиробле
ніше це «ж» у нашій мові. Аджеж, крім жена,

ІІІ.
Що такої категорії, як батько, не було в умах
та уявленнях членів цієї першої родової гро
мади, видно не тільки з казок. Видно і з затри
маних обрядівзвичаїв (от, українське весілля,
наприклад), якраз на тій самій незміренній те
риторії, де знайдено жіночі зображення.
Очевидно, вже в часи оріньяку витворився
той звук (чи слово), що в нас звучить, як жін
ка (стара форма — жена). Жен у французькій
(le gene — люди), англійській (the gender —
рід), латинській (genetive — родовий) мовах
ознає «рід» себто «жени».
При зароджуванні прапредка цих мов не
було іншого слова на означення роду, як те
саме слово, що означало й «жінка» і що в на
шій мові так і зосталося існувати в своєму
первісному значенні.
У англійськоукраїнському словнику Под
везька є 36 англійських слів цього походжен
ня. І це показує, як праслово глибоко прой
шло в мислення, вже втративши свій первіс
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маємо й набір слів, що малюють саме оті по
няття, які людина оріньяку починала вже ус
відомлювати в свойому побуті. Поминаючи
промовисті слова живіт, життя цього ж коре
ня, скеруймо увагу на слова житло, жар.
Є ще слова жижка, що вже перейшло до ди
тячого словника і означає «вогонь», «жар». У
сербській мові жіжіца означає «сірник», себто
«вогник». Старослов’янське слово жґьома8,
(вогонь), слова жага, ожуг (запалена палиця)
... Скрізь ви чуєте оце «жжж», наче тут десь
поблизу працює прилад добування вогню. І от
така подібність до слова, що означає «жінка».
Так воно й є. У тих народів, що живуть в
умовах схожих до оріньяцьких, прилад для
добування вогню зветься «вогоньжінка».
Так, у коряків прилад цей, дощечка, що має
вигляд людської фігурки, — найважливіша
річ у господарстві9.
✵
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Таємниці бібліотеки княжни Анни
Сто разів відроджувалася Русь, і сто раз була розбита від півночі до півдня, ..
І тоді дійшли ми до цього місця і оселилися огнищами на землі Руській.
І так пройшли дві тьми, двадцять тисяч років ...

Х

п
п

«Книга Велеса»

XI столітті руська княжна Анна
Ярославна, дочка київського
князя Ярослава Мудрого, вийшла
заміж за французького короля Генріха I.
Вона привезла на батьківщину свого чо#
ловіка цілу бібліотеку. Рукописи були ду#
же цінними. Так, на знаменитому Рейм#
ському Євангелії з бібліотеки Анни кля#
лися під час коронації французькі коро#
лі, включаючи останнього. Раритети Аг#
неси, як називали її французи, майже ві#
сім сотень років перебували в створено#
му нею абатстві Святого Вінсента. Але
під час Великої французької революції за
рішенням Конвенту книжкові багатства
з багатьох монастирів і абатств перекочу#
вали до Парижа і стали власністю Націо#
нальної бібліотеки країни.
Під час революції в Парижі під ім'ям
Поль Очер жив Павло Строганов # син
Олександра Строганова, графа, сенато#
ра, члена Державної ради, колекціонера
і директора імператорських публічних
бібліотек. Поль Очер славився якобін#
цем і був у клубі «Друзі закону». Засідан#
ня «друзів» проходили у колишній коро#
лівській резиденції #в Версалі. Це було
дуже зручно бо доводилося часто корис#
туватися юридичними документами з
королівської бібліотеки, що знаходилася

В
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тут же, у Версалі. Поль Очер явно опи#
нився в потрібному місці в потрібний
час: він був призначений не тільки біблі#
отекарем клубу, але і зберігачем королів#
ської бібліотеки. Однак Павла не надто
займали стародавні манускрипти і кни#
ги.Зате непідробний інтерес до скарбів
королівської бібліотеки виявляв його
батько # граф Строганов. Чи варто диву#
ватися, що під час перебування його си#
на на посаді головного хранителя значна
частина королівської бібліотеки (у тому
числі слов'янські рунічні документи) бу#
ла переправлена в російське посольство
і опинилася в руках колезького асесора
Петра Петровича Дубровського. До речі,
через певний час по чистій випадковості
був розкритий псевдонім Павла Строга#
нова. Його визнали російським шпигу#
ном і видворили з країни.
Тим часом, користуючись смутою, по#
сол Дубровський вивіз із Франції багату
колекцію книг, що належали Анні
Ярославні. Вона по праву вважається
унікальною # єгипетські папіруси, сувої
з текстами античних авторів, листи
французьких правителів, починаючи з
V століття, християнські і давньос#
лов'янські рунічні книги й сувої!
Незабаром слава про придбання Дуб#
ровського рознеслася по всій Європі #
його збори порівнювали із зборами са#
мого Ватикану! Газети навперебій твер#
дили, що в «хатині», в «убогих стінах»
зберігається багатющий скарб століть,
гідний іншої долі. Завітав в «хатину»
Дубровського і сам директор імпера#
торських бібліотек Строганов. Йому,
пристрасному колекціонерові, у що б
то не стало хотілося заволодіти колек#
цією для своєї бібліотеки, але Дубров#
ський відповів відмовою. У 1800 році
посол передав у дар царю Олександру I
частину скарбів # давньогрецькі, ла#
тинські, єгипетські, древнєфранцуз#
ські манускрипти. Але слов'янських
рунічних рукописів серед них не було.
Чому? Дубровський їх приховав! І на те
у нього були вагомі причини. З часів
Петра I в Росії насаджувалася сумно
знаменита «норманська теорія». І при
Єлизаветі I, і при Катерині ІІ, та й піз#
ніше ця теорія всіляко підтримувалася,
а всі свідчення, що суперечили їй,
безжально знищувалися або оголошу#
валися підробками.

Петро Петрович не сумнівався: пере#
дай він в бібліотеку слов'янські руни, їх
спіткала б та ж сумна доля. Але як не бе#
ріг колишній посол свої скарби, їх доля
виявилася незавидною, як, втім, і доля
самого господаря. На Дубровського був
складений донос #немов, він розбаза#
рює цінні манускрипти. Чи не рук
Строганова це була справа? Хто знає ...
Спеціальна комісія два роки вела роз#
слідування. За цей час Дубровського ви#
кинули з його квартири і позбавили плат#
ні. У 1816 році, після важкої хвороби, він
помер, так і не дочекавшись висновку ко#
місії: навіт визнали хибним. Після його
смерті був складений каталог його колек#
ції, але рунічних книг в ній не виявилося.
Дубровський забрав із собою в могилу та#
ємницю бібліотеки Анни Ярославни.
Є версія, що слов'янські руни потра#
пили до найбільшого бібліофіла того
часу Олександра Сулакадзева. При#
наймні, в його зібранні значилося по#
над 2000 найдавніших рукописів, і се#
ред них # безцінні. Стародавні перга#
менти, рукописи на бересті, шкірі, су#
вої й книги із древніх руських ведич#
них храмів. Наприкінці життя А. Су#
лакадзев пропонував давнину зі своєї
колекції Румянцевському музею. Для
ознайомлення з ними із Москви до
Петербурга прибув якийсь А. Восто#
ков. Тим часом справжнє його прізви#
ще # Остенєк, і походив він із сім'ї Ест#
ляндського німця, нащадка тевтон#
ського лицаря. Для Румянцевського
музею Востоков#Остенек нічого не
придбав, зате незабаром зробився док#
тором філософії Тюбінгенського уні#
верситету і кореспондентом Німецької
академії наук. За які такі заслуги? За
припущеннями дослідників, саме він
переправив до Німеччини частину
найцінніших книг, які за безцінь прид#
бав у Сулакадзева.
✵
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Хто ми без свого коріння, без своїх звичаїв і традицій?
«Не той дурний, що не знає де є
правда, а той котрий не хоче знати де є
правда.»
Г. С. Сковорода.

На даний період історії у нашому безмеж
ному Просторі відбувається значна подія 
наша планета і головне, для нас, наша нація
проходить дуже цікавий, досить складний
період часу  перехід в іншу еру і народжен
ня нової шостої раси. Це потребує зміни
людської свідомості, зміни менталітету, на
буття нових знань а точніше усвідомлення
набутого нашими предками і втіленням його
в життєвий процес, на даному етапі еволюції
людства. Ці знання відкриють для нас широ
кий спектр нових можливостей  для покра
щення загального стану, зцілення від бага
тьох хвороб, покращення енергетики влас
ного організму і усвідомлення, що тільки від
нас самих залежить вміння вирішити соці
альні, психологічні, фізичні та духовні проб
леми. Нам треба навчитися бути мудрими
людьми і, як учив Г.С.Сковорода, навчитися
пізнавати себе і вміло використовувати наші
природні обдарування, правильно реагува
ти на бажання, вміти управляти собою і не
боятись труднощів бо за його вченням: «Все
важке не потрібне а все потрібне не важке».
Знання це  сила а незнання це  деграда
ція, як учили нас наші великі митці. Усвідом
лення цілісності Світу і єдності його з нами
на рівні всіх присутніх енергій і видимого і
невидимого Світу. За вченням Г.С.Сковоро
ди: «Є видимий і невидимій Світ але вони
єдні». Мало мати вищу освіту, що вчить бути
хорошим спеціалістом відповідної професії.
Нам необхідно потрібно мати належний рі
вень ПРОСВІТИ, щоб усвідомити що то за
невидимий і єдний з нами Світ і як з ним умі
ло жити, відчувати його і за якими правила
ми мислити і діяти.
Наші пророки дали нам дуже мудрі наста
нови і ми маємо їх почути, зрозуміти і жити
за цими вченнями. Неперевершена наста
нова Т.Г.Шевченка: «Не дуріте самі себе,
учіться, читайте і чужому научайтесь й свого
не цурайтесь.»
Інформаційні програми, створені ворожи
ми силами, як найжорстокіша зброя для
людства, де все піддається безвідповідаль
ній, корисливій глобалізації і плюндрації
людського «Я», розтрощили пам’ять Роду
нашого великого, знищили найцінніші по
няття людського буття. Без цих знань люди
на стає рабом, роботом, слугою на благо
«батечка царя» і його свити і не живе а існує
в соціумі за вказаними ними законами і пра
вилами з почуттям страху і безвиході. Чому
я про царя тут згадую а дивіться як на рівні

підсвідомості нас привчають сприймати це
за щось величне і навіть божественне  пе
рекручена християнством колядка про на
родження Ісусу Христа «...де Христос ро
дився, з Діви воплотився … пастухи вітають,
царя прославляють…». Він ще тільки наро
дився і ніяк себе не проявив а його як при
родженого царя вже прославляють. Це і є
прояв психологічної зброї і дії на підсвідо
мість «рабів, невольників недужих, що зас
нули, як свиня в калюжі». Колядками спо
конвіку, на рівні звичаєвої культури нашого
Роду Великого Українського, славилося Різ
дво Сонця. Невже ми такі тупі слабаки що
піддаємося на чужу брехню і робимо не те,
що родова пам’ять і традиції великих пред
ків велять, а те що нам іудеї втискують, роб
лячи нас слугами брехні, нездарами, що
відцурались від свого рідного і виконують
накази чужинців?
Хто ми без свого коріння, без своїх звича
їв і традицій, найпрекрасніших і наймудрі
ших проявів людини в Природі  культури на
роду. Ми завжди будемо пам’ятати:
«..Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине
Осьде, люди, ваша слава,
Слава України.
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови
А голосна та правдива,
Як Господа слово.»
Т. Г. Шевченко.

Мудрість наших філософів і пророків ці
нує і визнає весь Світ. Ми не будемо жити
чужинськими, шкідливими для людини
вченнями, втілимо в життя своє рідне, не
зважаючи на нав’язування нам всього нега
тиву ЗМІ.
Наша велична звичаєва культура з її свя
тими традиціями і передачею, на рівні зви
чаю, величі людського буття в цілісності з
Природою не може бути забутою.
«..Світе тихий, краю милий
Моя Україно!
За що тебе сплюндровано
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась?
Чи ти діточок не певних
Звичаю не вчила?»…
Т.Г.Шевченко

Ми ніколи не забудемо вчення нашого ве
ликого пророка, його Дух завжди з нами. Ми
вже пізнаємо Світ на належному рівні і розу
міємо, що всі ці вчення давно написані, ми

просто лінуємось їх читати і усвідомлювати.
За законом еволюції наша нація, як най
древніша на Землі, першою має виховати
нову расу і подати приклад усьому Світу як
жити за законами і правилами Матінки При
роди, в її величному ієрархічному Світі. По
няття ієрархії в природному руслі тут вира
жається на рівні духовного вдосконалення
особи а не на рівні матеріалізму. Мудрість не
в тому безглуздому вченні де всі рівні перед
Богом  це велика брехня. Подумайте чи ма
тінка Тереза і Чикатило рівні в своїх життєвих
проявах? Ні , вони служили різним Богам і ні
якої рівності не мали. Світ ієрархічний…
За нами приклад розвитку духовної прос
віти, езотеричного і екологічного відрод
ження в життєвому просторі, розуміння ці
лісності людини і Світу. Всі помітили що ос
танні роки народжуються прекрасні, особ
ливі діти, що несуть у Світ поняття ладу, ми
ру і волі. Вони задають багато питань, відпо
віді на які ми маємо знати.
Але ми можемо дати лише те що маємо і
зуміємо пояснити лише маючи знання. Тоб
то нам самим треба, для вдосконалення
особистості, десь брати ці уроки Просвіти.
Вищі учбові заклади нас цього не научать.
У ваших руках журнал назва якого вира
жає найближчі для людини поняття  її рід
ного дому і родини. Наше народне прис
лів’я гласить «Як у гостях не добре а вдома
краще». І найцінніші уроки життя кожна осо
бистість отримує в своїй рідній хаті, від рід
них людей. Там, у кожного з нас, зароджу
ється найнеобхідніші поняття світогляду які
ми несемо через усе життя. Недоглянута, чи
як говорять недолюблена, дитина матиме
психологічну хибу з якою їй доведеться або
боротись, або бути неповноцінною, егоїс
тичною, мстивою особистістю, що негатив
но відобразиться на її долі. За Т.Г. Шевчен
ком «В своїй хаті своя правда і сила, і воля».
Виписуйте журнал «Українська родина» де
ви познайомитесь з основними поняттями
виховання дітей, збереження їх здоров’я.
Ви зрозумієте про вплив на особистість на
рівні тонкої матерії від материнської колис
кової до козацької школи. Тут викладені
знання про першооснову звичаю, традиції
нашої величної, духовної відовістичної
культури. Маючи ці знання запрацює соняч
на і правічна пам’ять нашого великого укра
їнського Роду, ми навчимося розуміти вчен
ня наших великих митців і пророків, розумі
ти Світ і його будову, своє місце в ньому,
навчимося слухати і чути, читати і усвідом
лювати прочитане.
Лада
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ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ

Остання подорож Т. Г. Шевченка через Київ
Після десятиденної подорожі з домовиною Т. Г. Шевченка, 6 травня під вечір, ми, що проводжа
ли домовину з Петербурга до Києва, наблизились до Микільсьної слобідки. Тут домовину зустріли
рідня поетова з Варфоломієм Григоровичем Шевченком на чолі та натовп переважно студент
ської молоді. Перед мостом коней було випряжено, і студенти повезли дроги з домовиною в руках.
Тим часом куди везли домовину, де будуть ховати  ніхто не знав...

Біля труни Т.Г. Шевченко в Київі, 22 травня 1861 р.

азваний брат поета В. Г. Шев#
ченко (помер у 1892 p.), будучи
у близьких стосунках з покій#
ним, вирішив було питання про похо#
рон ще до прибуття тіла в Київ; він мав
на увазі поховати тіло поета на Щека#
вицькому кладовищі, де була вже, як ка#
жуть, приготовлена і могила. Але ще по
дорозі від мосту до Києва виникла з
цього приводу суперечка, і поки що ви#
рішено було поставити домовину в пер#
шій по дорозі церкві # Різдва Христова
па Подолі. Але священик цієї церкви
Йосиф Жолтоножський не міг без доз#
волу властей дати згоду поставити до#
мовину в церкві, і В. Г. Шевченко за та#
ким дозволом пішов до благочинного
подільських церков, яким тоді був тепе#
рішній кафедральний протоієрей
П. Г. Лебединцев. Та виявилося, що і
благочинний своєю владою не може да#
ти такого дозволу; за ним треба було йти
до вищих властей. Доки прийшов доз#
віл, домовину зупинили на подільській
набережній, біля брами вежі. Ждали ми,

Н

Могила Т.Г. Шевченко. Канів. 1861 р.
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однак, не довго: скоро одержано було
дозвіл і митрополита, і генерал#губерна#
тора # поставити домовину поета в цер#
кві Різдва Христова. Біля останньої до#
мовину зустрів одягнений у ризи
П.Г. Лебединцев і настоятель церкви
Жолтоножський, які після внесення до#
мовини в церкву відслужили коротку лі#
тію. Потім ми, хто проводжав домовину,
пішли (не пам’ятаю, куди саме) вирішу#
вати питання, де ж поховати привезене
тіло Тараса Григоровича: у Києві чи в
Каневі, як на тому особливо наполягав
Г. М. Честахівський. Після довгих роз#
мов і суперечок вирішено було ховати
поета коло Канева, причому таке рі#
шення майже цілком належить Честа#
хівському, про що й свідчимо тут перед
тими, кому це знати цікаво. Вирішено
було, що наступного дня домовину буде
перевезено на пароплав для подальшої
подорожі тіла поета в Канів. Водночас
було вирішено # перед від’їздом з Києва
сфотографувати домовину, зібравши
навколо неї родичів поета. Для цього
наступного дня, 7 травня. перед обід#
нею (була неділя) домовину Тараса Гри#
горовича було винесено па церковне
подвір’я, поставлено на тих дрогах, на
яких її привезли з Петербурга, і обстав#
лено ріднею поета, яку оточував натовп
народу. Цьому випадковому скупченню
людей Честахівський хотів був дати хоч
якийсь лад, хотів поставити па виду де#
кого із шанувальників покійного поета,
наприклад, І. М. Сошенка, але натовп

вирував і перешкоджав будь#якому по#
рядку. Поставивши сяк#так рідню поета
(причому на більш видних місцях були
поставлені: сестра поета Ярина Григо#
рівна, по чоловіку Бойко, і його брати
Микита і Йосип Григоровичі), Честахів#
ський дав знак фотографу Воюцькому #
і з’явився доданий до цієї книжки ма#
люнок # «Домовина Т. Г. Шевченка в
Києві біля церкви Різдва Христова». На
цьому малюнку позначено цифрами та#
ких осіб: 1 # Микита Григорович, 2 # Йо#
сип Григорович, 3 # Ярина Григорівна, 4
# Варфоломій Григорович Шевченко, 5
# І. М. Сошенко (малопомітний, добре
видно лише його лисину) і 6 # Г. М. Чес#
тахівський, якого хтось штовхнув # і він
вийшов з подвійним обличчям. Після
фотографування домовину знову внес#
ли до церкви і відслужили обідню. Піз#
ніше відслужили панахиду, після якої
домовину знову поставили на дроги і
повезли на пароплав, щоб назавтра (8
травня) вранці пливти до Канева і там
виконати заповіт поета... Цим запові#
том, проте, не була та передсмертна ні#
бито воля Тараса Григоровича, про яку
розповідає М. К. Чалий у своїй книжці
«Жизнь и произведеніїя Тараса Шев#
ченко». Тут (с. 191) говориться, що при#
сутній в останні хвилини життя поета
Грицько Честахівський заявив (при ви#
рішенні питання # де ховати), що на
поставлене ним умираючому питання:
де поховати його? той відповів: «У Ка#
неві». Але ми добре пам’ятаємо, що
Чєстахівського «в останні хвилини жит#
тя поета» не було, та якби й був, то у
нього, з огляду на передсмертні страж#
дання Тараса Григоровича, не вистачи#
ло б духу запитувати вмираючого про
місце похорону. Добре також знаємо,
що ніякого заповіту, ні письмового, ні
словесного, про місце свого поховання
Тарас Григорович не залишав, а думки
його друзів про поховання тіла помер#
лого біля Канева (де поет збирався буду#
вати собі хату) грунтувались лише на
поетичному заповіті...
Пристрасно бажаючи виконати цей
заповіт, Г. М. Честахівський і говорив
про нібито передсмертну волю поета...
О. М. Лазаревський
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УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ

Українські народні пісні які любив
співати Т. Г. Шевченко
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Т. Г. Шевченко

небом… такого або рівного йому співу не чув
я ні в Україні, ні по столицях». П. Куліш.
Зі спогадів Феофана Лебединцева
(18281888)  українського історика, ви
давця і редактора журналу «Київська ста
ровина» «…Шевченко, стоячи обличчям до
заходу, своїм чистим, сріблястим, трохи
тремтливим голосом заспівав свою улюб
лену пісню «Ой і зійди, зійди, ти зіронько
та вечірняя». І співав він так натхненно, з
таким глибоким почуттям, що звуки цієї
пісні ще й тепер, через 26 років, лунають у
моїх вухах».

«Та забіліли сніги»

Кирило/Мефодіївське братство, до якого входили Михайло Костомаров, Тарас
Шевченко, Пантелеймон Куліш та ыншы митці і суспільні діячі.

Музикознавець М. М. Гордійчук так писав у
своїй добірці «На музичних дорогах»: «Слав
ний український Кобзар належить до найму
зикальніших поетів світу… Більшість поезій
задумана і складена Шевченком у формі піс
ні, тому його вірші так легко співаються… Та
рас Григорович знав багато українських на
родних пісень і, маючи гарний голос, прек
расно виконував їх».
Подається добірка спогадів сучасників
Шевченка про його талант, як виконавця на
родних пісень. Упродовж усього життя пісня
для поета часом була єдиною втіхою, порад
ницею. Тарас Григорович сам був свідком
того, про що співав у пісні. Глибоко відчува
ючи пісню, Шевченко вкладав усю силу нат
хнення у її виконання  чи то бурлацька «Та
забіліли сніги», чи ніжна, лірична «Зіронька»,
чи весела пісня про мельника «Ой піду я до
млина», чи сумна «У степу могила з вітром
говорила».
Красивий голос, натхненне виконання, ху
дожнє слово народної пісні давало можли
вість поетові зачаровувати своїм співом його
сучасників.
Пісні які знав, любив співати, використо
вував у своїй поезії Т. Г. Шевченко, підібрані
в аудіо диску у виконанні сучасних колекти
вів та виконавців. Такі пісні як «Та забіліли
сніги», «У Києві на ринку», «Ой піду я до мли
на», «Ой наступала та чорна хмара», «Ой хо
див чумак», «Було літо», «Ой зійди, зійди ти
зіронько та вечірняя» подані в аудіодиску у
виконанні гурту «Чумаки», за гармонізацією

мелодій Василем Трилісом, художнім керів
ником гурту.
Хочеться висловити надію і побажання до
фахівцівхормейстерів підготувати та запи
сати концерт із улюблених пісень Т. Г. Шев
ченка.
Тож віддамо шану поетові, заглибимось в
емоційний стан великого Кобзаря, таланови
того виконавця народних пісень, відчуємо в
спогадах його сучасників джерело натхнення
поета, вслухаємося в чарівні мелодії пісень
які надихали на творчість Т. Г. Шевченка.

«Ой зійди, зійди, ти зіронько та
вечірняя»
Зі спогадів Пантелеймона Куліша (1819
1899)  українського письменника, критика,
фольклориста, історика, про зустрічі з пое
том у 18431847 роках. П. Куліш на своє ве
сілля взяв «старшим боярином» Тараса. Гос
ті «… знали Шевченка по його творах та ніхто
ще не знав, що він предивний, може, найлуч
чий співак народних пісень на всій Україні…
Новий його талант виявився того ж таки
вечора… Репертуар «молодої княгині» (май
бутньої дружин Куліша) виявився значним…
а як показала вона йому голос… він похвалив
чи подякував їй посвоєму: сам почав їй спі
вати... Позакладавши назад руки, почав хо
дити по залі, мов по гаю, і заспівав:
Ой і зійди, зійди, ти зіронько та вечірняя;
Ой вийди, вийди, дівчинонько моя вірная…
Як же почули Шевченкове співання, ущух
ли всі так, наче зостався він один під вечірнім

Зі спогадів Федора Лазаревського
(18201890)  одного з шести братів Лаза
ревських, з якими приятелював Т. Г. Шевчен
ко. Познайомився Федір Лазаревський з по
етом в 1847 р. будучи чиновником Прикор
донної комісії в Оренбурзі.
«Шевченко прочитав нам напам'ять свою
поему «Кавказ», «Сон» та інші, проспівав
кілька своїх улюблених пісень: незмінну
«Зіроньку», «Тяжко важко в світі жити»; але
з особливим почуттям була виконана ним
пісня: «Забіліли сніги, заболіло тіло ще й
голівонька…» Ми всі співали… Були хвили
ни, коли сльози самі собою котилися з
очей, а гість наш просто ридав…»
Із щоденника Т. Г. Шевченка:
«13.05.1858 р. А. Каменецький записав ук
раїнську пісню. Це перша пісня, що я знаю,
без рими: «Забіліли сніги, заболіло тіло ще й
голівонька…»

«Стоїть явір над водою»
Із дослідження біографії Семена Степа
новича ГулакаАртемовського музикознав
цем і композитором Л. С. Кауфманом:
«Часто Шевченко і ГулакАртемовський ра
зом співали народних пісень. Саме тоді у
композитора виникла думка написати
власну музику на текст відомої української
пісні «Стоїть явір над водою…» Він це зро
бив і присвятив її Тарасу Григоровичу. Для
своєї пісні, що стала однією з найулюбле
ніших пісень Шевченка, ГулакАртемов
ський використав лише перші три куплети
народного тексту.
Мелодія ГулакаАртемовського є цілком
оригінальною».
Л.С. Кауфман
«С.С. Гулак$Артемовський»
Українська Родина № 2/2017
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«Ой на горі там женці жнуть»
Зі спогадів Юліана Беліна$Кеджецького
(18271889)  польського письменника який,
проживаючи в Києві, у 1846 році познайо
мився з Шевченком: «… в будиночку напро
ти, через дорогу тільки, зустрів я дуже весе
лого товариша, з яким ми познайомилися
дивним способом. Це і маляр, і поет в одній
особі. Зветься Тарас Шевченко. Одного ве
чора, коли я сидів біля вікна і пив чай, чую за
машний спів дуже гарним і чистим голосом:
Гей на горі там женці жнуть…
Пісеньки сипались з його вуст одна за од
ною… Співи повторювалися часто… Отож ті
співи розколихали і мою душу… і я затяг і собі:
Ой у лузі криниченька, орли воду п'ють,
А вже ж мою дівчиноньку до шлюбу ведуть…
Через півгодини стоїть хтось перед ган
ком… підійшов до мене і зняв капелюх…
 Добрий вечір,  сказав.
 Добрий вечір,  відповів я поукраїнськи.
Ми подали одне одному руки. Незнайомий
вимовив прізвище:  Шевченко.
 Тарас Шевченко, автор «Кобзаря»?
 Він сам і є,  відповів добродушно.
І знайомство зав'язалось. Поезія і пісня
зблизили нас».

«У Києві на ринку п'ють чумаки
горілку»
Зі спогадів Миколи Білозерського (1833
1896)  фольклориста, етнографа: «Мою матір
особливо чарував Шевченко своїм співом: хо
дить, бувало, по залі, заклавши руки назад, на
хиливши вниз голову… вираз лиця сумний, го
лос тихий і тонкий; мати, бувало, плаче від йо
го пісень. Ось його найулюбленіші тоді пісні:
 «Ой зійди, зійди, ти зіронько та вечірняя»;
 «У Києві на ринку п'ють чумаки горілку»;
 «Ой горе, горе який я вдався»;
 «Де ж ти, доню, барилася»;
 «Ой піду я до млина».
Із досліджень Д. Ревуцького «Шевченко і
народна пісня»:
«У Києві на ринку»… «Це, власне, не чумаць
ка пісня, а пришита до чумацького побуту бала
да на сюжет, дуже поширений в світовій поезії
кохання і шлюб брата з сестрою»  стор. 32.

«Ой піду я до млина»
Козачковський А.О. (18121889)  лікар.
Працював у Переяславі. Шевченко відвіду
вав Козачковського в 1845, 1846, 1859 р. Зі
спогадів: «Палкий любитель співу, він постій
но щось наспівував… Слухачі отримували ве
лику насолоду. Одною із улюблених пісень,
яку він постійно наспівував була українська
стародавня пісня: «Ой піду я до млина».

«Ой у полі могила»
Із щоденника Т. Г. Шевченка після прочи
тання повідомлення в пресі про розкопки Са
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вурмогили. «13.08.1857 р. Нашу славну
преславну Савурмогилу розкопано! Чудна…
любов до німих могил! Адже ж вони справді
нічого не говорять. Всенький день і вечір я
все співав:
У степу могила з вітром говорила:
Повій вітре буйнесенький щоб я не
чорніла…»
Рідна пісня в сні і наяву супроводжує поета
своєю прекрасною мелодією, глибокими
думками, ніжністю. «…Я задрімав і в якійсь
татарській лачузі знайшов М. Лазаревсько
го, Левицького і ще якихось земляків… співа
ючих малоросійські пісні. Я приєднав свій те
нор, і ми співали тихо і злагоджено: «У степу
могила з вітром говорила» (т. 5, стор. 77).

«Ой не шуми, луже…»
Зі спогадів Віктора Аскоченського (1813
1879)  російського журналіста та історика.
Викладав у духовній семінарії в Києві.
«Випадково познайомився я в Києві з Т. Г.
Шевченком. Це було в 1846 році в квартирі А
вих у Старому місті. Нас зібралось тоді бага
то. Після чаю все наше товариство вийшло в
садок… Тарас (я ще не знав його тоді) …сів на
траву, взяв гітару і, …заспівав «Ой не шуми,
луже». Я припинив розмову… в кожному зву
кові вчувалось щось наспівне, щось щемли
ве, щось таке, що брало за душу.  Хто це та
кий?  запитав я дівицю, яка сиділа поруч зі
мною.  Шевченко,  відповіла вона.  Шев
ченко?  майже стрепенувся я і тієї ж миті під
вівся і підійшов ближче до улюбленого поета,
«Кобзар» якого я знав майже напам’ять».
Зі спогадів Олександра Афанасьєва$
Чужбинського (18161875)  етнографа,
письменника.
«Тарас Григорович заспівав «Ой не шуми,
луже!», ми почали йому підспівувати».
Як улюблена пісня Т. Г. Шевченка вона ви
конувалась на першому концерті, присвяче
ному пам'яті поета співаком О. Ревуцьким
27.04 1861 року.

«Ой зацвіла червона калина»
«Помалесеньку, потихесеньку»
Зі спогадів Андрія В. Шевченка  сина Вар
фоломія Шевченка  родича, названого брата.
«Тарас часто співав з батьком. Пригадую
тільки дві пісні:
 «Ой гиля, гиля, сірі гуси»…
 «Помалесеньку, потихесеньку»
В збірнику «Пісні великого Кобзаря»  «Ой
зацвіла червона калина».

«Ой Морозе та Морозенку»
М. Бєлозерський у своїх спогадах свід
чить: «Одна з улюблених пісень Шевченка
була про Морозенка». В листі до П. Куліша
від 5.12.1857 року Тарас Григорович писав:
«Поцілуй Маркевича за мене, за його ноти,

добре, дуже добре, а особливо «Морозенко»
 він мені живісенько нагадав нашу милую
безталанную Україну».

«Та нема в світі гірш нікому»
Зі спогадів Олександра Афанасьєва$
Чужбинського (18161875)  етнограф,
письменник.
«Це було в 1843 р… у Полтавській губер
нії… в одному старовинному домі графині
Волховської у Мойсіївці (нині Драбівського
району Черкаської області)…
Бали Волховської були для Малоросії сво
єрідним Версалем… Усі давно вже полягали
спати… Тарас Григорович… пішов садом.
Невдовзі я почув його гучний голос, що виво
див улюблену тоді його пісню:
«Та нема в світі гірш нікому, Як сироті мо
лодому.»
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«Та яром, яром за товаром»
В листі до Козачковського 1852 року Шев
ченко згадує пісню «Та яром, яром та за то
варом», яку пізніше чув у «старому Переяс
лаві»: «Чудовий край і пісня дивовижна», 
зауважує з цього приводу Тарас Григорович.
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«Ой наступала та чорна хмара»
Зі щоденника Т. Г. Шевченка.
26.07.1857р… я почвалав собі тихою хо
дою на город, порушивши глибоку тишу ча
рівної ночі піснею: Та нема в світі гірш нікому
Як сіромі молодому…
А закінчився той вечір о першій годині ночі
піснею:
Іде багач, іде дука, п'ян шатається,
Над бідною голотою насміхається. …
Один веде за чуприну, другий з тила б'є.
Не йди туди, вражий сину, де голота п'є».
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«Тече річка, невеличка»
В своэму листі Кухаренко Я. Г. (18001862 
український письменник, етнограф, гене
ралмайор; морально підтримував заслано
го поета, допомагав йому грішми) Тарас Гри
горович пише:
«А я досі співаю та, може, й довго ще співаE
тиму, згадуючи дочку твою невеличку:
«Тече річка невеличка з вишневого саду;
Кличе козак дівчиноньку собі на пораду».
% Поцілуй її за мене, друже мій».
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«Віють вітри»
Косарів Є. М. (18181891)  командир ро
ти в Новопетрівському укріпленні, був безпо
середнім начальником Т. Г. Шевченка. У сво
їх спогадах Косарів зазначає: «В недільні дні
офіцери нерідко збиралися співати. Не від
ставав від них і Шевченко. Він співав тено
ром. Голос у нього був чистий і дзвінкий. На
прохання він виконував малоросійські пісні, а
особливо любив співати «Віють вітри».
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Була ж йому пригодонька, з Криму ідучи,
В чистім полі, край дороги, гей, гей,
воли пасучи».
…стор. 230.
Матеріал до 156/ї річниці з дня перепохо/
вання Т. Г. Шевченка на Канівську гору під/
готував В. Т. Ситник, учасник хору «Чумаки».
Адресовано шанувальникам творчості по/
ета та української народної пісні.
До матеріалу додається аудіо диск із піс/
нями, які знав і любив співати Т. Г. Шевченко.

В збірнику «Пісні великого Кобзаря» за
редакцією О. Дея та М. Гордійчука в розділі
«Улюблені пісні Т. Г. Шевченка» подаються
слова та ноти українських народних пісень,
які поет знав, співав та використовував їх у
своїх творах. Переконливих свідчень сучас/
ників поета, що ці пісні справді були його
улюбленими, на жаль, не віднайдено. Але
ці народні пісні пережили віки і співаються в
двадцять першому столітті. Ось вони:

«Ой у полі верба»
Із повісті Т. Г. Шевченка «Капітанша»: «Виг
ляд цієї корчми нагадав мені ще в дитинстві
співану пісню, яка починається так:
«Ой у полі верба
Під вербою корчма…»
У збірнику «Пісні великого Кобзаря» наво
дяться слова пісні:
«Ой у полі верба
Під вербою вода».

«Котилися вози згори»
Із повісті Т. Г. Шевченка «Музикант»: «…і
полилася вона сердечного солодкого суму,
моя рідна мелодія на слова:
«Котилися вози з гори
А в долині стали».

«Одна гора високая»
Із повісті Т. Г. Шевченка «Близнята»: «…кум
з кумою, йдучи в місто, співали тихо в два го
лоси:
«Одна гора високая
А другая низька…»
Пісня наводиться в збірнику «Пісні велико
го Кобзаря» (стор. 119) як улюблена пісня
Шевченка.

«Ой ти гаю, ти мій гаю»
У своїй поезії «О думи мої» Т. Г. Шевченко
згадує народну пісню «Ой гаю, гаю». На дис
ку подається варіант у сучасному виконанні
хору «Гомін» м. Київ  «Ой ти гаю, ти мій гаю».

«Всякому городу нрав і права»
В повісті «Близнята» Шевченко тепло опи
сує виконання пісні Сковородою і його учнем
Сокирою.

«Пісня про Нечая»
«Ой з/за лісу з/за темного»
Подорожуючи Україною, Тарас Григорович
ретельно записував, в малярських альбомах,
тексти українських народних пісень. «Пісня
про Нечая» записана в альбомі Шевченка в
18391843 рр.

«Ой оре Семен, оре»
Образ пісні Шевченко використав у поезі
ях: «Ой не шуми, луже» та «Ой я свого чолові
ка в дорогу послала».

Дмитро Миколайович Ревуцький

Повз села Моринці та Кирилівка, де прой
шло дитинство Тараса Григоровича, прохо
див чумацький шлях до Одеси та Криму. Ди
тиною Тарас заблукав і тільки надвечір зус
трів валку чумаків які, розпитавши хлопця,
привезли його до Кирилівки. Чумацькі пісні
любив співати батько поета. Важка чумацька
доля описана Шевченком у віршах: «У неділю
не гуляла», «Ой не п'ються пива меди», «У не
ділю та ранесенько».
В дослідженнях Д. Ревуцького «Шев/
ченко і народна пісня» подаються відо/
мості про чумацькі пісні які знав
Т. Г. Шевченко.

«Ой горе тій чайці»
С. Крапивіна свідчить, що Шевченко, жи
вучи у її сестри, в Києві на Пріорці, часто про
сив співати йому історичних пісень  про Са
гайдачного, про чайку. Пісня «Ой горе тій
чайці» подається в збірнику «Пісні великого
Кобзаря», стор. 33.

«Ой ходив чумак сім літ по Дону»
На першому вечорі, присвяченому пам'яті
Т. Г. Шевченка 27.04.1861 року, співак італій
ської опери О. Г. Ревуцький виконував дві
пісні, які любив слухати Шевченко: «Ой не
шуми луже» і «Ой ходив чумак сім літ по До
ну»  за дослідженням Д. Ревуцького «Шев
ченко і народна пісня», стор. 30.

«Було літо»
У таблиці «пісні, що їх знав Шевченко», яку
приводить Д. Ревуцький подана пісня «Було
літо». Ця пісня також приводиться в акаде
мічному збірнику «Чумацькі пісні» м. Київ
1976 р., видавництво «Наукова думка». Ось її
перші два куплети:
«Було літо, було літо, та й стала зима,
Як не було пригодоньки, гей, гей, та й
досі нема.

Література:
1. «Пісні великого Кобзаря», ред. О. Дея,
М. Гордійчука.
2. Д. Ревуцький «Шевченко і народна пісня».
3. А. Касперт «Шевченко і музика».
4. П. Козицький «Т. Шевченко і музикальна
культура».
5. М. Грінченко «Шевченко і музика».
6. М. Гордійчук «На музикальних дорогах».
7. Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами
його сучасників.
8. Ю. Івакін «Шевченко і фольклор».
9. М. Сумцов «Улюблені пісні Шевченка».
10. Козачковський «Про зустрічі з
Т. Г. Шевченком».
11. Т. Г. Шевченко «Кобзар».
12. Шевченківський словник т. 1, т. 2

Аудіо ілюстрації на диску
Пісні, які любив співати Т. Г. Шевченко
1. Ой і зійди, зійди ти зіронько та вечірняя. –
Гурт «Славія».
2. Та забіліли сніги – Хор «Чумаки».
3. Стоїть явір над водою – М. Гришко.
4. Ой на горі та женці жнуть –
«Українська пісня».
5. У Києві на ринку – Хор «Чумаки».
6. Ой піду я до млина – Хор «Чумаки».
7. Ой горе, горе – Гурт «Славія».
8. Ой у полі могила – М. Кирилич.
9. Ой не шуми, луже – Д.Гнатюк.
10. Ой зацвіла червона калина –
Гурт «Рідна пісня».
11. Ой Морозе та Морозенку –
Гурт «Славія».
12. Та нема в світі гірш нікому –
О. Чепурний.
13. Ой наступала та чорна хмара –
Хор «Чумаки».
14. Тече річка невеличка – І. Чайченко.
15. Віють вітри, віють буйні –
Українські пісні.
16. Ой у полі верба – Ансамбль
«Козаки Поділля».
17. Котилися вози з гори – Р. Кириченко.
18. Одна гора високая – Б. Гмиря.
19. Ой ти гаю, ти мій гаю – Хор «Гомін».
20. Всякому городу нрав і права –
Гурт «Славія».
21. Пісня про Нечая – М. Коваль.
22. Ой оре Семен, оре –
Гурт «Рідна пісня».
23. Ой горе тій чайці – С. Щербак.
24. Ой ходив чумак – Хор «Чумаки».
25. Було літо – Хор «Чумаки».
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ПІСНЯ ЄДНАЄ СЕРЦЯ
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Т.Шевченко

П

існя – це голос душі народу,
поетичний вияв його праце#
любності і співучої вдачі, об#
разне втілення його історії, моралі, мрій
і прагнень.
Яке ж це диво дивовижне – народна
пісня. І яку владну силу таїть вона в со#
бі. Вона така ж нездоланна і безсмертна,
як і той народ, що її створив.
Народна пісня як мати#берегиня, зав#
жди стояла і стоїть на сторожі тих запо#
відних джерел, що нині живлять наше
національне відродження. І сьогодні во#
на стає супроти брехні і розбрату, мо#
ральної розпусти і художнього несмаку,
відстоюючи правду, чистоту і людяність.
Українська народна пісня – то живий
скарб, що йде від покоління до поколін#
ня, несучи радість і смуток, чаруючи
людську душу, даючи їй силу і натхнен#
ня. Це та бездонна криниця, з якої п’єш
і ніколи не нап’єшся чистої джерельної
води. Це наш оберіг, це наша українська
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душа. Ось таку яскраву, дзвінкоголосу і
мелодійну, незламну і незабутню пісню
більше 30#ти років несуть у світ жіночий
народний ансамбль української пісні
«Любисток» та дитячий фольклорний
ансамбль «Медуниці».
Ансамбль «Любисток» створено в 1986
році. Це своєрідний, колоритний і са#
мобутній жіночий колектив, що виріс у
мальовничому куточку Києва, який зіб#
рала і згуртувала навколо себе праців#
ників заводу «Радар» та мешканців Кор#
чуватого Ніна Левицька – чудова спі#
вачка, чарівна жінка, яка до нестями за#
кохана в українську пісню, вона наро#
дилася в цьому краї на Жуковому остро#
ві 6 травня 1947 року в співочій україн#
ській працелюбній родині. «Вікові дуби,
луки, озера та могутній Дніпро – мій
дім, моє серце, моя співоча душа» — го#
ворила Ніна. І дійсно, природа щедро
обдарувала її талантом і чудовим голо#
сом. Із самого дитинства Ніна любила
співати. Гарно співала її мама і сестра
Людмила, тому коли збиралась вся ро#
дина до батьківської хати, пісня ніколи
не замовкала і дзвінко лунала над Дніп#

ром. Це були незабутні роки спілкуван#
ня з природою, спілкування з піснею.
І вже в неповні 15 років Ніну Ле#
вицьку прослухав Г.Г.Верьовка – непе#
ревершений знавець української на#
родної пісні, композитор і диригент
народного хору. Через те, що для їх#
нього хору Ніна була ще замалою, Гри#
горій Верьовка направив її в один з
кращих народних хорів «Хрещатик#
буд», яким керував вимогливий і про#
фесійний хормейстер Володимир Но#
віков. Ніна зразу ж влилася в цей ко#
лектив і стала солісткою хору.
Перші успішні виступи солістки са#
модіяльного хору, участь у районних,
міських та всесоюзних (на той час) ог#
лядах художньої самодіяльності, фес#
тивалях, які відбувалися не лише в Ук#
раїні, а й за кордоном, дні культури в
Італії та Німеччині, посприяли до
вступу в Студію по підготовці актор#
ських кадрів при Державному заслуже#
ному українському народному хорі
імені Г. Верьовки (1968#1970 роки). А
потім Ніна Левицька вступила до Ки#
ївського державного інституту куль#
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тури ім. О.Корнійчука (1972#76 роки),
який успішно закінчила, отримавши
диплом за фахом диригента#хормей#
стера народного хору.
Вчителями Ніни Вікторівни були ве#
ликі майстри мистецтв України: А. Ав#
дієвський, С. Павлюченко, В. Лисенко,
А. Пашкевич, А. Гуменюк, В. Новіков та
інші. Професіоналізм та велика май#
стерність наставників виховали у Ніни
вимогливість і відповідальність до обра#
ної професії хормейстера.
Ніна Вікторівна Левицька мудрий і
тонкий знавець народної пісні, профе#
сіонал своєї справи, хороший організа#
тор, дуже вимоглива до кожного вико#
навця, але добра і справедлива. Ніна Ле#
вицька – талановитий хормейстер, все#
бічно обдарована творча особистість.
Вона знається не лише на народній піс#
ні, але й на різних народних ремеслах:
сама ліпить із глини, плете із соломки,
вишиває, малює, моделює сценічні
строї, пише вірші та складає музику. Ця
невгамовна жінка і зараз з дітками орга#
нізувала гурток «плетіння із соломки».
Діти разом з батьками прилучаються до
цього мистецтва.
У музичному класі школи 273 завжди
гамірно і весело, тут діти прилучають#
ся до прекрасного, а Ніна Вікторівна,
як мама – всім покаже, всім розкаже,
всіх приголубить, ще й чаєм з пиріжка#
ми пригостить. Ось така вона, наша
чарівниця!
Ніна Левицька постійно працює у
творчому пошуку, грамотно добирає
репертуар для колективів. Створює
концертні програми: жниварський об#
ряд, свята «Калити», «Проводи зими»,
«Закликання весни», «Свято дівочої
долі», «Весілля». Свято «Купайла» що#
річно проводиться на Корчуватому, то#
му й недаремно місцеві жителі назива#
ють Ніну Вікторівну Берегинею, і це
насправді так.
Під орудою цієї талановитої жінки
обидва колективи вивчали звичаї, тра#
диції та обряди українського народу і
поповнювали репертуар все новими й
новими піснями. Успішно ці два ко#
лективи виступали на заводі в цехах, в
школі, перед жителями Корчуватого та
міста Києва, а також на етнографічних
святах у музеї архітектури та побуту
України в с. Пирогів.
З роками жіночий вокальний ан#
самбль «Любисток» набував творчого
досвіду та популярності. Брав активну
участь в житті міста, їх запрошували на
«Голосіївську осінь», «Проводи зими»,
Купальські свята, районні та міські ог#

ляди художньої самодіяльності, де ан#
самбль завжди був серед кращих, тому
й запрошували його часто на радіо і те#
лебачення.
За високі досягнення в сфері культу#
ри та духовності в 1990 році жіночому
вокальному ансамблю «Любисток» бу#
ло присвоєно почесне звання та вруче#
но Диплом народного самодіяльного
колективу.
А в 1998 році дитячий фольклорний
ансамбль «Медуниці» виборов найви#
ще визнання «Зразковий» колектив, а
художній керівник Ніна Левицька за
свою творчу роботу з дитячим фоль#
клорним колективом «Медуниці» від
Міністерства освіти України отримала
почесне звання «Відмінник освіти». В
1999 році за багаторічну діяльність у
справі збереження історико#культурної
спадщини України Товариство охоро#
ни пам’яток історії та культури України
присвоїло Ніні Левицькій звання Лау#
реата премії ім. П.П.Чубинського. Ні#
на Вікторівна Левицька сприймає свій
талант як дарунок долі.
Працюючи на телебаченні в редакції
народної творчості, я запросила цей чу#
довий колектив «Любисток» для участі у
програмі «Пісні мого народу». Коли я з
ними познайомилась, то була вражена
цим своєрідним виконанням народних
пісень та їх репертуаром. Дівчата такі
співочі та красиві, що й мені захотілось
до них приєднатись. Так я й стала учас#
ницею ансамблю «Любисток».
Пісні, які ми співали, я почула вперше
в житті, вони мене так зачарували, що я
вже не могла залишити цей колектив. А
співали ми різні пісні: календарно#об#
рядові, народні, історичні, жартівливі,
псальми, авторські та інші. Учасники

ансамблю самі приносили чудові скар#
би своїх предків – це такі цікаві і різно#
манітні пісні із різних регіонів України
— «Ой там на горі, ой там на крутій».
Цю пісню записала Ніна Вікторівна в с.
Любимівка, Вишгородського району,
Київської області від Шевчук Ганни
Олександрівни. «Був у мене муж, був і
чоловік» — принесла Євгенія Філонова,
яка й заспівувала цю пісню, яку перей#
няла від своєї матері.
«Сію редьку чепурненьку» — цю піс#
ню подарували «Любистку» фольклор#
ний ансамбль із Чернігівщини.
«Ой у печі окріп біжить» — пісня із за#
писів професора Степана Килимника.
«Ой посію руту квітку». З’явилась ця
пісня ще 200 років тому в Київській гу#
бернії. А записала її Олена Павлівна
Фадєєва#Долгорука, яка записувала
пісні з 1803 по 1814 р. на Київщині. Ці
рукописи і потрапили до рук керівни#
ка ансамблю Ніни Левицької, яка ви#
шукувала найкращі і ще невідомі зраз#
ки народних пісень.
«Кину мичку на поличку» — пісня з
репертуару Явдохи Зуїхи.
Колектив виконує і духовну музику
українських класиків: «Отче наш»
В.Лапченка, а також пісні на вірші
Т.Шевченка «За байраком байрак», «Ой
чого ти почорніло, зеленеє поле», ста#
ровинну українську народну пісню про
жіночу долю «Ой гаю, мій гаю», яка ста#
ла улюбленою в колективі, авторські
пісні Д. Луценка та А. Пашкевича «Гуси
летіли», І. Чернецького та В. Хорта
«Мамина коса». В репертуарі ансамблю
є чарівна пісня в обробці М. Леонтови#
ча «Ой сивая зозуленька.
А також колектив виконує пісні своєї
наставниці Ніни Левицької на вірші
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М.Луківа «Пізньої любові не буває»,
О.Страшенко «Ой, біля криниці»,
О.Дунської «Не в тому річ», П.Засенка
«Пісні з українського болю», а автор#
ська пісня «Мамине чар#зілля» стала ві#
зитною карткою ансамблю.
«Любисток — мамине чарзілля,
Любисток — чарівна трава…
Пісень багато в Україні,
«Любисток» ці пісні співа».
Змінюються роки, змінюються учас#
ники колективу. Це дійсно колектив
династій — співали тут мами, нині спі#
вають їхні діти, передаючи естафету
молодшому поколінню, бо єднає їх
усіх любов до пісні. Це своєрідна твор#
ча лабораторія, де займаються поста#
новкою голосу, дикцією, культурою
мови, сценічною культурою, в якій
плекались і виховувались справжні на#
родні таланти.
Як говорила Ніна Левицька, «мені б
хотілося, щоб колективи так співали,
щоб наша закомп’ютеризована молодь
не вимикала приймача, а якщо вже й
повсовували у вуха дротики, то щоб
там звучала наша рідна, генетично
вистраждана, збережена тисячоліття#
ми народна пісня».
І саме такі унікальні пісні, пісні#
знахідки виконував ансамбль «Лю#
бисток» на різних фестивалях і кон#
курсах, за що отримував дипломи І та
ІІ ступенів. Колектив брав участь у
звітних концертах м. Києва в палаці
«Україна», а також на купальському
святі на Дніпрі, ансамбль подорожу#
вав Україною, несучи людям свою
красиву народну пісню.
Успішна концертна діяльність поєд#
нується з великою просвітницькою ро#
ботою. Вдячні глядачі вчаться коляду#
вати та щедрувати, разом закликають
весну, проводять щорічне свято Ку#
пайла на Корчуватому, де всі присутні
беруть у ньому участь.
Прискіпливий підбір репертуару, без#
доганне виконання творів, сценічний
вигляд українських строїв, витриманих в
стилі київського регіону, які створила
сама Ніна Вікторівна, — все це приваб#
лює глядача, який ніколи не залишаєть#
ся байдужим до виконання пісень цими
чарівними жінками. Так магічно діють
учасники ансамблю на глядача. Це гово#
рить про високий професіоналізм співа#
ків. Як згадувала Ніна Левицька, що
«мої дівчата співають серцем, душею, і я
вчу їх, щоб вони бачили перед собою те,
про що співають, тоді і глядач це поба#
чить і відчує, і озветься в серці невимов#
ний щем і біль, і навернеться сльоза очи#
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щення, і відчує людина все, про що спі#
вали наші люди, аби не плакати».
Репетиції ансамблю проходили в му#
зичному класі середньої школи № 273,
що на Корчуватому, і там на підвіконні
завжди стояли горщики з розсадою, яку
вирощувала Ніна Вікторівна, а потім з
усіма учасниками ділилась своєю горо#
диною. Хоча, будучи малою дівчинкою,
вона не дуже любила працювати на го#
роді, де працювала її мама і старша сес#
тра, а Ніна тікала на великі луки, де
пасла кози й корови і там голосно спі#
вала, де й розкривалась її поетична спі#
воча душа. Душа вільної людини.
Дивлячись на ці горщики, я думала,
звідки в цієї жінки стільки енергії, що
вона все встигає зробити — і репетиції
проводити, і концерти, і вишивати,
плести із соломки, малювати і вдома лад
всьому дати. Дивовижна жінка!
А на стінах класу висіли фотографії
концертів цих двох колективів та дитячі
вироби із соломки. Цей естетичний
клас завжди приваблював усіх.
Все, чого досягла Ніна Вікторівна на#
полегливою працею, творчою невга#
мовністю, допитливістю, вилилося в
потребу зберегти та передати звичаї, об#
ряди, традиції в пісенній творчості но#
вому поколінню.
Тож її великий внесок у розвиток ди#
тячого виховання – надзвичайний. Як
кажуть, засіяні зерна щедро плодоно#
сять. Її фольклорний ансамбль «Меду#
ниці» неодноразово брав участь у Все#
українських фестивалях#конкурсах,
зокрема, «Осінні зорі», отримавши дип#
лом ІІ ступеня. А в 2012 році ансамбль
здобув перемогу на Всеукраїнському
фестивалі «Золоті ключі» ім. В.Верхо#
винця, отримавши диплом І ступеня.

Кожен рік дитячий колектив попов#
нюється новими учасниками. Вони
вивчають репертуар ансамблю «Любис#
ток», підтримують традиції, звичаї та
обряди нашого народу. Виступають діти
разом із дорослим колективом «Любис#
ток», переймаючи пісні, хороводи, ігри,
фольклорні танці. Це і веснянки, гаїв#
ки, колядки і щедрівки, свято Калити,
свято Купайла та інші. З другого зацвіт#
ку «Медуниць» проросли творчістю та#
лановиті співачки, які тепер співають в
Національному народному хорі імені
Г.Верьовки, — Наталка Осадча, Наталка
Зубок, Валентина Нянько, Юлія Коло#
мієць та Антоніна Зарічна. Ці учениці
Ніни Левицької готують концертну
програму до ювілею колективу та юві#
лею своєї наставниці. Разом із ансам#
блем «Любисток» та «Медуниці» готу#
ється святкова, цікава і змістовна, прог#
рама для глядачів.
Тож і мені в цей святковий день – день
ювілею Ніни Вікторівни та 30#річчя
творчої діяльності хочеться побажати
натхнення, міцного здоров’я, сонячних
ранків, чистих світанків, щастя без ліку
і довгого#довгого творчого віку.
Ніні Левицькій і її колективам «мно#
гая літа» і нехай пісенна зоря ніколи не
згасає на небосхилі української культу#
ри, і наша пісня щира і мудра нехай зву#
чить у серці кожного з нас, бо пісня дій#
сно єднає наші серця.
Кружляй же завжди, пісне, поміж нами,
Брини й лунай в різноголоссі нот,
Про рідний край і нашу пісню в світі
Не забувай, співучий наш народ!
Лідія Луценко, журналіст
колишній учасник ансамблю
«Любисток»
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Сонячна країна Україна

Т

рипільціхлібороби, очевидно, вважа
ли свою землю сонячною, а тому й
священною. Сонце вони зображували
на посуді: на ранньому та середньому етапах
прокреслювали, а в роки розвиненого  ма
лювали в образах кола чи круга. Жертовники
витворювали у вигляді сонця із коловохви
левим випроміненням. Сонце зображували
на оселях, як це засвідчують моделі, у вигля
ді округлих вікон, намальованих напівкіл, дуг,
навкісних лінійпроменів. Сонце сприяло
врожаєві хлібного збіжжя, веденню тварин
ництва, всього господарства. Вирощене
зерно є згустком сонячної енергії, тому вжи
вання його сповнює організм світлою силою.
Селища трипільціорії будували за коловим
принципом. Свою країну хліборобську обож
нювали і могли називати священною. Оче
видно, й оспівували, як про те йдеться в ук
раїнських колядках:
Допомагай Біг, ясне сонечко!
Високо сходиш, далеко світиш,
Допомагай Біг, ясне сонечко.
В народній творчості, особливо в піснях,
рідна земля  свята. Вона осяяна Сонцем,
Місяцем і Зорями. Божії світила, за «Велесо
вою книгою», завжди на чатах при ній: «Сон
це з Місяцем стоять за ту Землю».
Світоглядне розуміння життя і його духов
не утвердження були однаковими на всій те
риторії розселення хліборобів культури Куку
теніТрипілля від Дунаю до Дніпра. У цьому
вбачається не тільки етнічна, а й соціальна
цілісність. Суспільнодуховною організацією
її життя займалися волхвистарійшини. Роз
виток багатьох сфер господарювання, фор
мування космологічного світогляду, на якому
засновано віру, культуру, творчість, високий
ступінь етнічної консолідації вказує на доско
налий рівень суспільства на всіх землях Три
пільської цивілізації. Виходячи з даних роз
витку цивілізації, доктор М. Чмихов доводив,
що державність засновувалась у протонеолі

ті, неоліті. Цей період «імовірно вважати не
первісним суспільством, а періодом скла
дання державності, яка з’явилася у довер
шеному вигляді в епоху бронзи». Територія
розселення, розвиток суспільства та духов
ності трипільціворіїв засвідчують, що дер
жавність у них цілком могла існувати.
Розробкою проблеми державності трипіль
цівхліборобів займався археолог Юрій Ши
лов. Вона висвітлена у його працях «Прароди
на ариев», «Праистория Руси», «Праісторія
РусіУкраїни», «Джерела витоків української
етнокультури» та інших. Історична інтерпрета
ція його така. Частина жителів малоазійських
міст ЧаталГуюка і Хаджилара (6200 р. до н. е.)
мігрували за Дунай. Тут злилися з місцевою
людністю і утворили археологічну культуру
Кереш (VІ тис. до н. е.). На її глиняній табличці
зберігся напис: «...(жертовна) вівця схоплена
жерцем Аратти». Поступово центр Аратти із
Середнього Подунав’я переміщується на чор
ноземи міжріччя Дунаю, Дністра і Дніпра. В
часі і за територією вона відповідає культурі
КукутеніТрипілля. Що Аратта старша за Шу
мер, свідчать пам’ятки пониззя Дніпра, зок
рема славнозвісна Кам’яна Могила.
Найдавніші поселення «священної країни»
з’являються на південносхідній Трансільванії
та Прикарпатті. Їхня кількість збільшується, і
люди обживають береги й поля понад Півден
ним Бугом і Дніпром. Поселення ТрипілляА
ратти на другому етапі (близько 3600 р. до
н.е.) збільшуються за розмірами, розвива
ються ремесла: гончарство, обробка каменю,
кременю, дерева, шкіри, кування та зварю
вання мідних виробів. На третьому етапі
(30002250 р. до н. е.) центр Аратти охопив
територію між Південним Бугом, Синюхою,
Дніпром, Россю. Тут зосереджено всі міста
енеоліту, які займають площі від 100 до 450
гектарів з двоповерховими житлами. На піз
ньому етапі селища зменшуються за розміра
ми, підупадає творчість, особливо кераміка.

Розвиток Трипілля на всіх трьох етапах 
це розвиток держави Аратта. Вихідці з
Аратти забудували Урук у Шумерії (Месопо
тамія), а згодом і місто Аратту. Воно засно
ване самою Богинею кохання і плодючості
Інанною. Тому і є країною «заповідей божих»
та «чистих обрядів». Її ознакою було кільце
зі стрічкою, подібно до вінка із стрічками в
українських дівчат.
Священна країна Аратта залишила по собі
велику історичну спадщину. На Русі існувала
як Арс(т)анія з Артою. В Ірані вона була відо
ма під назвою Арти  країни найвищого бла
га і щастя. Індійці свою країну ще й досі нази
вають Бхаратою, є там і провінція Арта. Діян
ня п’яти арійських племен, які принесли із
собою славу своєї придніпровської прабать
ківщини, описані у поемі «Махабхарата».
Територіально і господарсько, за виснов
ками археолога Михайла Відейка, Аратта
не може бути на землях хліборобіворіїв.
Одначе духовно і світоглядно вона єднаєть

Сонячні символи Сварги на горщику із
ранньотрипільського селища в с.Гренівка
(Побужжя, етап А).

Чотири Сонця на горщику Трипільської
цивілізації (с. Веселий Кут, етап В).

Золота нашивка сколотів в образі
чотиричастинного Світу.

Семипроменеве Сонце на посудині
Трипільської культури із Липчан.
Побужжя, етап А (6000 р.).
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ся з трипільцями як носіями сонячної, а от
же й праведної, віри. Корінь «Ра» у назві
Аратта і віра у Сонце трипільцівхліборобів
єднають їх.
До найдавніших сонячних Богів належить і
бог Ра. Він добре відомий у Давньому Єгипті
 III тисячоліття до нашої ери. Оскільки вод
ночасі існувала культура КукутеніТрипілля,
то сонячний Ра осявав і духовне життя хлібо
робіворіїв. Основне їхнє знаряддя обробітку
ґрунту називалося рало, яке відтворювало
життєдайну основу проміння самого Ра.
Сонце у трипільській кераміці зображувало
ся на чотири сторони світу. Таким же чотири
бічним був храм бога Ра у давніх єгиптян.
Скульптура давньоукраїнського бога Світо
вида є також чотиривидою. Отже, чотири
сонця трипільців  це той же чотириликий Ра.
Посланцем Бога денного СонцяРа є птаха,
назва якої збереглася в українській мові, 
Рарог, тобто сокіл. Орел, сокіл у первісному
світогляді втілюють сонце, оскільки літали у
самому піднебессі. Корінь слова у них «Ор»,
«кол». В давніх світославних колядках жнива
прирівнюються до небесних величин, які ви
вершуються сонячним образом:
Нажнемо снопів, як дробен дощик,
Накладемо кіп, як на небі звізд,
Вивеземо ї на гору круту,
Накладем стирту саму золоту,
Завершимо ї сивим соколом.
Хоробру людину в давніх українських піс
нях порівнюють із цими птахами. Як і коза
ки, сокіл з орлом є побратимами, що й ос
півує відома українська пісня: «Побратався
сокіл з сизокрилим орлом». Крім цього, со
кіл є ще й вісником. Коли свахи на весіллі
йдуть від шлюбу, то саме через нього поси
лають вістку:
«Лети, соколоньку, попереду нас…»
Друга половина слова «Рарог» вказує на
зв’язок із Сварогом. Отже, він є і його вісту
ном. Сам же Сварог (за «Велесовою книгою»)
має у собі велику таємницю, бо втілює Світо
вида і Перуна разом.
В українській мові є багато слів із коренем
«Ра», особливо в тих, котрі мають сакральне

Булава Трипільської культури із
Щербанівки (Київщина). Розкопки
В.Хвойки.
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Великодна бабка із с. Заліське Тальнівсько/
го р/ну (Черкащина, колекція В. Мицика)

значення. Назвемо деякі. ПоРа, коли схо
дить сонце, це  Ранок. Воно проходить
крізь небесну бРаму, а в людей починаєть
ся Робота і Радість. Рада дає їм лад у жит
ті, а Рало допомагає у пРаці. ВіРа спові
дується у хРамі. Райдуга єднає небо і
землю. Сторона, де живуть Боги і боже сві
тило, називається Рай, а де живуть люди 
кРай. В ньому люди живуть пРаведно і по
пРавді. Історична кРаїна трипільцівхлі
боробів відома як АРатта (за Ю. Шило
вим), а наша сонячна держава  УкРаїна. Її
деревототем, яке тягнеться до Сонця,  Ра
їна (тополя пірамідальна). Отже, наш кРай є
стороною Божої, Сонячної благодаті.
Проминули тисячоліття. Настала пора за
ліза. На землях правобережного Дніпра жи
ли племена борисфенітів. Грецький історик
Геродот писав, що вони називають себе по
імені свого царя  сколотами, а скіфами їх
обізвали греки. Вони, як хлібороби, вважа
ли себе споконвічним народом наддніпрян
ського краю. Земля сколотів була священ
ною, оскільки дочка Борисфена АпіГея
(Земля) була дружиною Верховного Бога
(погрецькому Зевса)  образ ЗемляНебо.
Цар (зар) цієї землі звався Колоксай. Отже,
за походженням сколоти були предками
Неба і Землі. Цар мав сонячну сутність, а
його народ, мов проміння, ішов від Кола
Сонця, найдавнішого світлого Бога. Від ньо
го походять основні хліборобські назви: ко
лосок втілив у собі Небо і Землю; печені хлі
би  колобок, ка(о)лач, ка(о)лита, найважли
віший хліб Роду  коровай; поминальна ка
ша  коливо. Свята на честь Сонця назива
ються відповідно йому  Коляда, Колодій,
Калита. Cимволом краю є сонячне дерево 
калина. Як сколоти були синами Коло
ксая, так через кілька століть в «Слові о пол
ку Ігоревім» поляни названі «внуцями Даж
божими»  Бога Сонця.
Коло становило визначальну засадову сві
тогляду трипільціворіїв як у мистецтві, так і
в будівництві та господарстві. Духовно, а от
же й етнічно, люди не змінилися. Вони
сприймали світ триєдиним і чотиричас
тинним, тому ритуально все робили тричі і

на чотири сторони світу. Найвищим виявом
пошани до Сонця, вишніх сил є ритуальна
дія, коли люди дари несуть над головою.
Цим вони висловлюють пошану не тільки їм,
а й утверджують свою спорідненість зі світо
вими величинами. Як виносили страву у гор
щику шість тисяч років тому, так і тепер гос
подар виносить кутю на покутя. Колосонце
дівчина із краю сколотів несла над головою,
так і донині дівчата виносять коржкалиту на
свято. Колядники із сонцемзорею на святки
уславляють цінність світу білого для життя
на Землі. Оздоби у сколотів були сонячни
ми, навіть кінську упряж вони прикрашали
символами, в яких втілювали світлоносну
сутність Світу. Отже, ці образи походять із
духовних пластів трипільцівхліборобів і пе
реходять у давньоруське та українське на
родне мистецтво й звичаєвість.
Через багато соціальних та історичних
перемін земля понад Дніпром ще за часів
Київської Русі стала називатися Україною,
а з часом ця назва закріпилася за нею. Ро
ку 1187го в Іпатському літописі згадується
про смерть переяславського князя Воло
димира Глібовича: «І плакашася за ним всі
переяславци, за ним же Украина много
постона». Яких тільки псевдоверсій щодо
цієї назви не попридумували сповідники
російськоїімперської науки, аби спаплю
жити її істинне значення. Це і окраїна, і пог
ранична сторона, і украяна частина від чо
гось цілого (імперії). Хоч свідома частина
людності знала, що «Україна  рідний край».

Горщик із чотирьома Сонцями в образі
Матері Світу. Трипілля, розкопки
В. Хвойки. Київщина.
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Жінка з ритуальним посудом над
головою. Поселення Лука Врубливецька
(етап А, 6000 р.)

Одначе сакральне значення назви не роз
кривалося. Воно ж таке, як і сонцесяйна
Аратта, як і країна сколотів. У кореневій
частині слова стоїть сонячна назва Бога Ра,
а самих букв рівно стільки, скільки часу тво
рився світ  сім. Сакральний зміст втілений
не тільки в назві країни, а й у цілих рядах
слів української мови, що безперечно вка
зує на давність її походження. Наприклад:
Рай – раїна – країна – Україна.
Священність землі та існування на ній
держави підтверджується і на вишньому 
небесному рівні. Трипільська культура роз
вивалася під зодіакальним знаком Тельця.
Край, у якому жили трипільціорії, також
мав цей знак. У той час земні й небесні сили
увійшли в добродійну взаємодію, а відтак
життя і культура досягнули величного ду
ховного і господарського розвитку. Божес
твенним уособленням Тельця був Сварог, а
його божественна мова, священні знання
втілено у «Ведах Рога» («Рігведа»). Підтвер
дженням цього є і шанування культу Бика у
трипільцівхліборобів. На поселеннях часто
знаходять роги биків. У житлах, святили
щах, як ось Сабатинівському, мешканці за
копували череп вола з рогами, кістки. Об

Олена Багрій. Сонячна Сварга на
коровайній шишці. С.Павлівка/ІІ на
Тальнівщині. 2001 р.

раз його передано в різноманітних статует
ках бичків, корів, у пластичних та мальова
них образах на посуді, модельках жител.
Основним образом у «Ведах Рога» є бик
вілкорова. Вишнє небо називається
«Свах». Тому книжку правомірно називати
зібранням священних знань від Сварога.
Досліджуючи їх, індолог Степан Нали
вайко виявив багато паралелей і писемних
засвідчень, які змістовно і духовно спорід
нюють її образи із Трипільською цивілізаці
єю. Опріч символу бика, у санскриті «Go»
(Го) означає «корова». Склад цей в україн
ській мові пов’язаний із належністю до тва
рин  ха, ху, га, гу: худоба, «gosayin»  Гос
подар (власник корів), «Goptar»  Гоптар
означає «Цар, Воїн» (охоронець корів). Го
раштра, горадж’я, годеша із санскриту
перекладається «гокраїна», тобто «країна
бикатуракорови». Саме слово «гокраї
на» з часом трансформувалася у назву «Ук
раїна». Писемні підтвердження цього С.
Наливайко знаходить у пізнішій пам’ятці
«Велесовій книзі» (дощечка 7). Наведемо
запис повністю:
І Дажбог народив нас від корови Замунь,
І були ми кравенці, скіфи, анти, руси,
боруси і сурежці.
І тако стали діди русове.
Звідси С. Наливайко виводить такий ет
нонімічний ряд: коровичі  кравенці  укра

Миска із с.Опішні на Полтавщині, ХХ ст.

їнці. Він пише: «Автор «Велесової книги»
недвозначно самоідентифікує, ототожнює
себе і свій народ із боровичамикравенця
миукраїнцями, конкретизуючи, які саме
складові творять і наповнюють реальним
змістом цей збірний етнонім». Україна, за
С. Наливайком, «для стародавніх народів 
країна Тура, Бика. А я вже висловлював
думку, що назви Таврика, Скіфія, Русь, Ук
раїна, Волинь, (як і Буковина, Гуцульщина,
Бойківщина)  семантичні двійники й озна
чають «КрайКраїна ТураБика». Висновок
вченого такий: «Країна Бика», Гураштра, Гу
ратта, звідки, можливо, й Оратанія. І якщо
ареал Трипільської культури  Гуратта, де
ратта  «країна», то насельники її ті ж таки

Шиферна пластина із сонцем та зорями.
Київська Русь.

гукраїнці, українці... етнонім українці й
назва Україна існували на наших теренах
упродовж тисячоліть  у трипільські, скіф
ські, долітописні й літописні часи».
Небо і Земля, як двоєдина цілісність, оспі
вані, виображені в українському фольклорі,
мистецтві, звичаях. У творах люди єднають
небесні та земні сили, уславляють їхню пло
дотворну силу, утверджуючи їх і свою свя
тість та пошану. Священність рідної землі
виявляється у самих назвах. Так, місце виш
нього і вічного блаженства є Рай, а місцем
земного  кРай. Осіддя Богів називається
Вір’я, а осіддя родини  подВір’я. Побожну
мову звуть поВір’ям. У небесах володарює
Господь, а на землі  Господар. Хата як ро
дове осіддя  мікрочастинка Світу. По вер
тикалі вона триєдина  підмурівок, стіни,
дах, а по горизонталі  чотирибічна. Гостро
верхий дах на ній, мов шапка на скульптурі
Світовида чи шапкабирка на голові чолові
ка. Всі вони спрямовані до небес. У хаті, як
про те співають Божії посланці  колядники,
живуть чоловікМісяць, жінкаСонце, діти
Зорі, як космічні світила у небі. Господь і
Господар у давньоукраїнському світогляді
були єдиними. Бог славний «по всему світу»
і славним є «наш господар». Український
Бог, як хлібороб, землю оре, хліб вирощує,
навіть сидить у господаря в гостях:
Я в чолі стола у господаря,
У господаря все в пан Івана.
Тамки роздає щьистя, здоров’я,
Щьистя, здоров’я, многії літа,
Многії літа любого світа.
Займаючись своїм священним господарю
ванням, хлібороб жив і творив з любов’ю до
Світу, землі, людей. Цебто робив так, як чи
нив Бог, був сам в його образі у своєму рід
ному краї – Господар.
Вадим Мицик,
доктор філософії з культурології,
Заслужений працівник культури
України, лауреат премії імені Івана/
Нечуя/Левицького
м. Звенигородка Черкаської області.
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Ярилів тиждень (проводи Ярила)
Природа постає в усій своій красі. Весь довколишній світ немов святкує свою молодість буйним
цвітінням, кущуванням трав, багатоголоссям пташиного царства. Все навколо посміхається
сонцю, весні, людям, Богам.
Дрібний дощик частенько навідується на заклички діт
вори: «Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику в полив’янім
горщику. Тобі каша, а нам борщ, щоб ішов рясніший дощ».

В

есна теж так укріпилась в своїх
правах, що не має бажання зда#
вати естафету наступному ка#
лендарному циклу землероба # літу.
Щеб пак! То її закликали, вшановували,
веснянки в честь неї співали. Тепер же
вона справжня господиня землі! Хоч ро#
боти в господарів, як кажуть в народі
«непочатий край, для розваг та потіх ча#
су обмаль, але ж Звичай є Звичай! Треба
його виконувати!
Вже й солов’ї перестають співати і зо#
зулі не відповідають на запитання: «зо#
зуле зозуле, скільки мені років?» Люди
ковалів обдарували подарунками, щоб
грім шкоди не робив, скотину вигнали
свяченими вербовими прутиками на па#
совище, пастухів облили водою, бджіл#
ки гудуть в розквітлих садах, а весна не
здається літові.
Ото ж, треба урочисто попрощатися
з Весною і Ярилом, щиро подякувати
за їх добросовісну, з любов’ю викона#
ну роботу. Та і Ярило вже не такий, як
був на початку весни. Виснажився,
постарів, а рослини потребують більш
пекучого сонця, щоб зав’язалися і
достигли врожаї.
Свято починалося з того, що хлопці
майстрували з торішнього куля (обмо#
лочений сніп, яким вшивали покрів#
лю хати) солом’яну ляльку чоловічого
роду – опудало Ярила, закріпили його
на довгій дерев’яній жердині, носили
по вулицях, вигукуючи: «Ярила про#
воджаємо! Літо зустрічаєм!». За звича#
єм кожен господар приносить якусь
непотрібну дерев’яну річ чи поліно
для колективного вогнища. А воно
потрібне для того, щоб ніяка зла сила
не зашкодила проводам Ярила і Вес#
ни, появі літа. Місце проведення луг,
велика поляна чи діброва, де б могло
поміститися багато людей. Сходилися
всі: і малі, люди в літах. А головні дію#
чі особи#молодь – парубки і дівчата. І
запалала діброва барвистими вишив#
ками, платками, вінками в ружах, ко#
лосках, маках, волошках. Сьогодні та#
кий день, що треба переграти і перес#
півати стільки, щоб задовольнити бога
весни, гідно вшанувати його, щоб він
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не образився на них і прий#
шов на слідуючу весну.
Це не концерт , не вистава,
як сприймаємо сьогодні. Це
обрядові пісні і магічні ритуа#
ли, це щось таке дуже гли#
бинне і велике, якийсь пота#
ємний зв’язок людини з Всесвітом, за#
кодований звичаєвою культурою пра#
давньої мудрості. Письменник, істо#
рик,. досліджувач українських народ#
них звичаїв І. «Нечуй#Левицький
стверджує: «Можна гадати, що в давні
часи весняні ігри були початком релігій&
ного культу, а може й самим культом,
котрий у християнські часи став іграш&
кою, як і деякі язичеські давні боги ста&
ли навпісля нечистою силою. Не дурно ж
весняні ігри молодіж справляє на цвин&
тарі і починає на самий Великдень». Всі
обрядові ігри вигадані нашими мудри#
ми пращурами не просто так. Вони
спираються на міфічну основу в них
задіяні усі світлі і темні небесні сили. В
іграх магічними рухами перед нами
відтворюється все те, що робиться на
небі і на землі. Давайте прослідкуємо.
Співаючи веснянку молодь рухається
посолонь (за ходом сонця) взявшись за
руки ведуть гру по колу. В середині кола
красива дівчина, яка своїми рухами
пластично виконує все те, про що співа#
ється в гаївці. То копія руху небесних
світил круг неба. Інша гаївка «Царівна»:
Була собі царівна, царівна, царівна,
Була собі царівна, царівна молода
Царівно, бійся відьми злої відьми злої, відьми злої
Аж десь взялася відьма зла відьма зла, відьма зла
Засни, царівно на сто літ, на сто літ, на сто літ
І все заснуло тихим сном, тихим сном, тихим сном
Аж тут прийшов царевич, царевич, царевич
Він поцілунком розбудив, розбудив, розбудив
Було весілля на сто літ, на сто літ, на сто літ
І танцював там цілий світ, цілий світ
І всі кричали Слава, Слава
І всі кричали Слава, Слава
Тій парі молодій!.
Так, як і в першій гаївці молодь, взяв#
шись за руки, вели коло посолонь. В се#
редині кола дівчина#царівна.
За колом хлопець#царевич. Дівчина
красувалася в повтор пісні, потім зла
відьма приспала її. Здається виходу не#

ма, але з’являється царевич, розриває
пути#перепони, царівна оживає, всі
навкруг радіють і славлять «ту пару мо#
лоду». Мова іде про Ярила і весну.
Міфологічно можу пояснити так.
Весна приспана на період зимового
природного циклу, але тепле сонечко
Ярило розриває заслон темного, хо#
лодного періоду, будить весну. І всі не#
бесні світила, рухаючись навколо них,
працюють в потрібному напрямку,
всім добре і народ вшановує весну в
образі бога Ярила.
В грі «подоляночка» дійова особа #
дівчина в середині двох кіл # одне мен#
ше утворюють діти, ведуть проти часо#
вої стрілки (проти Сонця) більше дру#
ге коло – юнки ведуть посолонь за
(Сонцем).
Десь тут була подоляночка
Десь тут була молодесенька
Тут вона впала, до землі припала
Сім літ не вмивалась, бо води не мала
Ой, устань, устань, подоляночко,
Та умий своє личко, як скляночку
Та візьмися в бочки затанцюй нам скочки,
Піди до Дунаю візьми ту, що скраю
Дівчина, яка в центрі кола, достовірно
красиво пластично повторює, те, що
співає хоровод, творить магічний риту#
ал. І вибирає для подальшої гри іншу
дівчину Так як природна циклічність
рухається по колу.
Інші ігри – другого характеру. Дві ше#
ренги, зхрестившись рукам і, по черзі
наступають одна на одну:
 А ми просо сіяли, сіяли,
ой, дивЛадо сіяли, сіяли
 А ми просо витопчем, витопчем,
ой, див Ладо Витопчем, витопчем
А чим же вам витоптать, витоптать
А ми коней займемо, займемо
 А ми коней викупим, викупим
 А за що вам викплять, викуплять?
 А ми дамо сто срібних, сто срібних
 Не візьмемо й тисячі, тисячі
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 А ми дамо дівчину, дівчину
 О, дівчину візьмемо, візьмемо!
У веснянках, як і в календарно#обря#
дових дійствах, оспівується природа,
щедрий урожай. Більшість їх належить
до землеробської тематики. Досить по#
ширеними були хороводи «мак», «горо#
шок», «коноплі», т.і.
При долині мак, при широкій мак
Коренастий, головастий
Молодії хлопці, не ходіте на вулицю
Станьте ви у ряд, як в долині мак
При долині мак, розцвітає мак
При долині мак, молотила мак.
Дівчина, яка в середині кола уміло пе#
редає пластичними рухами те,що вона
робила б в житті. В грі «шум» мати спле#
ла дочці ліс і сито#решето, щоб її зілля
зелене було.
То весняна хмара точить воду ніби си#
том#решетом, то ллє, як з цебра, щоб на
землі росло зелене зілля.
Ліс, діброва то небо з хмарами де шу#
мить вітер. Такі ігри для вшанування,
прославлення богині Хмари.
Ще ось така гра. Дівчата вистрою#
ються в один ряд і по спіралі обкручу#
ються навкруги першої дівчини. При#
танцьовуючи приказують: «Ізбий, Бо#
же, качана» – це, щоб зав’ячався качан
капусти. Звертаються і до огірочків,
щоб в’язалися, і до гороху, щоб в
стрючки вився, і до птахів, кози, коро#
ви. А ось до зайчика:
«Ой на горі жито – сидить зайчик. Він
ніжками чеберяє. Коб я такі ніжки мала
то я б ними чеберяла, як той зайчик.
Ой на горі просо сидить зайчик» т.п.
Учасниками дійств були здебільшого
дівчата, але хлопці подекуди підкидали
жартів на що юнки відповідали теж жар#
тівливими дотепами.
Старовинний весняний ритуальний
хоровод, яким наші далекі пращури
вшановували й задобрювали всіх язич#
ницьких богів, що несли тепло, весну,
врожай мали водити всі присутні на
святі. Хлопці забивали в землю три кі#
лочки трикутником або садили трьох
дівчаток в такому ж роз положенні чи
навколо дерев, якщо такі є (символ
життя в трьох світах: нава#світ предків,
ява#земне життя, права# духовний світ
правди і ладу), навколо яких проходи#
тиме магічний ритуал:
А ми кривого танцю йдем, танцю йдем
Ніяк йому кінця не знайдем, не знайдем
А вода по каменю, а вода по білому
Стиха йде, стиха йде.
Або:
Кривого танця йдемо
Кінця му не знайдемо:

То в гору, то в долину,
То в ружу, то в калину.
А ми кривому танцю
Не виведемо концю
Бо його треба вести
Як віночок плести.
За співом «кривого танцю» дівчина#
береза водить кривульками # викрутаса#
ми, вимальовуючи наче сварговий
ключ, то «завивали» безконечник «по#
між трьома прутиками». Всі чинно сту#
пають за нею, періодично піднімаючи
руки до сонця та опускаючи до низу, ру#
хи#викрутаси наче в’ється хміль чи ви#
ноград прискорювала чи уповільнювала.
Загадковий танець, символізує розбуд#
ження життєвої сили природи, вічність
сонячної перемінної циклічності. А яка
краса дивитись з боку на це дійство!
Стали платочки маяти, маяти,
Стала діброва палати, палати
А вода по каменю, а вода по білому
Стиха йде, стиха йде.
Стали дівоньки гасити, гасити
Цебрами воду носити, носити.
Скільки у цебрах водиці, водиці
Стільки у дівчат правдиці
Стали парубки гасити, гасити
Решетом воду носити, носити
Скільки в решеті водиці, водиці
Стільки у хлопців правдиці,
А вода по каменю , а вода по білому
Стиха йде, стиха йде.
«У в сім бачу відбиття примітивного
такого хороводу: його першого завдання &
підняти настрій, розбудить енергію»
М. Грушевський «історія української лі&
тератури.» 1923 р.
Спалення Ярила проходило так же ве#
село, як і свято. Слава Ярилу! Вигукува#
ли гучно. Чекаємо тебе весною наступ#
ного року! Прощалися з весною, а ще з
весняними іграми. Це був останній день
весняних співанок, ігор, хороводів.
Ярило улюблений Бог не тільки в Ук#
раїні. Іменем Ярила названо кратер на
супутнику Сатурна Гіпоріоні та асте#
роїд 2273.
Молоді жінки по#іншому проводжа#
ли Ярила. Можливо обряд було запо#
зичено з Костроми. Кажуть там відко#
пали бовван чи щось інше. Звідти, ма#
буть і ім’я.
Не Ярило, а Кострубонько, Так вони
називали солом’яне опудало, навколо
якого проводили ритуал символічних
похорон Кострубонька влітку з жарта#
ми, танцями, театральним дійством
подібно до того, як хоронили Колодія.
Де Ярило#Кострубонько уособлення
життя над смертю. Люди зустрічали і
проводжали богів, які «приходили» до

них на певний час і, виконавши робо#
ту за яку відповідальні, завмирали на
зиму і воскресали на весні.
«Як буде корівка, будуть і бички –
Не голодні діточки».
Народне прислів’я.
На рівні з іншими галузями госпо#
дарства та зайнятості неабияке значен#
ня для наших прапредків мало скотарс#
тво. Особлива увага приділялась розве#
денню великої рогатої худоби.
Легенди розповідають, що цей вид
діяльності, як і хліборобство, прище#
пив нашим далеким пращурам один з
найстародавніших богів Украіни#Ру#
сі – Велес. Це сонцесяйний бог, який
любить і опікується всим живим, що
народжує матінка#земля і що оточує
людей. Він вбачав взаємне співжиття
людини і тварини, надоумив не вби#
вати, а приручити і з того мати ко#
ристь. Так зробили. Появилась тяг#
лова сила, коня й вола запрягли в
плуга і воза, отримали шерсть, з
овець вовну, молоко. Цей бог опіку#
вався не тільки хліборобством і тва#
ринництвом. У древніх слов’ян він
був покровителем купетства і торгів#
лі. В деяких літописах говориться
про те, що він опікував волхвів, му#
зикантів, поетів. Зайшлі християни
називали з приниженням «скотським
богом», про що свідчать літописи, та
це тільки вивищувало його сутність,
бо скот в ті далекі часи був товаром,
можна сказати # грошовою одини#
цею і символом достатку, отож і Ве#
лес Бог багатства.
Чомусь наші прапращури уявляли йо#
го волохатим: з вусами, довгою боро#
дою, широкими бровами.
Може саме тому невеликий пучечок
жита під час зажинкового ритуалу наз#
вали «Велесовою бородою», а велика
уява і фантазія подарувала нащадкам
безліч обрядових пісень, ігор та магію
рухів які відтворювалися під час обря#
ду. Магічне побажання «будь багатий,
як кожух волохатий» – це теж символ
від волохатого Велеса.
Щорічно, на початку літа з іменем
Велеса проводився масовий перший
вигін тварин на пасовище (Яр#Росу)
Робили це урочисто і весело. Зустріча#
ли літо, вшановували богів, зокрема
Велеса, просили захисту, ставили ма#
гічний заслон на тварин: щоб не хво#
ріли, давали більше молока, припло#
ду, щоб мали захист від хижаків та різ#
них злих сил.
Задовго до Схід сонця господиня
пекла книші, готувала обід, господарь
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тим часом порався біля тварин. Всі
члени родини святково одягнені: чо#
ловіки в вишитих сорочках, опоясані
тканими опоясачами, жінки у виши#
ванках, яскравих хустинах, дівчата
майоріли вінками з вплетеним в них
обереговим зіллям та веселковими
стрічками. В обійстя, де знаходились
тварини, заносили лик Велеса, запа#
лювали свічку, яка виконувала роль
очисного вогню, молилися, просили
захисту. В цей день добре годували
скотину. Коровам до щоденного раці#
ону додавали дрібно посічені квіти,
посипані заговореною сіллю. Окремо
давали лизати грудку солі, яка була
зарита в мурашнику від свята вос#
креслої землі. Самі не снідали.
З причини переслідувань і заборон
християнською церквою та ворожою
державою звичаїв наших язичницьких
предків, багато ритуальних дій цього об#
ряду до нас не дійшли, але, дякуючи
дослідникам стародавньої обрядовості,
маємо деякі з них.
Перш за все господиня вітає пастуха
з випасним періодом, Красним літеч#
ком. обдаровує, заздалегідь підготов#
леними подарунками (необхідні речі
– рушник, торбу, бриль, ряднину).

Господар вручає новий батіг (старий
спалюється в багатті на випасному
полі) та благословляє на добро і удачу.
За порогом обійстя розстиляють чер#
вону крайку, через яку повинна прой#
ти корова. Погана прикмета, якщо
тварина зачепить ногами крайку. Це
означало – бійся хвороби, хижих на#
падів, злої сили. Якщо навпаки – все
буде добре. Проводили корову через
металеві речі (сокиру, замок, косу)
т.п., через кожуха, вивернутого вов#
ною доверху, на який клали декілька
крашанок, збережених від Великодня.
Це обереговий ритуал, щоб ні звір, ні
зле око не вразило тварину. По дорозі
до вигону співали, жартували.
Далі молилися на чотири сторони,
піднявши руки до неба. Вшановували
сонячних богів, Матір#Землю, дякува#
ли їй за зело, просили дозволу у неї на
випас, бо ж трава це волосся землі –
так вважали наші предки, а жрець кро#
пить водою господарів, пастухів, під#
пасичів, корів, вигін.
Дівчата плели віночки#обереги, зак#
ладали коровам за роги. Співали, во#
дили танки, виплітаючи рухи, в магіч#
ному дійстві, творячи довкола їх тіл
невидиму ауру тонких енергій.

Жінки розстеляли на землі рядна,
розкладали все, що принесли з дому
для колективної братчини, чоловіки
допомагали пастухам смажити обрядо#
ву яєчню, того вимагав звичай.
Після братчини господарі йшли до#
дому, пастухи ж залишалися до вказа#
ного часу.
Повна корівка, повна
На ній шовкова вовна
Шовкову траву пасе,
Повно молока несе
Буде збанок сметани
Пастухам на сніданок,
А збаночок сира,
Щоб було здоров’я й сила.
Весело співали пастухи, повертаючи
тварин господарям оповіщаючи піс#
нею, що корови наїжені, напашені.
Хочеться, аби люди зрозуміли, що ці,
на перший погляд, дуже прості форми
пісень, рухів, ігр були не просто прик#
расою свята чи розвагою молоді, але
мали величезну, незміряну оберігаючу
і зцілювальну силу. Силу, яку поверну#
ти собі сьогодні так важливо. З точки
зору бачення закономірностей буття
Всесвіту.
Тамара Желіба
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Клечальна
неділя
Літній цикл календарних свят українців – це показ первинної
культури, основи життя, мислення, вірування, світогляду наших
далеких пращурів. Диву даєшся, як їм тільки вдавалося перетво
рити таку одноманітну, буденну працю з дня на день, з року в рік
на такі прекрасні, змістовні свята з магією ритуалів, піснями,
танцями, хороводами, музикою, обрядодіями, чудовими традиці
ями, що були присутні в народній вірі. Кожний цикл хліборобсько
го календаря оспіваний відповідно, окремо, а являється річним,
гармонійним способом життя з глибокою філософією, педагогі
кою, любов»ю і єднанні з космосом і усім навколишнім світом. Все,
що існувало навколо людини одухотворялося, раділо і співало : різ
дво –колядками, Дідухом, вітанням Господаря, вшанування ново
народженого Сонечка, Водосвяттям; Новоліття –щедрівками,
водінням Кози, Плуга, обмолотом Дідуха, обкурюванням садів;
есна – веснянками, ігрищами,
гаївками, топтанням рясту, Ко#
лодієвими напоями, всепрощен#
ням, зустрічами перелітних птахів, Вер#
бицею, Великоднем, писанкарством;
Літо – Русаліями, клечальною неділею,
зустрічами і проводами Ярила, провода#
ми Русалок, очищення водойомів, Ку#
пальськими піснями, жниварськими
магічними ритуалами, піснями, ватрами
(вогнищами), багатими Спасами; Осінь
– святами родинного вогнища, Перуна і
Перуниці, Місяця, Покрови Матінки#
Землі, Сварога, Дідів, Дівочоі Долі та чо#
ловічої долі ( Калита) Вечорниць; Зима
– величними різдвяними святами – Ко#
рочуна, Різдва Світла Дажбожого, Бага#
тої Куті (Святвечора)Коляди, Водосвят#
тя (свята богині Дани) з чудовими ко#
лядками (єдиними в світі), ігрищами,
перевдяганнями т. п. А ще безліч родин#
них свят: народини, пострижини, зако#
сичення, кумування, весілля т.п. народ#
ними обрядами, магічними ритуалами
на благо людини, врожаю, приплоду ху#
доби, роїння бджіл, Космічного ладу т.п.
Приготування обрядової їжі теж не об#
ходилося без магічних дій та пісень.
Кожен цикл плавно переходить від
одного в інший і кожне свято змінюєть#
ся наступним, як міняється періодич#
ність навколишнього середовища, єд#
нається поняттям: Всесвіт, Природа,
Людина, а довкола їх проводяться обря#
ди і ритуали пов’язані з шануванням
Сонця, Води, Місяця, духів, Предків,
рослин, які покликані забезпечити хо#
роший урожай.
Саме з метою збереження врожаю
прийшло до наших предків з далеких ві#
ків перше літнє, сонцесяйне свято – кле#
чальна неділя. Слово «клечання» зустрі#
чається в українському фольклорі, як од#
на з назв Діви#Долі., що присутня була в

В

час народження і час смерті. Клечальна
неділя (СУМ Грінченко т. 2. ст. 250.)
За народним повір’ям у зелений четвер
прокидаються (воскресають) праведні
душі померлих. В цей час рослини вияв#
ляють свої особливі ознаки. В молодому
листі дерев і кущах поселяються душі по#
мерлих родичів. І гостюють аж до троїць#
кого четверга. Щоб запросити їх до себе в
господу, наші предки проводили обряд
«клечання». З особливою ніжністю, і ве#
ликою засторогою господар (а ще давні#
ше тільки головний господар роду) зрізав
гілку з кожного дерева в лісі (крім сосни і
ялини) з молитвою і запрошеннями душ.
Господиня ж збирала запашні трави:
м’яту, шовкову траву, лепеху, т.і. теж спо#
собом зрізання і обережністю, щоб бува
не струсити «душечки праведні». Зрізане
називали КЛЕЧАННЯМ. Доморослі кві#
ти зрізали дівчата в «огородчику», за яким
вони доглядали і який був посаджений
подалік від осель. Це квіти для обрядодій,
ними чаклували, вели переговори з по#
кійниками. «Огородчик» обносили ого#
рожею, щоб ні собака, ні курка, ні коти
не пошкодили. Біля хати тоді квіти не
саджали, бо шанували і польові, і лісові, і
водяні. З них дівчата виплітали вінки –
символи краси, любові, парування.
«...Найкращі вінки плели в перший день Зе&
лених свят, бо цей день вважався саме днем
богині – Берегині. Його особливо чекали, до
нього особливо готувалися всі дівчата: ад&
же в цей день Берегиня власноруч наділяла
кожну дівчину долею. На молодих берізках
(з гілок) сплітали теж вінки, потім дару&
вали одна одній крашанки. Тут же загаду&
вали і своє майбутнє.» (Є.Шморгун), во#
дили хороводи, співали:
Пусти мене, моя мати,
У гай погуляти
До білої берізоньки
Про щастя спитати».

ar25.org

Возвеличували плодоносні сили Бе#
регині#Землі, славили її доброту і
щедрість.
Зеленими гілками, квітами, травою,
лепехою клечали заздалегідь прибрані
подвір'я, хліви і всі прибудови, двори,
ниви при заході сонця, приказуючи:
«Милосердний Боже, Сонце праведне, Зорі
красні, Місяцю ясний, Вітре буйний, До&
щику рясний, Погодонько ясна, ДІДИ&ЛА&
ДИ наші, з літом вітаємо, гостимо ми вас!
В хаті розвішували клечання коли «вже Ді&
ди снували по хаті, розсідалися по кут&
ках», бо Душі приходять, як уже зовсім
зтемніє. Після закінчення свят освячені
гілки не викидали, зберігали на горищах
до наступного свята потім спалювали.
Ритуал клечання на думку більшості
дослідників, ведеться ще з тієї сивої дав#
нини, коли господарства велися родо#
водом і були зосереджені в лісах., коли
живе гіллясте дерево служило основою
(стовпом) для житла, а на лісозрубах
розроблялися ділянки під посів проса.
(жита тоді ще не було). З часом міняла#
ся конструкція житла. Приходилося,
зрізати верхівку дерева над хижчинами
при побудові. Та пам'ять про зелену гіл#
ку над житлом збереглася, а фрагмент
його дійшов і до наших часів. Хто буду#
вався, той знає, що майстри над зведе#
ними дерев’яними стропилами для даху,
ставлять букет квітів, яка називається
«гільце» або «квітка», як символ новобу#
дови. Мабуть і весільне «гільце» прий#
шло до нас з тієї сивої давнини, і симво#
лізує новобудову (ново народження)
молодої сім’ї і нового життя. Зароджу#
вався культ дерева і культ квітів, як одне
із творінь природи. Ліс тоді називався
«шумом» був опорою для всього життя:
це і житло, посуда, різне приладдя, хо#
роші улови, гриби, ягоди, меди диких
бджіл. А цілюще зело! Наші пращури
Українська Родина № 2/2017
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добре зналися на зіллі, ліках від усіх хво#
роб людини і тварини. Ліс сприймався,
як живий організм, а все що в ньому
росло, ходило, літало, повзало також
одухотворялося, вшановувалося. Бо ду#
ховний світ і життя людини не відок#
ремлювався від природи. Без потреби
не можна ламати гілля, викорчовувати
молоде дерево (особливо дуба). Якщо
вже й приходилося, то це робили з особ#
ливим ритуалом. Людина знала, що
потрібно рослині, розуміла її мову. Дуже
явно описала це Л. Украінка в своій не#
перевершеній «Лісовій пісні».
Мавка: – Он, бачиш, там питає дика
рожа: «Чи я хороша?» А ясен їй киває в
верховітті: «Найкраща в світі!»
Лукаш: – А я й не знав, що в них така
розмова. Я думав дерево німе, та й годі.
Мавка: – Німого в лісі в нас нема нічого.
В лісі проводилися богослужіння і по#
ховання мертвих родичів. Хоронили не#
біжчиків в різні періоди різними спосо#
бами: у плетеному каркасі з очерету, со#
ломи чи гілля, лози (двійнику небіжчи#
ка); в сплетеному горщику, обмазаному
мулом хоронили перепалені кістки; у
сплетеній і обмазаній посудині, але ви#
паленій вогнем. Ховали в воді, під дере#
вами, або ж садили на місті поховань в
головах дерево#тотем роду, або кущ чер#
воної калини, доглядали за ним і на міс#
ці масових поховань виростали цілі гаї,
ліси. Могутність дерев – тотемів захи#
щають прах від втручання зовні, а прах
розчиняється в землі і живить корінь.
Ліси, гаї вважалися священними, бо
коріння дерев єдналися з душами похо#
ваних під ними мертвих родичів і сприй#
малися, як колективне сховище душ, а
«кожне дерево втілює душу предка і
трансформується в пам’ять для живих

про душі померлих, які мають втілитися
після святкових обрядовій єднання жи#
вих із померлими» (Л.Санникова). Кро#
ни дерев вважалися мостом, стежкою чи
кладкою до неба. Весняна магічна гра
«Грушечка», що вимірюється тисячоліт#
тями людської пам’яті, саме про це:
«Посаджу я грушечку – гай буде гай
Нічко моя темная і ти, Зоре ясная,
Дай, Боже, дай!»…
Далі з натхненням і любов’ю співаєть#
ся», як дівчина доглядає за початком
нового життя ( його символізує грушеч#
ка), підливає водою, росте, зацвіла, вро#
дила…І, якщо багато дівчат посадять і
доглянуть «грушечку» то буде ГАЙ.
Просліджується дівоча доля і Божа бла#
годать, що зростає з висадженими і дог#
лянутими грушками, а вони, дівчата,
паралельно з ростом грушечки ставати#
муть матерями, бабусями, прабабуся#
ми… утримуючи рід людський. Відтво#
рюється «живий час» від роду до роду,
від весни до весни».
Сама назва Зелених свят говорить про
те, що це не було дводенне, як сьогодні
у християн клечальна субота і трійця
(неділя), а ціла низка окремих свят.
Культ Сонця і Води проходить через усі
з них, як гімн Літу, Природі. Походи в
поле з вогнем, Спалення вінків на про#
водах русалок. Перші промені сонця
зустрічали на нивах стоячи на колінах з
піднесеними до неба руками:
«Вийди, вийди, Сонечко, усміхнись!
Наше зеложитечко колосись!
Виглянь, виглянь, Сонечко, усміхнись,
Наливайся, житечко, колосись!»
Спостерігаючи за циклічністю приро#
ди, (на зиму завмирає, весною оживає)
також вірили, що душі померлих то по#
падають в царство Духа предків, то вос#

bel.sputnik.by
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кресають, повертаються чи вселяються в
дерева, траву, інші живі істоти. За їх ві#
рою Смерті не існує! А існує вічне всепе#
ремагаюче життя. Або, тіло померлого
оновлюється в тілі новонародженого ро#
дича. Мабуть так народжувалися в люд#
ській фантазії в лісі Мавки, а в воді Ру#
салки, Нявки, дитинчата#потерчата. На#
род наділив русалок незвичайною чарів#
ною красою: «високого зросту, красиви#
ми очима, струнким легким станом та
довгим волоссям завжди уквітчаним,
безтілесним, тонким та прозорим одя#
гом. Тому немає в них тіні, а коли бігають
по траві, то вона під їхніми ногами не ко#
лихається». В місячні ночі виходять з во#
ди на берег, гойдаються на деревах чи ку#
щах, розчісують свої довгі коси, співа#
ють, водять хороводи. До них теж зверта#
лися, як до живих: «Русалоньки, Навонь#
ки, красні дівоньки! Потерчата – бідні
дитинчати, дівчатка і хлопчики! Діточки
маленькі! Не займайте жита, не збивайте
колосочків, по межах#суловках бігайте#
грайте! Ниву хороніть, просимо вас, схи#
ляємося перед вами з книшем та квітами.
Усе зле, лихе: громова хмаро, велика зли#
во, нас минай, нашої ниви, худібки не
займай! Від зустрічі з русалками без за#
добрень, нічого хорошого не очікували,
задобрювали їх, бо ж вони дівчат і паруб#
ків заманювали в водойми залоскочува#
ли до смерті, або забирали з собою. Віру#
вання в русалок – загальне вірування
всіх європейських народів, тільки по різ#
ному їх іменували та розселяли в різних
місцях. Українці інколи називали Руса#
лок Дніпровими дівчатами». Т.Г.Шев#
ченко писав: «І не зчулась, як зустріли
Дніпрові дівчата»… Як і до духів помер#
лих родичів, людське ставлення до руса#
лок було двояке. На клечальній неділі
вони виходили з лісів, ставків, річок на
поля, які вже почали колоситися, як по#
мічники, добрі духи. Тоді їх чекали, зап#
рошували, задобряли, тобто готували для
них 7 обрядових страв (за кількістю днів
у тижні): смаколики свіжоспечений хліб,
молоко, колово, (божу їжу), особливо їм
подобає – книші з «душами». Був звичай
дарувати (роздавати) дітям яйця, пофар#
бовані жовтою фарбою чи заправлені ме#
дом і маком прісні коржики матерями,
діти яких по якійсь причині не народи#
лися, чи померли «наглою смертю»). По
деревах та кущах розвішували рушники,
сорочки, шматки рідко тканого полотна
на намітки, платки, влаштовували свята,
щоб русалки довше затримались на ни#
вах, бо від того, чим довше вони будуть
розважатися, залежатиме доля врожаю.
Після «їхніх хороводів» (а це дівочі обря#
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додії) густішає трава, буяє зело, краще
кущиться жито.
Щоденно дівчата плели вінки для ру#
салок з лугових та лісових трав, квітів, а
для себе з рослин # оберегів від русалок.
Вечорами, водячи русалчині хороводи,
вшановували і Місяця – володаря рос#
лин світу. З русалками укладали тимча#
совий посестринський союз на період
свят, умилостивлювали, щоб ті не зай#
мали парубків і дівчат, не шкодили ни#
вам. А в останній день розривали вінки
і спалювали їх на вогнищі. В неолітич#
ній одежі цей самий міт став виглядати,
як умирання#воскресіння, одвічний
цикл переходу від життя до смерті і від
смерті до життя, поховання у надрах
матері#землі й радісне проростання но#
вим життям» (Д.Гуменна). Влаштовува#
лися всенародні братчини «пири» на
посівах. Дуже рано всім народом йшли
з піснями, а під час вступу на ниву, здій#
мався неймовірний галас: діти калатали
в якісь предмети, в дзвіночки, всі кри#
чали, молодь співала. Такі гучні виходи
пояснювались вигнанням темних сил з
посівів і тривали до схід сонця. Лише
блисне перший промінчик, галас сти#
хав, всі ставали з піднесеними руками в
молитві до сонечка, щоб воно посміха#
лося, поле колосилося, а злі сили не по#
являлися. Співали, грали на дудах, про#
водили ритуальні дійства на урожай,
хорошу погоду, жреці освячували во#
дою. В останній день свят Русалок про#
воджали весело всім народом з особли#
вою гучністю, щоб позбутися «непро#
шених гостей». З іншої сторони раділи,
що проводи лише тимчасові, і на сліду#
ючі клечання русалки повернуться зно#
ву, як усе помирає і оживає. «Це приро#
да#мати з її чарівною красою, з її таєм#
ничим життям, з її змінами; вічна, мін#
лива, безкрая переходить з одного стану
в другий, то помирає то знову до життя
воскресає» (С. Килимник). Антропо#
морфне уявлення в (людських образах)
природи привело й до вірувань в руса#
лок у поєднанні їх з світом нави з душа#
ми покійників. На Русальчин Велик#
день ніхто в поле не виходив, лиш дів#
чата сходилися в діброви та ліси, заплі#
тали вінки на березах:
«Ой зав’ю вінки да на всі святки
Ой на всі святки, на всі празники»
Дівчата, розмальованими розмаєм і
магією плетіння вінками, прикраша#
ють себе готуються до парування, до
весілля восени. Дід Ладо, добрий дух
все влаштує і врожаї і весілля. А сам він
перебуває в період свят і в гаях, і в кві#
тах , і в воді.

uCoz

Вода в віруванні наших предків теж
була об’єктом обожнювання, найчисті#
шої, цілющої життєвої сили, яка дає
життя усьому на світі, лікує і зцілює.
Саме на ці свята проводилися масові
обряди по очищенню криниць, річок,
ставків.
Зільник # окреме свято в зеленій неділі.
Перед тим, як вирушати до лісу за ці#
лющим зіллям, потрібно було до схід
сонця вмитися джерельною водою,
одягнути чистий одіж, помолитися,
попросити дозволу в Матінки#Землі, а
по закінченню збирання, стати на колі#
на, поцілувати землю за магічні власти#
вості її дарів. В цей день збирають пов#
ний перелік лікарськх трав, освячують.
Щасливцям таланило знайти матріган
(беладонну). Ця рослина шанується
особливо. Знайшовши матріган, обсію#
ють його довкола монетами, обнімають
і цілують, адже він має силу Бога, здат#
ний викликати пророче натхнення,
екстрасенсорні здібності (К.Сосенко).
Відомо, що беладонна лікує запалення
мозку, божевілля.
Культ квітів, дерев, рослин нагород#
жений символами, назвами, ознаками,
що є символічною шифрограмою, що
єднає два світи (земний і небесний).
«Клечальний тиждень є тим періодом в
природі Землі, коли ці особливі ознаки про&
являються в кожній рослині. Це період пе&
редачі спадкових ознак і викликання Бо&
жих сил. Кликати означає викликати по
імені.» К.Сосенко».
Рослини#символи мають різне чарів#
не значення. На них ворожили, ними
чаклували, виражали певний зміст душі:
любов, повагу, радість, здоров’я, силу,
надію, щастя, т.п.
Деякі оберігали поля від граду, припи#
няли зливи, вітровії, інші # приносили

почесті, багатства… В житті людини
рослинний світ відігравав велику обря#
дову роль , тож не випадково він рясніє
чарівними назвами: приворот # зілля,
ромен зілля, корінь#зілля, чар#зілля, ру#
та # м’ята, калина – малина, розрив#
трава, хрест#трава, вишня#черешня, пе#
реліт#трава, перекотиполе, Трава#мура#
ва, сон#трава, Яр#хміль, люби мене, Не#
чуй # вітер, Іван#чай, Боже дерево, біс#
дерево, первоцвіт, зимо цвіт, пізньоцвіт,
не чіпай#зілля, Рай#дерево, рай#цвіт
(Жайворон 2006 р.)
Підсумовуючи суттєвість зеленосвят#
ських обрядів та ритуалів можна сказати,
що головним мотивом є великий Культ
покійників… питання смерті та життя,
бажання заглянути в майбутнє, вияв гли#
бокої філософської думки… в чому поля#
гає суть життя… пізнання себе… єднання
світів Нави, Прави. Великої любові до
природи, Матінки # Землі, Сонця, Води,
що породжують і плекають все навкруги.
Анімістичний світогляд, магія слів, му#
зики, дій цих свят вносять упевненість в
тім, що їх почує і побачить та таємна си#
ла, «той світ», яка могла б сприяти доб#
робуту і бути оберегом від таємних сил,
які могли б зашкодити врожаю, здоров’ю
людини, тварини. Ублагати, уласкавити
задобрити, привернути прихильність до
людини, роду.
«Де родились, там вмирають
Обертаються у тлінь…
На могилах виростає
Ряд наступних поколінь»
(О.Олесь).
З Зеленими святами Вас, Клечальною
неділею, з Святою Трійцею # НЕБОМ,
СОНЦЕМ, ВОДОЮ!
Тамара Данилівна Желіба
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СВЯТО
КУПАЛА
Відшуміли поетичними фантазіями зеленосвятські дні, а русалочки і
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мавки повернулися до своїх постійних місцеперебувань, щоб повернутися
назад на майбутній Рахманівський Великдень. Навкруги казкове буяння
природи, а разом з тим наступали дні короткого перепочинку від госпо
дарських робіт. Жнива починати рано. Можна зайнятись рукоділлям.
івчата тіпали коноплі, вибілюва#
ли полотно на сонці. Жінки схо#
дилися в один гурт на «почухри#
ни» # смикали вовну, робили з неї куде#
лю, готували нитки для пряжі. Чоловіки
розпочинали косовицю сіна. Досвідчені
косарі оповіщали людей магічним чоло#
вічим ритуалом (ходили по вулиці і би#
ли мантачками по косах) про початок
косіння трави. В лісах і гаях царював по#
рядок тиші. Птахи і звірі в цей час виво#
дять своє потомство.
Червень і в наш час оголошений ліс#
никами «місяцем тиші». А в календар
сучасних свят введено «День захисту ді#
тей» (1 червня) та « Охорони навколиш#
нього середовища» # 5 червня.
Наближається чарівна пора літа #
день літнього сонцестояння, коли рік
ділиться навпіл, сонечко повертає з лі#
та на зиму, а дні коротшатимуть. Гро#
мовицями відкриває Перун Небесну
Браму, щоб Верховним богом Сваро#
гом були почуті усі просьби і молитви.
Починаються купальські розваги. У
давнину вони займали в часі тривалий
період до і після літнього сонцестоян#
ня. Це яскраве поетичне багатство
проніс народ через віки як безсмертну
традицію масових колективних свят
землероба#трударя. Це справжній гімн
людині, гімн природі, уособлення
мрій, надій і сподівань. Цьому періоду
народ посвятив понад сотні пісень, які
продовжують весняний цикл і плавно
переводять до започаткування осін#
нього. Деякі дослідники вважають що
до купальських свят належить відно#
сити і проводи (похорони) Ярила.

Д

Основним стержнем купальського
свята є вогнище, а головними персона#
жами # Купало і Марена. Навколо них і
відбувається це чудодійне дійство. Що#
до походження і назви думки вчених і
дослідників розходяться, по#різному
трактується їх «генеалогія». Прообраз
Купала # язичний бог родючості, лікар
рослин, врожаю, добробуту. Він усьому
приносив зрілість, продовжуючи робо#
ту весняного бога Ярила, який засіяв і
запліднив з коханою богинею Ладою
всю землю і все, що на ній животворіє.
Купало дарує людям вершину літа і по#
чаток жнив. Запалює усе навкруги
очисним вогнем , вселяє надію на бага#
тий урожай. Сам, будучи молодим кра#
сивим парубком, готовий дарувати ра#
дість і насолоду, пробуджувати в серцях
молодих ніжні почуття. Ім'я Купала
згадується у «Житії князя Володими#
ра»: «Купало, которого урожаю биті бо#
га разу мєли.», в «Синопсисі» І. Гезеля
Густинському літопис і зазначено: «Ку#
пало, бяше бог обилия». Назва бога і
сам обряд походять від слів «кипіти,
«купати», «вогонь». У словнику Грін#
ченка знайомимося з іншим описом
КУПАЛА. 1) # «Це ім'я жіночоі статі ,
що згадується в піснях на 24 червня,
день літнього сонцестояння, під час
святкування Купала. 2). Лялька, що фі#
гурує під час цього святкування. 3).
Дівчина, що під час святкування при
обряді ворожіння роздає квіти» (мабуть
вінки). Останнє, йдеться про дівочу
(гру) # магічний ритуал ворожіння на
вінках, яку добре описав С.Плачинда:
«Дівчата обирали поміж себе найврод#
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ливішу дівчину, називали її Купайлом,
вели в ліс до якогось пенька чи на галя#
вину. Тут зав'язували «Купайлові очі», а
вінки «пишні» й «миршаві» складали в
одну купу. Взявшись за руки, дівчата
водили хорові танки довкола , звертаю#
чись до неї піснею:
Купалочко, ти є там
Пойди сюди, Купалочко ,
Вінець щастя нам!
Вийди, вийди, купалочко,
До нашого Лада  гай!
Подаруй віночка нам!
Ой, Купала  Купалочка...
Він бере з купи на осліп вінки й роздає
хороводницям. Котрій з них трапиться
свіжий і пишний вінок # буде щасливою
в заміжжі, а котрій миршавий чи в'ялий
# буде нещасною й бідною. Потім Ку#
пайло починає ганятися за дівчатами.
Яку схопить # заміж не вийде.»
На думку Грінченка Купала (народнє
«упава», що означає гарна, хороша,
охайна, чепурна. У книзі «Сто найвідо#
міших образів української міфології»
читаємо: «Саме ім'я «Купало», яке ос#
таннім часом пов'язують з купанням,
очевидно, походить від індоєвропей#
ського «кип» # кипіти, «закипати», «жа#
гуче бажати». Латинське «сирідіо» озна#
чає прагнення, а Купідон # римське бо#
жество кохання.
На думку О.Знойка Купало теж жіно#
чого роду (не чоловік). Він вважає, що у
сиву давнину була така богиня, одна з
найпопулярніших богинь у наших пред#
ків. Він ототожнює її із еллінською бо#
гинею Церес і фрігійською Кибелею (бо
ж і ритуали свят були однакові). Такої
думки притримується і М. Грушев#
ський: «Аналогічний образ до образу
Лялі при святкуванні Красноі гірки, #
каже він, # повторюється на Купала.»

в
с
п
д
л
г
р
д
н
П
б
в
н
Ч
н
є
г
Н
Д
л
у
п
б
в
д
к
н
л
р
#
в
л
п
т
с
л
с
л
с
п
н
л

,
#
а
в
а
#

є
я
ю
й
#
.

є
,
#
»
#
,
#
#
#
#

#
у
з
#
#
о
ї
#
у
#

UR-2017_2.qxd

24.01.2019

20:16

Page 35

ЗВИЧАЇ І ТРАДИЦІЇ
Археолог Ю.Шилов вважає, що «За
міфоісторичним літописом придніп#
ровського Шу#нуна та прашумерськи#
ми табличками придунайської Аратти,
витоки свята слід шукати у VII тисячо#
літті до н.е. У свої їй книзі «Благосло#
ви, Мати» Д.Гуменна роздумує: «Сама
Мати # Богиня у своєму наймогутні#
шому розквіті», або само її ім'я Купала
наводить дослідника на думку, що во#
но переінакшене ім'я Кибели, тим
більше, що культ цієї богині широко
засвідчений на всьому північному
Причорномор'ї». «Це ж ця дівчина, що
сидить у ямі, роздає вінки й зветься
Кибела. Що її ім'я ще Семела # Земела
# наша Земля.»
Дослідник С.Мельников бачить образ
Купала, як одне з облич Сонця.
Другий персонаж # Марена # цілко#
вита протилежність Купалу і двояко
спірна. Одні дослідники називають ку#
пальське дерево Мареною, як символ
дівочості, буйної рослинності, інші
ляльку#опудало з соломи, а ще інші #
гілку дерева (вишні, клена) з трьома
розростами, по центру для голови і в
дві протилежні сторони для рук) , одяг#
нену в жіноче вбрання. У словнику С.
Плачинди , читаємо: «Мара (Марена) #
богиня зла, темної ночі, страшних сно#
видінь, хвороб (мору), смерті. За дав#
ньоукраїнською легендою # дружина
Чорнобога # сіє на землі чвари, брехні,
недуги»… Згідно з повір'ям, вічно ганя#
ється за богинею неба Колядою, нама#
гаючись перешкодити народженню
Нового Сонця та встановити вічну ніч.
Давні українці щовесни робили опуда#
ла Марени, які спалювали, або топили
у воді. У Л.Кубарича # «Марена # Ку#
пайлиця (гільце) # ритуальна гілка вер#
би ( обов'язково з трьох пагонів) яку
встромлюють на свято Купайла непо#
далік від вогнища і прикрашають стріч#
ками, вінками. Довкола неї водять та#
нок, співають купальські пісні. Симво#
лізує розвиток природи і «духовний
розквіт» людини. З опису Є. Шморгуна
# Марена подруга Купала # «…могутня
володарка водного царства. Вона гаси#
ла вогонь і життя, гасила палкі людські
почування, вистуджувала землю, вис#
туджувала життя». Автор описує її
строгою, неприступною красунею з го#
лубими очима і довгим зеленим волос#
сям. Коли вона виходила з води то хо#
лодила все навкруги. Меркнув день,
сонце поспішало за горизонт, землю
покривали холодні тумани. А коли во#
на сердилася, від її погляду в'яли і сох#
ли трави, опадало листя дерев, а земля і
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вода «ціпеніли у холодному сні». Та, під
гарячими ласками Купала вона добрі#
шала, на обличчі появлялась усмішка,
лагіднішав погляд і тоді піднімали го#
лови рослини, оживали струмки і все
те, чому належало жити. «Цього разу,#
продовжує Є.Шморгун, # Мареною на#
ряджали молоденького клена». Святу
літнього Сонцевороту і богу Купала на#
род присвятив тисячі пісень , чимало з
них співається й до цього часу, а свято
найколоритніше з усіх свят українсько#
го народу. Шкода, що не всі старовинні
дійства дійшли до наших днів, що в де#
яких регіонах свято виродилось у дитя#
чу забаву. Загубилася елітарна основа
обрядів і ритуалів, які здійснювалися
до прийняття християнства служителя#
ми язичницьких культів. Саме вони на#
давали колись цьому святові солярного
характеру, тобто зв'язку з періодом літ#
нього сонцестояння чи сонцеворотом
на зиму. Та як би там не було, а в день
літнього сонцестояння, улюблене, уро#
чисте, величне свято Купала святкуєть#
ся і нині. Воно благословляє зрілість
усього сущого, своєю всевишньою си#
лою збагачує душу, а молодим скріп#
лює серця любов'ю до життя, до кохан#
ня. Бо це їм, молодим, належить почес#
не право продовжити вічність, народ#
жувати потомство, любити. Найщасли#
віший час для зачаття дітей (Діти, зача#
ті в день сонцестояння народжуються
на Великдень.) Відбувається єднання
людини і природи. Все опромінюється
і збагачується життєвою снагою сонця і
води, бо Небесні сили в цю ніч ніби ку#
пали землю. Сонце теж на мить купа#
лось у воді, а тоді ставало ще теплішим,
ще яскравішим. За віруванням предків
Дві основні стихії Сонце і Вода висту#

пають першоосновою буття. Вода по#
силає живильний заряд сили і міцнос#
ті, а вогонь спалює все зле.
Ця ніч особлива. Небо купається в во#
ді, все наповнюється своєю найвищою
силою: люди, роси, трави, звірі, тобто,
вся природа і все надприродне. Сама
Мати#Земля виступає в своєму наймо#
гутнішому розквіті. Люди теж не відста#
ють: піснями, хороводами, танцями, ку#
пальськими закличками, магічними
заклинаннями, магічними діями, риту#
альним очищенням, колективною брат#
чиною (громадською вечерею) т.п. роз#
вивають якнайбільшу свою вітальну си#
лу Сонцю, Воді, Місяцю, Зорям, соняч#
ним Богам, Природі. Кажуть сам бог
Ярило ходить поміж людьми. Дома си#
діти не прийнято. На свято сходилися
всі і діти і літні люди щоб переступити
через вогонь, очиститися повітрям на
гойдалці, перейти через ворота слави,
скупатися в життєдайній воді, умитися
росою, аби очиститися від гріха та за#
безпечити собі здоров’я на весь рік. А
ще в цю ніч оживають і добрі і злі духи ,
снують навколо, можуть зашкодити
господарству, тваринам, урожаю. Сила
проти зла тільки в єднанні.
Напередодні свята із соломи, часом
у зріст людини, дівчата виготовляли
ляльку Купала, одягали на неї жіночу
вишиванку, плахту, фартух, намисто,
вінок з живих квітів, бо він, як і голов#
ний убір, підтримує зв'язок людини з
небом, а фартух # єднає з землею. Рано
дівчата вмивалися купальською росою
«цілющою божою сльозою» і, таємно
від хлопців, ішли до лісу чи в поле за
квітами. Зібравши дванадцять рослин
(обов'язково лісові, лугові, польові,
садові) між ними ті, які символізують
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кохання та оберігають від темних сил)
сідали біля річки колом, співаючи
плели віночки:
Піду в садочок нарву квіточок…
Гей, гей, гей, нарву квіточок.
Нарву квіточок, сплету віночок…
Сплету віночок, пущу в ставочок…
Хто вінок пійме, той мене візьме…
Наплітали вінків декілька # на голову,
для ворожіння та пускання на воду.
Плетіння супроводжувалось словесною
магією (пісні # молитви), а, коли віноч#
ки сплетені, решту рослин кидали у во#
ду (обряд жертвоприношення воді). Ві#
ночки освячують сонячною енергією.
Кожна дівчина тримає вінки в обох ру#
ках, повільно ідуть одна за другою, під#
нявши руки з вінками вгору до сонця,
співаючи та підтанцьовуючи. Потім хо#
вають вінки до вечора, щоб хлопці не
вкрали. Про особливість віночків, які
мають троїсту сутність живої природи
для свята Купала, зазначено в Велесовій
Книзі ( дощ.8): «А коли Купало прийде у
вінку, який же покладено на голові йо#
го, сплетений з віття, квітів і плодів»…А
ще він виплітався з трьох складових: по#
льових квітів, садового барвінку і ягід
вишень: «такий#то вінок красний, як
місяченько ясний, такі#то по нім кві#
точки, як по небу звіздочки».
Маленьким дівчаткам виплітали ві#
ночки старші сестрички чи матері. Їх
змалку привчали до народного звичаю
і були вони чарівною прикрасою свята
в біленьких, аж до п'ят сорочечках, бо#
соніж з об'ємними віночками на ма#
леньких голівках.
Хлопці збирали з кожного двору хоч
який вижиток для купальського вог#
нища, його треба назбирати багато, бо
багаття повинно бути якомога вищим.
Л.Українка описала це дійство так:
«Звечора хлопці крадуть де#небудь со#
лом'яника, старого, власне крадуть, бо
просити не годиться. Солом'яника то#
го звуть «козубом». Того козуба хлопці
тягнуть по селу, біжучи якнайшвидше і
співаючи, а назустріч їм виходять люди
і роблять перейму, тобто складають на
вулиці тріски, поліна, старі кошики і
т.п.. # все то знадоби до купальського
вогнища. Все те хлопці збирають і па#
кують у козуб». Люди й самі з задово#
ленням зносили старі чи зіпсовані ре#
чі, одіж, (спалене на вогні означало
спалити злидні, нечисту силу, всяке
зло), а ще це, мабуть, прадавній відго#
лосок общинно#родової купальськоі
ватри. В Україні збереглася назва ку#
пальського вогнища # собітка від («со»
+ «битіє» # «зібрання», «буття разом».
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Приносили до вогню і пожертву богам:
овочі, хліб, суру. (Сура, це хмільний
напій богів, настояний на 12 травах,
замолений, заговорений магічними
ритуалами, вистояний на сонці).
Спостерігали за димом від дарунків,
молилися, щоб прямим був. Тільки то#
ді були впевнені, що боги почули мо#
литву і купальський вогонь знищить
все зле # хвороби, злидні, розбрат.
Предки Вірили і в запліднюючу силу
вогню, яка володіла магією родючості.
Чим вище здіймається вогонь, тим ви#
щими будуть і краще колоситимуться
хліби. Щоб кращими були просо чи
льон, треба якомога вище підскочити
над вогнем. Що він священний. Сенс
купальського вогню полягав в захис#
ній дії від злих сил, знешкодженню їх,
а ще вірили в те, що вогонь поєднує
учасників святкування зі світом пра#
щурів, Єднанні Землі й Неба. На намі#
ченому місці проведення свята опуда#
ло (ляльку) на жердині вкопували в
землю поруч гіллясту деревинку верби,
тополі чи вишні # Марену, що разом з
магічними круговими танками дівчат
символізували Лад в русі.. Дівчата дов#
кола опудал посипали піском, клали
почастунок, а дерево # Марену прик#
рашали стрічками, квітами, наплете#
ними вінками, свічками, які запалюва#
ли з настанням присмерку. Від злих
сил дівчата підперезувалися рослина#
ми#оберегами, бо в цієї ночі снує всяка
нечиста сила. Вона скрізь і у воді, і на
деревах, і в траві. Забава починалася з
кругового танку. Дівчата, взявшись за
руки, йшли вклонятися воді: «Йдемо
до води, щоб не знати біди!», вклоня#
лися і молилися, вшановуючи її.
«Бо Вода сьогодні Свята!».
Як грім з неба, над лугом лунала свят#
кова заклична пісня дзвінким, народ#
ним голосом:
«Купалааа, Купала!
На Купала нічка мала,
В нас на вулиці Купала
Купалааа, Купала!»
Святкування починалося співами
ритмічних пісень з якими дівчата тричі
посолонь (за Сонцем) обходили місце
події з певними рухами, намічаючи Не#
бесне Коло магічних дій. У танку «оче#
рет#осока» дві групи дівчат трійками, як
дві протилежні сили, наступали одна на
другу, динамізуючи у структурованих
ритмах образ відтвореного дійства. По#
тім, взявшись за руки, водили хороводи
навколо Марени й Купала. Найстаро#
давнішими були хороводно#ігрові пісні
з окличними приспівками «Купал#а#а!»,

«Ой, рано, рано!», закінчувалися гукан#
ням «Уі,Оі», «Гу#у#у!» , що несло в собі
магічно#закликальний зміст.
За давніми традиціями наших пред#
ків, купальський вогонь (Купайлицю)
розпалювала жінка # жриця Вогню.
Свідчення про те, збереглося до на#
ших днів у обрядовому фольклорі: «Мо#
лодая молодице, вийди до нас на вули#
цю, розведи нам Купайлицю!» Пізніше
цю відповідальну роль виконували по#
чесні парубки чи чоловіки. «у Київській
Русі часто купальське вогнище розпа#
лювали самі князі або дружинники # во#
їни Перуна # говорить Г.Лозко», у Фран#
ції сам король. Розпалювали вогнище з
чотирьох сторін, що символізувало 4
пори року і 4 сонця Ярила чотирма смо#
лоскипами, «живим» вогнем, який до#
бували тертям сухих двох дерев'яних по#
лін одна об одну. Перед запаленням
проводився ритуал освячення вогню во#
дою. Купальські вогні повинні горіти
від заходу сонця Ярила цілу ніч в лоні
Матері#Землі до сходу, тоді і народжу#
ється нове Сонце # Купало # велич і си#
ла Дажбога. Вони наділені великою
життєдайною, все очищаючою, всеобе#
рігаючою силою, тому обряд очищення
вогнем стосувався кожного (старого й
малого). Малих дітей переносили, а до#
рослі стрибали по черзі парами, тричі.
Якщо молода пара хлопець і дівчина
стрибаючи через вогонь, міцно трима#
лись, не розімкнули рук, то вважалося,
що пара ця підходить на сумісність под#
ружжя. Ритуал купальського вогню
спільний для всіх індоєвропейських на#
родів. Коріння його заходить в незміри#
му глибину тисячоліть, бо ж невід'ємна
частина його # очищення вогнем.
Звичай збирання цілющих трав теж
відноситься до купальських вірувань. В
людській уяві в цю ніч кожна рослина
розмовляє, танцює, рухається як люди#
на. Якщо уважно прислухатися, можна
почути голоси дерев, шепіт трав і бага#
то#багато чого цікавого. Повсюди існу#
вало повір’я про чудодійність і чародій#
ність купальського зілля і те, що воно
носить найбільш лікувальний ефект, ко#
ли його зібрати в ніч на Купала або дуже
рано з купальською росою. Жінки гур#
том ходили за цілющими травами до лі#
су чи лугу. Перед тим, як зривати магіч#
не зілля, треба обняти його руками і
промовити: «Батько Небо і Земля#Ма#
ти, благословіть траву брати на добрі ді#
ла». На святі проводився ритуал очи#
щення повітрям. Гойдалися на гойдалці,
вшановували бога Стрибога , вірили і в
його допомогу. Вогонь очистить від
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усього недоброго, а вітер рознесе далеко
від поселення. Щоб очиститися дарами
Матінки # Землі, треба було пройти че#
рез великий у зріст людини вінок # «Во#
рота Здоров'я та Слави», уквітчаний кві#
тами, травами, плодами # дарами Землі .
Якщо посеред ночі гримне Перун, то
миттєво запалиться на папороті блакит#
ними вогненними язиками чарівна,
вимріяна Квітка Щастя. За долі секунди
її треба зірвати інакше вона осипається
а «пахощі від її цвітіння розносяться по
всьому лісу». Використавши розповіді
односельчан, М.Гоголь у своєму опові#
данні «Вечір напередодні І.Купала» роз#
повідає, як цвіте папороть в народній
уяві: «Дивиться, червоніє маленька
брунька квітки і, як ніби жива, рухаєть#
ся. І справді дивно! Рухається і стає все
більша, більша і червоніє, як жевріюча
вуглина. Спалахнула зірочка, щось тихо
затріщало, і квітка розгорнулась перед
його очима, ніби полум'я, освітивши й
інших біля себе». Чи не магія?! Саме ма#
гією, а точніше магнетизмом наділяли
чорну папороть стародавні чародії і во#
рожбити. На їхню думку, в період сон#
цевороту магнетична сила папороті до#
сягала апогею. Квітку папороті охоро#
няють нечисті сили, тому іти в глибокі
хащі лісу опівночі, не кожен відважить#
ся . Сміливці збиралися ватагами. Якщо
кому пощастить відшукати цю рослину,
треба окреслити навколо неї обгорілим
в купальському багатті дрюком, прого#
ворити відповідні заклинання, стати з
півночі від рослини так, щоб ні в якому
разі не падала на неї тінь. Опівночі над
кущем з'явиться клубок астрального
світла, який необхідно було блискавич#
но схватити обов'язково двома руками і
проковтнути. Важко сказати, що відчу#
вали при цьому чураї, але їхній дар яс#
нобачення (якщо такий був) ставав у
стократ сильнішим. Інший варіант # хто
швидко зуміє зірвати квітку, загорнути її
в платок, положити за пазуху, тому від#
криються усі таємниці світу: ясновидін#
ня, закляті скарби, що під землею, по#
долає недосяжне, бачитиме крізь воду і
землю, зможе приворожити найкращу
дівчину і взяти собі за дружину, вирос#
тити небувалий врожай. А ще говорили
в момент розцвітання папороті, на мі#
зинці лівої руки треба підрізати шкіру і
покласти в ранку пелюстку чарівної
квітки. Чекати коли заспівають другі
півні і, тільки тоді, вийти з магічного
кола, накресленого обпаленим дрюч#
ком чи заговореним металевим гострим
предметом. Не дати себе обдурити чи
ввести в спокусу, бо квітку в цей день

стереже всяка нечисть. Якимось чином
імітує півнячий крик, голоси птахів чи
тварин, ще щось придумає, аби вимани#
ти шукача з рятівного кола. Після дру#
гих півнів все зле губить свою силу,
можна сміливо виходити з зачарованого
кола і повертатися додому.
Іван Нечуй#Левицький поетично
описує суть літнього сонцестояння:
«Ясні літні небесні сили, сонце, блис#
кавка й грім спільними силами ніби ку#
пають землю, даруючи їй найбільшу в
час празника Купайла родючу силу, а
може й од того, що на празник Купайла
люди купались у воді, віруючи в її чудо#
дійну силу». Вода # основа Світобудови.
Це добре розуміли наші далекі Прадіди.
В цілющих водах річок купалися, освя#
тивши їх вогнем. Для цього котили до
води заздалегідь обмотане соломою чи
сіном дерев'яне колесо, (символ літньо#
го сонцевороту) підпалене від купаль#

ського священного вогнища. Це ритуал
єднання вогню з водою.
Перепливали ріки ( мабуть знак плину
часу). Обливалися «джерелицею», обли#
вали один одного, (в цей день мусів ко#
жен змокнути «до нитки»). Качалися по
росі, (вона щоденно зрошує хліби, оздо#
ровлює рослини після денної спеки, то
й людям допомагатиме. Збирали і уми#
валися нею, щоб омолодитися і набра#
тися здоров'я.
Галина Лозко говорить: «Вогонь і
Вода мають у купальських обрядах ча#
рівну й очисну силу. Саме ці природні
стихії у світогляді слов'ян є першоос#
новами буття. Про це говорить україн#
ська приказка: «Цар#Вогонь і Цариця#
Водиця світ сотворили». Вогонь і Во#
да, Небо і Земля, чоловік і жінка #
шлюбні пари нашої паралелі, за якою
ця найкоротша в Колі Сварожому ніч
щаслива для шлюбу і зачаття дітей. Це
період найдовшого дня і найкоротшої
ночі, час, коли все живе перебуває в
стані активності, а енергія світла дося#
гає критичної межі. «Переможено
бенкетує Перун, відбувається злюб
Неба і Землі, Вогню і Води». Вчені го#
ворять, що, коли увійти в гармоній#

ний ритм з природою, то можна вик#
ликати резонансне явище небувалої
сили. Це час для найміцніших любов#
них зв'язків коли сама природа закли#
кає любити. Повір'я, що коли зачаття
відбудеться в мить купальського зені#
ту, то народиться дитина з особливими
фізичними даними.
Натанцювалися, наспівалися, надхо#
дить час розбирати Марену. Накидалися
всім гуртом і хлопці й дівчата. Розрива#
ли деревце # Марену в різні сторони, ко#
му що дістанеться (вінки, стрічки, кві#
ти, гілки трощили на маленькі друзки)
щоб всім було. Стовбур хлопці топили в
воді в супроводі дівочого співу:
Утонула Мареночка, утонула,
Тільки її кісонька зринула.
Пішла Маренка топитися,
А за нею дружки подивитися
Не топися, Мареночко, не топися...
Оглянися, на нас подивися…
Це дійство супроводжувалося жарта#
ми та веселими вигуками. Народжена в
палеоліті Марена (Мара), мала бути
вбита, а шматки її розкидані чи потоп#
лені, щоб і сліду не зосталося. Одні дос#
лідники вбачають у цьому похорони
певної пори року (проводи зими, Яри#
ла, Кострубонька) т.п. Інші стверджу#
ють, що в образі Марени # «вбивання
божества» (як царя жертви) у найвищій
силі, щоб воно ніколи не старілося. Іс#
нує й таке припущення, що гільце Ку#
пайлиця разом з дівочими хороводами
навколо нього символізує коловорот
води в природі, а ще молоде дівоцтво,
(хлопці розривають Купайлицю) воно
переходить в іншу стадію # жіноцтво,
потім діти, внуки і все починається спо#
чатку. Існує і таке припущення про вті#
лення духу рослинності, що має бути
убитим (гільце розривають на друзки),
потопленим чи спаленим, а потім воно
проросте буйним зелом. «Умирання й
воскресіння це дві половинки чогось
одного, проявлена й не видна частина
світу жінки. Розцвіла вона наново у осі#
лих хліборобських оазах, що ними засі#
ялися зони, придатні для плекання зе#
ла». (Д.Гуменна).
Драматичні дійства обрядів вчені
пов'язують із віруванням в помираюче
і воскресаюче божество рослинності,
ідеєю вічності життя й колообігу в
природі. «Божество вбивали для того,
щоб викликати його воскресіння».
(100 найвідоміших образів укрраїн#
ської міфології.) В такому разі пазли
сходяться. Купайлицю # деревину
(вербу) в образі Купави, розривають,
несуть додому зберігають, як ліки чи
Українська Родина № 2/2017
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оберіг або розкидають по полю, щоб
добре родили огірки. Саме вербу (не
клен, не ясень). Слово верба існувало
ще в індоєвропейській прамові і мало
значення «гнути», «крутити», «верті#
ти». А це і є разом з дівочою магічною
ходою та піснеспівом # колообіг Води в
природі. Відтворює картину послідов#
ного перевтілення Купави через дерево
і вогонь , як Мавки у «Лісовій пісні»:
«Легкий, пухкий попілець
Ляже, вернувшися в рідну землицю,
В купі з водою там зростить вербицю,
Стане початком тоді мій кінець».
Навіщо ж дома чи на полі Марена #
смерть?. Рештки топлять у воді, як жер#
твоприношення богині. Вінки, якими
дівчата прикрашали гільце, розвішува#
ли на деревах, як оберіг всього поселен#
ня від бруду і нечисті.
На мою думку правильно в деяких об#
ластях України виготовляють на Купала
не два, а три персонажі. Купайлицю
гільце, Купаву, і Марену, яку для того й
виготовляють, щоб убити. І зовсім не
подруга вона Купайлу (Купаві.)
Надвечір сотнями вогнів від свічок на
вінках запалала ріка. Дівчата в білих,
довгих сорочках, підперезаних перевес#
лами з оберегової полин#трави часнику,
кропиви, в освячених сонцем віночках
на голові і з вінками в руках запалюють
свічки від купальського вогнища, тричі
в хороводі обходять його посолонь (за
ходом сонця) , прямують до води. Про#
відниця від імені всіх дівчат промовляє
звернення замовляння до Води і Сонця,
з метою приворожити парубка (перелі#
чити його найкращі якості) та послати
молодій парі сонячне тепло щирого ко#
хання, щасливого життя. Заговори, за#
мовляння, закликання # одне з найціка#
віших явищ духовної культури, справ#
жні дорогоцінні перли душі народу.
«Закликаю сили богів! Прийдіть Купай#
ло й Купава, Лель, Леля, Полель і Поле#
ля! Як вода швидко йде, так аби я швид#
ко віддалася, як Сонцю люди радіють,
так щоб і мною раділи; як вітер шпарко
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віє, так аби до мене свати їхали; як лю#
бить маленька дитинка свою мамку й
гине за нею, так аби парубки гинули за
мною. О.Боги, Купало й Купава! Пош#
літь мені зорі ясній, дівиці красній, мі#
сяця#парубка, (веселого, сильного, здо#
рового, роботящого, вірного, люблячо#
го чоловіка) і пошліть нам сонячне теп#
ло щирого кохання. Так сказала я і я так
сказала!.» (С. Мельников). Кожна дів#
чина подумки загадує свою долю, по
черзі пускає вінки, спостерігаючи до
якого берега припливе вінок, туди дівка
й заміж піде, а коли крутитиметься на
одному місці, ще буде дівувати рік, як
далеко запливе # заміжжя в далекій сто#
роні, а, навпаки # суджений поруч. По#
гана прикмета коли вінок потоне чи по#
гасне свічка. Це означало смерть чи зра#
ду. А останньою погасне свічка означало
довге життя й щасливу долю. Дівчата
уважно спостерігали за віночками, за
тим, куди поверне їх доля, йшли понад
річкою співаючи:
В гаю зелененькім соловейко щебече,
Там дівчина мила віночок пустила
З барвіночку, з барвіночку.
Плинь, плинь, віночку гарний з барвіночку
За миленьким, за миленьким…з барвіночку
Чия свічка на вінку погасне не дого#
рівши, чекай нещастя. Та не довго жу#
ритиметься дівчина по тому. Переско#
чивши тричі через купальський во#
гонь, всі нещастя, як рукою зніме, зги#
нуть. Бувало хлопці жартуючи ловлять
вінок своєї коханої чи кидають грудоч#
ки на воду, сприяючи щоб вінок взяв
напрямок в його сторону. Тоді дівчата
співають:
Хто віночка пойме
Той дівоньку возьме,
Хто вінка дістане,
То той моїм стане
В забавах і ігрищах непомітно під#
крадалась північ, настав час поверта#
тися додому. Багаття треба було зага#
сити водою, але, перш ніж зробити це,
хлопці мають провести останній обряд
свята # спалити свого Купала. Це дійс#
тво проходило під супровід жалісних
пісень і охань.
«КУПАЛА, Купала та й в воду упала,
на березі сушилася, косою хвалилася»
Головешки від вогню заливали водою,
а попіл розгрібали на всі боки. Дехто
брав з собою «бо то є чарівні амулети»,
оберігатимуть поселення на протязі ро#
ку від нечисті та злих сил.
«Допалимо та й соломоньку,
та ходімо та додомоньку.
Лежи, лежи наш Купалочку
В червоному та багаттячку».

Поволі розходилися по домівках, але
пісні купальські ще доносилися то з одні#
єї, то з іншої сторони. Вважалося, хто не
спав на протязі ночі, міг зустрітися з гос#
подарем і опікуном роду богом Ладом.
Величне свято Купала святкувалося
не лише нашими пращурами, а й всіма
індоєвропейськими народами. Його
праісторію датує археолог Ю.Шилов IV
# II тисячоліттям до н.е. Як проводили
Купало спершу тепер уже неможливо
визначити достоменно. Доводиться
вловлювати основні напрямки, щоб
схопити загальний образ та не розгуби#
тися в деталях. Багато незрозумілого, не
ясного, що потребує дослідження . Різ#
няться свята Сонцекрес, Соботка, Се#
миярила, Купава. Обрядовість, строки
святкування, відрізняються за змістом і
ідеологією, але виокремлюється спільне
для всіх # Космологічний зміст, # Велич
Сонячного Кола І Колообігу Води в
природі, їх Значимість в житті людини.
Незважаючи на тортури і суворі забо#
рони православною християнською
церквою та державою з атеїстичними
законами, (хоч в різних місцевостях різ#
няється в деталях,) дякуючи дослідни#
кам, фольклористам, археологам, а го#
ловне, історичній пам'яті народу, його
перлинам пісенної творчості, загальний
ритуал свята зберігся незмінним. Одне
погано # загубилась сакральність. Сьо#
годні по всіх регіонах України за краси#
вими сценаріями, режисурою прово#
диться наше прапрадідівське свято
шляхом злиття язичницьких та христи#
янських традицій # 6 липня. Ні по зміс#
ту, ні по суті, ні по даті проведення свя#
то Івана Предтечі не відповідає космо#
гонічному змісту наших предків. Воно
перетворюється в молодіжну забаву з
штучними язичними ритуалами і хрис#
тиянським змістом.
Від того, наскільки ми зуміємо відро#
дити складові свята, повернути йому на#
лежні природно #астрономічно #кален#
дарні засади, багато в чому залежатиме
повернення святу Купала його прадав#
ньої історичної сакральності. Розуміння
цього знаходимо у Велесовій Книзі: «Це
Бог Купайло гряде до нас і говорить нам,
що повинні стати горді й чисті тілами та
душами нашими»… Зберегти священну
значимість Води і Вогню, продовжити
такі прекрасні звичаї наших далеких
предків, про це також застерігає Книга #
книг. «Сварог установив ті омовіння і
Купалища, і те вказав, що не сміємо те
покинути. І умиємо тіла, і умиємо душі
свої в чистих водах живих».
Тамара Желіба
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ВИКРАДЕНА З РАЮ
Дитинство
Ой, нащо ж малу дитину доручала ти степам.
Над степами сяє Сонце і вітри гуляють там
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Олександр Олесь

Спи, піснями журби зачарована,
спи під моїми квітками
Леся Українка

Зошит перший

Сонце вишивала нитками золотими
Глава 15. Легкістю осіню й серце твоє, й душу!
Це Велес навчив праотців наших орати землю і засівати цілини,
і жати снопи колосисті на струджених полях,
і ставити снопа при вогнищі у хаті, і шанувати його, як Отця Божого
«Велесова книга»

Стежка від дому до криниці

Я

вже учениця другого класу. Сьо
годні двадцять дев’яте грудня
1966 рік. У школі свято, в актовій
залі вбрана ялина, Зимовий Велес і ми –
Сніжинки, в пошитих з марлі платтячках. Я
тоді ще не знала, що ялина, то атрибут ні
мецького свята. У німців портрет Адольфа
Гітлера обрамлявся гірляндами з ялино
вих гілок, а різдвяна ялинка прикрашалася
іграшками з націоналсоціалістичною
символікою. В 1935 році було відроджено
свято Йоль – старовинне свято зимового
сонцестояння у німецького народу за ча
сів середньовіччя. Було введено обов’яз
кове використання Світильника Йоля в ри
туалах СС. З Німеччини різдвяна ялинка
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Навіть камінь придорожній благоговіючи:
Торкнись рукою... це Я!
Легкістю осіню й серце твоє, й душу!

Коник

«Вісті»

пішла по всьому світу. У 1927 році на од
ному із з’їздів компартії совєцького союзу
разом з Різдвом, вже в котрий раз! відмі
нялася ялинка, яка стала називатися по
півським звичаєм:
– Толька тот, кто друг папов, йолку праз
днавать гатов.
У 1935 році в совєцькім союзі знову по
вернулися до святкування ялинки, зробив
ши її новорічною.
В українських селах ніколи не був прий
нятий звичай ставити ялинку. Там панував
наш відвічний звичай ставити Дідуха. На
Святвечір перед заходом сонця господар
вносив із комори і ставив на покуті пишний

сніп, що зветься Дідух або Коляда. Цей сніп
з колосся пшениці, жита, ячменю та вівса,
прикрашений цукерками та різнокольоро
вими стрічками. Встановлюючи Дідуха, ми
запрошуємо на Святу вечерю увесь свій
рід, усіх своїх предків:
– Приходьте до нас на Святу Вечерю Різ
два БогаСонця! Приходьте душі святих му
чеників РОДу нашого. Приходьте до нас
святі душі прадідів наших, що спочивають у
братських могилах московської тюрми на
родів. Приходьте у СвятВечір у нашу хату
святі душі батьків наших, і хай будуть з на
ми. І ми відчуємо приявність цілого РОДу
нашого, як велить наш звичай.
Страви стоять на столі всю ніч. Після Свя
тої вечері добрі духи збираються на сіні та
соломі, що лежить під скатертиною і на до
лівці. Солома і сіно є місцем перебування
душ предків РОДу. Вранці скидають зі сто
лу, вимітають соломудідуху, запалюють її у
дворі або біля воріт і разом із димом спале
ного сіна та соломи душі предків наших від
летять у Вирій на небо. Паління соломи –
це прощання з душами пращурів.
Із СнопаДідуха на Новий рік діти вимо
лотять зерно. Навесні зерно, змішавши з
посівним, висівають на ниву, тобто випус
кають духа на землю. Дух, який мешкає в
зерні СнопаДідуха разом із зерном повер
тається на поле. Це душа лану, житній дух,
дух Велеса, який в жнива ховається в ос
танній обжинковий сніп. Солома та сіно –
це місце перебування душ предків, а Сніп і
колосся як зимова схованка душі лану.
Завжди мовою святого до нас говорив
могутній дуб, бо це дерево нашої землі. Під
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тим деревом наші предки молилися рідним
Богам, скликали віча, вирішували релігійні
та державні справи. А ще священним дере
вом у нас вважається верба.
Сніжинами білими ми кружляємо коло ви
соченної сліпучоколючої ялини, співаючи:
– Білесенькі сніжиночки, вродились ми з
води; легенькі, як пушиночки, спустилися
сюди. Ми хмарою носилися від подиху зи
ми, і весело крутилися метелицею ми. Те
пер ми хочем спатоньки, як дітоньки малі, і
линемо до матінки – до любої землі.. Мату
ся наша рідная холодна і суха, бо дуже
змерзла, бідная, вона без кожуха. Отож її
нагріємо, устелимо сніжком. Мов ковдрою,
накриємо легесеньким пушком. Нехай зи
мою злючою вона спочине в сні, щоб зелен
ню пахучою прибратись навесні!
І під цю мою пісеньку дома помирала моя
мама. Зовсім одна. А я, повертаючись зі
школи додому, не знала, що дитинство моє
завмерло вже тоді, як мама стомилася ди
хати, як зупинилося її серце, як закрили їй
очі на віки вічні.
Завтра в мене канікули, аж десять днів,
так радісно було – оце вже нагуляюся, нака
таюся на санях, набігаюся. Я розкажу своїй
матусі про шкільне свято, як ми співали, як
танцювали! Назустріч йде якась незнайома
жінка, та й питає:
– А що, в тебе мама вмерла?
– Ні, не вмерла, – а сама думаю, – от яка
дурна тітка, і що то вона вигадує, але ж
треба швидше бігти, бо вона, мабуть, не
брехала б. Та й побігла.
«Вона посміхнулась, красива і сива, як до
ля, махнула рукою – злетіли увись рушники.
«Лишайтесь щасливі», – і стала замисленим
полем на цілу планету, на всі покоління й віки».

Тобі, Матусю рідненька, мої троянди

40

Українська Родина № 2/2017

М

Родинне гніздо

– Нащо ти від нас пішла? Нащо кинула ти
своїх пташенят, на кого? Хіба ми літати нав
чилися? Хто тепер нагодує діточок твоїх?
Хто приголубить? Хто свою Землю Рідну
любити навчить? До кого притулимося?
Сиджу на довгій дерев’яній лаві у хаті, ра
зом зі мною сидять якісь сусідські діти. Си
димо мовчки. Хата порожня, тільки мама
навпроти лежить на ліжку і нічого не гово
рить і очі в неї закриті. Діти дивляться вели
кими зляканими очима то на мене, то на
маму, бо все розуміють, потім кличуть мене
гуляти, а я не йду. Чого ви прийшли?! Ви що
не бачите?! В мене мама вмерла.
Мама померла у той день, у день мого
шкільного свята, коли нікого не було поруч,

нікого не було дома, наче всі її покинули, і
Настя вже жила не з нами, батько тоді прий
шов додому перший – вона, моя матуся ле
жала на підлозі біля ліжка.
Вдень і вночі горіла свічка і цілу ніч якийсь
дядько читав молитви.
Весь завод, на якому працював батько,
співчував нашій сім’ї. Люди з усього заводу
здавали гроші, хто по троячці, хто по п’ятірці.
Тридцять перше грудня 1966 рік.
Батько сказав:
– Мама покорила смерть, дітям даривши
життя і її серце живе в ваших серцях.
– Прости мене, сестричко моя, – так каже
тьотя Настя біля труни своєї сестри. Настя
сидить біля неї на табуретці, бо стояти не
вміє. Повна хата незнайомих людей. Всі ме
не жаліють, у руки пхають пряники, цукерки.
А я того не хочу, бо й сама осьось розплачу
ся: от і в нашій хаті гості... ніколи не було їх
так багато... ми не святкували ні днів народ

Сашко. 1966 р.
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Микола Кіндратович Пінчук. На Луках Сварожих. 1980 р. Полотно, олія. 53,5х72,5

жень, ні свят, бо і так не було чого їсти... на
що їм треба ця маленька кімнатка, нащо во
ни понаходили сюди... прийшли, може, по
мою матусю? Нащо дивляться на нас таки
ми жалісними очима, примовляючи:
– Сирітки нещасні.
– Не жалійте мене... не дивіться... не
плачте... віддайте краще мені мою неньку...
не забирайте її в мене... вона найдорож
ча... віддайте найдорожче.
А думки пливуть тремтять тіснять одна од/
ну з’являються інші кольорові картини потім
чорно/білі потім білі плями білі тумани чорні
непривітні глибокі яри колись губилася в тих
ярах перестрибуючи через рівчаки збирала
сон траву а він такий мохнатий той сон та/
кий смішний і ще з жовтими серединками
потім видряпувалася на височенні хребти
тих глибоченних страшних ярів а на горі за
тими ярами були кладовища старі покинуті і
чомусь я полюбляла бродити серед тих роз/

Вікна рідної хати

валених пам’ятників розбитих хрестів се/
ред того павутиння від них віяло ні не смер/
тю а якимось вічним тисячолітнім забуттям
віяло якоюсь могутньою силою що все пе/
ремелює розтрощує і залишає прах і німе
каміння розмовляло зі мною.
… Рано навесні приносив мені Павло бу/
кетик жовтеньких квіточок. То була мати й
мачуха. Я їм так раділа! Він їх рвав біля
джерела і водив мене на те місце. Їх там
було багато, а над джерелом високі глиня/
ні стіни обвалювалися та з гуркотом пада/
ли донизу. А вище, над глиняними стінами
була гора. Ми з Павлом йшли по горі і він
мені показував, де перші квіти розцвіли.
Там так гарно, мов у казці, «кругом тебе
усе живе, усе дише, джеркотить, висвис/
тує, немов чарами наливається».
Похитнулася земля, плаче небо сніжинами
срібними, котяться вони по нашому двору.
Намело по самі коліна. Тужить небо й земля.

– Кличу Силу Рода Всевишнього, Богів
Рідних собі у допомогу, на поміч добру!
Прийдіть, Предки Святі, душі захистіть від
нечисті всякої, як Сонце встає – ніч відсту
пає, так зле, недобре нас не бачить і не
чує, стороною минає! Прийдіть, прийдіть
Боги Рідні, Дитину свою зустрічати, ру
синку православну вітати, Душу прийма
ти, до Предків вести, в Ірій Світлий про
воджати. Хай зустріне її Батько Сварог і
Мати Рожаниця, візьмуть під білі ручень
ки, у Хором Небесний ведуть, бо вона є
русинка праведна, Православна, з Богами
поєднана із Родом сопричащена!
Віктор з Павлом розчистили сніг у дворі,
накидали цілу кучугуру. Вже виносять уквіт
чані вінки із стрічками.
«Дорогій Ользі Гнатівні Букало», – для
чого моїй мамі їх так багато? Вони лякають
мене. Несли труну на руках аж до самого
кладовища, під гору, дуже далеко – в бік
авіаційного училища, де я колись заблука
ла. Важко йти. Сніг заважає. Труну стави
ли, як трохи пройдуть, на високу підставку.
Відпочивали. Тоді всі зупинялися. Вела
мене за руку батькова сестра тітка Шура.
Всю дорогу мені бубоніла. Я її й не чула,
щось обірвалося всередині, пересохли мої
сльози й змішалися вкупі з кольорами ди
тинства і любов’ю рідної неньки.
... Скрізь квіток повно ... і мама сапою
зрубала мені високу колючу стеблину,
обсипану великими синіми квітами.
... В день ясний горіло Сонце вишива/
ла нитками золотими, а місяць срібни/
ми... віночок плела із квітів барвистих,
стрічками яскравими прикрашала... со/
ловейка слухати навчала... казки опові/
дала... ще вдосвіта стрічки мені блакит/
ні у коси заплела... а над землею сонце
сяє і вітри гуляють ... іди візьми яєчко,
це тобі курочка знесла... і я щосили біжу
та беру золоте яєчко із рук своєї рідної
матусі ... ми йдемо з матусею через по/
ле до її сестри Гашки, а там так цікаво –
пихата квочка курчат висиджує і мені тіт/
ка подарує блискучу кульку/поскакунчи/
ка на резинці, і я побіжу на травичку гра/
тися з дітьми, та радість обернеться на
розпач і швидко порветься тонка резин/
ка, а кулька десь далеко відскочить.
… Мама йде у місто, я тихенько, кра/
дучись, за нею... біля рівчака мама мене
помічає, трохи сварить, вмиває крижа/
ною водою і бере із собою... мабуть на
базар, бо тримає кошовку, а всередині
сулія, в якій молочко приносить з різни/
ми гостинцями... у повітрі вже відчува/
ється морозець, от мамуся й купує мені
рукавички, а я радію кожній дрібничці...
Якийсь берег, безкраї зелені луки,
простори... йдемо з матір’ю... сонячне
Українська Родина № 4/2016
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проміння виграє самоцвітами, в’ються
пелюстки пахучих квітів... радість, повно
води, легко дихається... її висока пос/
тать... не можу перестрибнути рівчачок,
ще мала... краще б тоді, обнявши міцно/
міцно, залишилась я в її солодких обій/
мах навіки, як мама переносила мене на
той бік, а руки її такі лагідні, такі милі, та/
кі ніжні, ніби крила голубки.
Повертаємося з якогось свята від ба/
бусі. Тато несе мене на руках, ноги замо/
тані ковдрою. Обабіч дороги горять ліх/
тарі на старих дерев’яних стовпах. Ніч, а
видно як у день. Зима. Мороз. Холодно.
А мені так тепленько у ковдрі і на ручках,
ніби заколисують, що я навіть час від ча/
су дрімаю. Поруч іде моя мама.
... Яблунька рясна/рясна, а яблучка
червоні/червоні, а тоді їхали автобусом
аж до самого Києва і в лікарні я побачила
свою матусю, вона посміхалася до мене
та пригощала чимось солоденьким і вже
далі нічого не пам’ятаю.
Спекотне літо. Пурхають великі метелики.
Їх дуже багато. Ми граємося на березі на пі
сочку. Сонце поливає нас золотим дощем,
іскрить кожну піщинку. Будуємо з мокрого
піску кімнатки, маленькі ліжечка для ляльок,
посередині кімнати столик, стільчики, все
огорожено муром з кульками. Білі метелики
в’ються низько над головами, зграями но
сяться, мигтять, хмарками літають, тріпо
чуть легкими крильцями і сідають на землю
всі разом, утворюючи острівки. Ці великі бі
лі променисті плями схожі на живі джерель
ця, або величезні квіти, блимають безліччю
пелюсток і блискотять на сонці. Ми милує
мося своїм витвором, своїм піщаним пала
цом, тут живуть наші ляльки. Але вже сонеч
ко сідає, поспішаємо додому. А завтра знов
буде день і знов прилетять метелики.

Дорога у вічність

42

Лиш мати вміє жити, аби світитися, немов зоря

Ранесенько біжимо до своїх метеликів. О,
небо! Що це? Палац мрій потоптано чиї
мось ступаками, башти зруйновано, піщані
мури розбито. Хто посмів? Безліч розду
шених білих метеликів.
… В суботу ранком я піду з мамою
на леваду у поле рвати чебрець, а
мама каже на нього «чебрик»... ди/
во/зілля палає блакитним вогнем...
нарвемо материнки, полину та ці/
лий букет польових квітів, а потім ми
підемо з мамою в ліс, зірвемо папо/
роть та роман/зілля, а брати мої
принесуть із ставу лепешняк... всте/
лемо підлогу в хаті, засипемо, заки/
даємо лепешняком, любистком, по/
лином, а зверху квітками волхов/
зілля чебрецю.

… – Духи РОДу, Діди, потерчата,
мавки, русалки! Заходьте до нашої
хати на вечерю! – запрошує мати,
стоячи на порозі з хлібом і півоніями.
Трави хрумкотять під ногами, розду/
шуються, розтріскуються ті прянкі
солодощі, що розливаються по хаті,
а між ними польові квіти – волошки,
мак, горицвіт, деревій, котики, со/
кирки, житні колоски, гіркий полин і
воскова свічка горить.
Велика глибока темна порожня яма... лю
ди одягнені в кожухи, шуби, бо мороз... а
як же вона, моя матуся так легко вдіта?..
мені казали що їй вже не холодно, але я не
вірю... їй холодно, вона змерзла... чому ма
ма не вдягнена в пальто?.. було б тепліше
лежати у труні, а тоді у тій страшній ямі.

І в материне серце ті сльози вогняні впадуть
Українська Родина № 2/2017
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Краще б тоді, обнявши міцно/міцно,
залишилася я в її солодких обіймах навіки,
як мама переносила мене на той бік

… Каміння сиплеться з усіх боків,
тяжка доля дратується зі мною, в очах
блиск тієї криниці, за спиною скрегіт
коліс... краще нічого не знати, краще
не чути, не бачити, краще не жити.
Зараз у цю яму опустять мою рідну нень
ку і закидають мерзлими грудками землі...
а поки прощаються з нею... я не можу до
тягтися до неї... бо труна високо... хтось
піднімає мене і я цілую маму в лоб... цілую
востаннє... я злякалася... її чоло таке кри
жане... розверзлася земля і поглинула мою
рідну матусю на віки вічні.

Розверзлася земля і поглинула мою рідну
матусю на віки вічні

Не побачиш ти більше, братику старший, сво
єї матінки, а тільки квіти на її могилі побачиш та
знайдеш на світі усе, крім рідної матері. Не
ма у світі цвіту цвітішого над маківочки, не
ма ж і РОДу ріднішого над матіночки.
«Спи, піснями журби зачарована, спи під
моїми квітками».
… Нехай минають роки, а мама все
одно буде жити красою моїх квітів, а я
буду жити сльозою в своїх піснях і розі/
льються вони гіркими сльозами і в мате/
рине серце ті сльози вогняні впадуть…
«Не співайте мені сеї пісні, не вражайте
серденька мого! Легким сном спить мій жаль
у серденьку, нащо співом будити його?»
Батько Микола схилить голову на руки,
уткнеться у край столу, та й гірко так пла
че. Здавалося, що він плаче тільки за ма
мою, але це він плакав за всіма нами, бо
знав, що вже не буде як колись, вже тоді
знав, що розгубить усіх своїх діточок. «Там
матір добрую мою, ще молодую – у моги
лу нужда та праця положила. Там батько,
плачучи з дітьми (а ми малі були і голі), не
витерпів лихої долі», та й оженився!.. «А
ми розлізлися межи людьми, мов мише
нята». Сусіди казали:
– От побачиш, батько ожениться, – йому
тоді було п’ятдесят.
Нічне небо витьохкує яскравими зорями.
Зірки сиплять на землю золотий пил, щоб
зростися з нею, зацвісти, засяяти різноко
льоровими вогникамизірочками в середині
кожної квіточки. Вони дуже схожі на своїх
сестерзірок, в них золоті серединки з пе
люсткамипроменями. Всю ніч до самого
ранку вони будуть розмовляти із своїми сес
трамизірками. Раптом велика Зірка сріб
ляста засяяла у безмежжі глибокому серед
тривожних сузір’їв яскравожовтим сяйвом,
потім змінилося воно на сліпучобіле, бла
китне, і стало рожевим, а тоді знов жовтим.
Здалося, ніби зірка кличе мене у небо. Рада
б мати до дітей небо прихилити та зорями
вкрити. «Лиш мати вміє жити, аби світитися,
немов зоря». Щовечора на небі з’являвся мі
сяць і в небесному мереживі палахкотіли
блакитні і білі гігантські зірки і сузір’я, а коли
ж малі зірочки іскрили різнобарвними вогни
ками ввижалися мені дивовижні зорепади.
Як матусі не стало, мені приснився остан
ній сон в рідній хаті, дуже страшний, може,
коли б я там залишилася, то цей сон був би
не останній, снилися б ще страшніші сни.
По підлозі хати лізе чудовисько, страшне
пристрашне, аж кров холоне в жилах, жах
стискає груди, зупиняє серце, жах той панує
всім моїм єством, блукає по хаті, чудоюдо
кошлате і з довжелезним горбатим носом.
Коли прокидаєшся від того жаху, на тобі хо
лодний піт, тоді боїшся висунути руки зпід
ковдри, щоб за руки не вхопило, боїшся зас

Квіти Зірок

нути, боїшся заплющити очі, бо не розплю
щаться, бо маму воно забрало, а мене не
знайшло у рідній хаті, бо покотилася най
менша зірочка до небокраю і впала на землю
у м’яку травичку. Високо над нею горіли яск
раві вогники і це були її зорісестриці. Зіроч
ка плакала і кликала сестер і матір, та чула
лише шелестіння трави і щебетання соло
вейка. Вона побачила світ без зірок. Соняч
ний промінчик зігрів її личко і воно засяяло.
Відірватися від землі та злетіти у небо зіроч
ка вже не змогла. Уночі вона буде сумувати
за втраченим Раєм, дивитися на своїх братів
і сестер, які сяятимуть золотистим сяйвом.
Ніна Удовенко
Закінчення першого зошита.
Продовження читайте в наступному номері.
Книга готова до друку.

Ніна Пінчук, випускниця першого класу. 1966р.
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Друкується з люб’язного дозволу Івана Гарасимовича Просяника.

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

Дванадцятитрав’я волховське

Весна – то багатоголосий, неповторний
дзвін, за яким так поспрагло наше вухо. Все
бринить, тремтить, переливається сповнене
пощерточку сили й цноти. По землі йде Леля
із золотим решетом в руках. Розсіває квіти
різнобарвні, а з ними й писанки заразом. А
навкруг неї птаства, птаства... І сонце Писан
кою переливається, мерехтить, як лиш на Ве
лик День.
– Тату! А чого він називається Велик День?
– Бо в цей день Земля народилась. Самот
нім колись був РОД. Ні слова нікому сказати,
ні помилуватися. Ось він й узяв, відчайдух, ніж
крем’яний... розітнув собі груди – вийняв сер
це тріпочуче – та й поселив на нім птахів і лю
дей! Отого ми й малюємо писанки в цей день!
У пам’ять, значить!
Цей день колись припадав на 22 березня –
день зустрічі Весни. Громада збиралася за
селом з гостинцями, піснямигаївками. Пи
санки приносили в жертву Макоші – матері
повних кошів. На писанках гадали про вро
жай. Про щасливий шлюб. Про спокій родини
і всього РОДу. Саме все це закодоване на ма
люнках, якими прикрашають писанки.
Археологи віднайшли їх ще в житлах три
пільцівхліборобів. Глиняні. Обпалені, роз
фарбовані, вправною рукою 6 тисяч років то
му. Віднайшли й заклякли з подивування...
писанки ті капнавикап як сьогоднішні по
всіх Карпатах пишуть. Від діда до онукаправ
нука передається це древнє мистецтво. Адже
яйце – символ народження, сили, незнищен
ності. А на тій писанці й заклинання: дощам –
щоб рясніли, й сонечку – щоб ясніло, а полеч
ку – щоб родило. І дитяті, щоб росло здорове.
А всім, усім, щоб були багаті.
Мама не розмальовували яєць, а просто
фарбували у всі кольори райдуги: тут і лушпин
ня з цибулі йшло, і вербові котики, й марган
цівка, й моє чорнило, й куплена десь зпід по
ли червінь. Зате яке свято на столі. Крашанки
мов перегукувались з рушниками на стінах. «А
в хаті в нашій мальований сволок, на нім руш
ників сорок!» Незрівнянні мамині обереги. Й
Богородиця там з піднятими руками. І Юрій –
Ярило на коні. І святий День на човні. Хата аж
світиться чистотою. Світяться й матінка.
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– Так уже хоче на небеса, бідна, – прискалю
ють око тато, – цілий тиждень, як голубка,
тільки водичку святу попиває!
Хоч тато й піджартовували, але й самі дот
римувалися посту. Щоправда, не такого суво
рого. Картопелька, капусточка, олійка: со
няшникова, рижієва, кользяна, макова. Осе
ледчики, риб’яча печіночка. То, виявилось,
Микита Сергійович нас печінкою тріски давив.
Тато про піст розмірковували так:
– Він не лише тіло, а й душу очищає!
Чолом до неба людину підносить! А як
думкою ти високий – значить, ти й люди$
на, а так —хробак!
Мудрі слова. Піст лікує практично всі хво
роби. Не раз доводилося чути, що й новоут
ворення. Але не сухий, а вітамінний. З шип
шиновими напарами, малиновими, груше
вими. Це відомо з давніхдавен. Недарма в
Євангелії особливий наголос поставлений
на сорокаденний піст Ісуса Христа. Саме за
сорок днів повністю оновлюється структура
крові, мозку. Піст їх очищає, робить здорови
ми й бадьорими. Всі великі мислителі антич
ності 40 день постували, збираючись до
Александрійської книгозбірні, яку в III ст. н.ч.
знищили християни.
І справді, матінка мов світилися зсередини,
вбираючись до церкви у Великодню суботу.
Дивуюсь, невже піст додавав їм сили та енер
гії? Адже страстний тиждень весь сповнений
тяжкої праці. Вив’язують мама хустку квітчас
ту поособливому, попанськи, вбирають
міське пальто, чобітки на високих закаблуках і
стають схожою на чужу красиву жінку. Тричі
кланяються нам:
– Прости мені, Гарасиме! Прости, сину!
– Бог простить! – відказують батько стиха.
В церкву належало йти чистим не лише ті
лом, а й душею.
Ми один одному не кланялись, ми летіли
один перед одного, мов наглашенні. Чи мали
за собою гріхи? Хіба груші в чужих садках!
Пхалися обов’язково наперед, щоб веселе
попове кропило нас не обминуло.
Церква сяє вогнями, дзвенять багатоголос
сям півчі.
– Христос Воскресе! Христос Воскресе! –
вигукує короткобородий отець і кланяється
люду, а люд йому.
«Смертію смерть поправ! І сущим во гробі
живот дарував!» — летить під високі бані храму.

Я уявляю Спасителя... велетенського, дужо
го лицаря, що відкидає кам’яні брили з своєї
могили. Вони охороняються з одного боку
римськими легіонерами, що сплять непробуд
ним сном, а з іншого недремною Домахою
Костомахою. Отут він її й зуспив. За шкірки,
мов кота. Хоч крутись, хоч вертись... та й веде
до річки. Бо лише ж на річці перуть. Ну, а там,
на Йордані... прачем її, прачем. Вмочить у во
ду. И знову гріє. Отак! Щоб знала, на кого косу
щербату піднімати! Отак!
Мені стає радісно й весело на душі. Зда
ється, Великий Переможець сам окропляє
велелюддя священною водою, святячи пе
ремогу над таким грізним супротивником,
ставши безсмертним, а воднораз й нам без
смертя даруючи.
Чи ж є воно на землі? Раніш я в цім не сумні
вався. А скоморох! А отой козарлюга...
– Спасибі, Гарасиме Дмитровичу! Дуже ін
тересна книга! – Павло Федорович віддають
батькові загорнуту в газету, від стороннього
ока, Біблію, – Але, й на жаль, починається аж
на тридцять вісьмій сторінці.
– Хтось й гніву Божого не збоявся – скурив!
– хече батько.
– Старий завіт – міфи та легенди я із задо
воленням прочитав. А ось Новий – то вже істо
рія! Тільки так переплутана, що відвіяти зерно
від полови ой як важко.


Ви тихіше балакайте! тато й самі
тишать голос,  бо Настя Самілівна почують,
буде нам міф повен бліх.

Ось хоча б пасхальні події взяти, 
тишиться вчитель.  Яка тоді влада була в
Іудеї?

Та римська!  відказують непевно
тато.

Римська! Окупаційна! Така як у нас
при німцю. А Юдея була неспокійною
провінцією. Через це римляни по смерті
Христа невдовзі й зруйнували Єрусалим.
Уявіть собі... тут тільки одного бунтаря
посадили  Вараву, як новий являється. І, що
небезпечно якраз перед Паскою, коли до
столиці сходяться на прощу сотні народу.
З'явився та й закликає: "Продай свій одяг 
купи меча!" Й веде за собою п'ять тисяч
чоловік. Котрих і годує, й одягає, і, напевне,
озброює за свій кошт. Учні ж то були при
мечах. Пилату нічого не лишається, як
пригнітити в корені бунт. Сподвижників
розігнати. Ватажка розіп'ята. Й одразу ж
втаємничено похоронити в невідомім місці 
бо мертве тіло страшніше часто  живого
поводиря. А оскільки Ісус оголосив себе
сином Божим  легенда сама собою
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напрошувалась  вознісся до Отця свого! Й
крапка!

А чого ж так усе написано, мовляв,
іудеї самі ж і розп'яли?

Та якби римлян відкрито
звинувачували  християнство ніколи б не
вкоренилося в Римській імперії. Так би й
ховалося в катакомбах межи рабів. А так, бач,
релігією верхівки стало.
"Ех,  думається мені,  якби то Христос мав
коникааргамака.., бо хіба ж ватажку на осляті
личить! Або на край раз  верблюда. Він би як
плюнув на того Пилата, як дзирнув
ратицею..!"
Великодні святки короткі, мов ластів'яче
цвірінь. Але навіть в ці дні тато не полишають
бджіл. "Гріх людину зобидити, а за Божою
комахою не гріх подивитися!" Божа комаха
вже зробила обліт. Й тепер сповнює повітря
радісним дзвоном.
Поставець  місце, де табориться пасіка:
виметено, вигребено. Дубова колода
викочена з повітки й поставлена на попа. День
напоєний неповторними пахощами першого
цвіту, перших пуп'янків. Бджолиний рай 
золоті пирски... несуть невтомні трудівниці
пергу сонячноцвітну до вуликів.
За праукраїнською легендою  бджола 
маленький сонячний промінь, що пустив
Сварог своєму братові Велесу. Дрімав той на
осонні. А час було волів у плуга небесного
запрягати та вчити русичів орати. Полетів
громінець... торкнув Велесові повіки  дрімає.
Т оді й перетворив Сварог його на маленьку
комаху. А хіба жне пробудишся, як бджола
тобі на обличчя сяде. З тих пір Велес
вважається покровителем цієї небесної
комахи. Ознака, що вона небесна  мед. Бо ж
більш ніхто його не збирає. Та віск. Адже
запалена свіча  жертва Сонцеві... вдень
спить  вночі глядить.
Є таке повір'я, що коли б усі свічі загасли на
Землі  сонце заблукало б в теміні, й більше б
не з'явилось. Атак в когось та й жевріє цей
дороговказ.
В нас на пасіці, до груші старої вчеплений,
висить череп... бичачий,  своєрідний знак
Бога Велеса. Вважається, бджоли тоді добре
ведуться. В сиву давнину, коли русичеві
виповнювалося шістдесят літ, він обов'язково
заводив борть, вже зараніш вибираючи для
себе дуплисті липові колоди. Волхви
висвячували дідя на це боже ремесло й
приставляли учнем до ще древніших старців.
Тато тримали бджоли не лише з цієї ознаки.
І не тому, що дітлашня любить мед над усе. А з
цілющості всього, що дає пасіка. А це і мед,
віск, прополіс, відмор, перга і, нарешті,
незрівнянне за своєю цілющістю  маточчине
молочко.
 Ану, Йване, ходім подоїмо матку! Бо
дивись, як Павло Федорович крекчуть!

Я кидаю все й біжу за двома сивими
приятелями. Вчитель, хоч вони й молодші 
сиві, й теж з довгими козацькими вусами, й
такі ж коренасті й лагідні, якщо, звичайно, не
на вроці. Зараз, думаю, тато будуть маленьку
з наперсток дійничку брати й доїти оту
чималезну бджолу, що княгинею у вулику. Та
батько нічого подібного не беруть. А
виймають рамку, відколупують  буйнішу, ніж
звичайні, бджолину чаруночку й вичавлюють
на ножика звідти біле молочко... терпке й
кисле, аж пекуче. А воно цілюще понад усе.
Воно додає сили й серцю, й очам, й мозкові.
Якщо вживати його через третій день цілий
місяць  появляється таке відчуття, що ти
народився наново. Неначе енергію тобі з неба
послано, бо бджола ж і є небесною комахою.
А пергою  квітковим пилком анемії
лікуються.
10г перги, 100 г свіжого текучого меду, 50 г
козячого молока. По чайній ложці тричі на
день. Зберігати в холодильнику.
А підмором  радикуліт.
На і літр горілки півлітра бджіл мертвих.
Закрутити металевою кришкою і тримати в
теплому, темному місці 21 день. Втирати в
поперек.
Спиртовий прополіс чудово лікує хвороби
шлунку.

А мені, дідусю, ось пити не можна,
 страдницьки кривиться молодиця з п'ятої
вулиці.  Вже й лікарня моїй виразці не
допомагає. Прочула, що у вас прополіс є!

Ага ж, є!  киває батько.  Ну, не
можна, то й не будете. Ось вам сірникову
коробочку його. Ще більш подрібніть. А тоді в
каструльці, щоб на воді кип'ячій була,
розтопіть масло, й туди все усипте. Хай
хвилин з двадцять, помішуючи. І по срібній
чайній ложечці тричі до їжі. Тільки не тичте
мені, ради Бога, своїх троячок!  гніваються. 
Колись чимось віддячите, а не віддячите  то
Бог віддячить!
Через оту батькову безсрібляність завжди з
мамою сварки. Але тато твердо стояли на
своєму  грошей ніколи не брали.
Якщо ж екзема. Тоді таким же чином
готують з борсучого смальцю мазь.
А бронхіти, інші кашлюки лікуються за іншим
способом. Порівну прополісу та воску  в
фарфоровий чайник. Рульку та кришечку
заліплюють воском. І ставлять посудину на
окріпний ключ (водяну баню). Десь через
півгодини віск розтопиться і з носика почне
парувати запашний душок. Ото через рурку
ним треба якнайглибше дихати. За першим
же заходом хворому полегшає. А через 56 
хвороба й зовсім покине вас.
А навкруж колоди вже розсідаються татові
годки. Одвічні сільські політики. Медушка 
козацька душка, веселить їм очі, кидає язика
до гопака. І я тут кручуся. Тато дозволяють...

жодне скоромне слово не зірветься з їх вуст. Й
не тому, що дитя вештається, готове, мов
губка, все вбрати. Вимовити якусь гидоту 
осквернити себе. А ми ж Божий храм! То хіба
ж Бог берегтиме осквернену руїну... де
замість добрих слів  лихослів'я, а добрих
справ  лиходійство? А не попіклуйтесь про
свій дім тричотири роки... тото!
В кожному слові дідів статечність і святість.
Хоч життя так їх перем'яло, пересікло, всі

Вільха

вони, вважай, одноосібники  тут не те що
благим матом критимеш  вовком на Світ
витимеш. А вони переповнюють подвір'я
голосистим сміхом, аж півень починає співати
заливніш, аж курки на дідів задивляються.
Неспроста вони прийшли до Гарасима
Митровича... душу повеселити, бо весела
душа  це бадьоре тіло. Це світлі помисли й
діяння добрі.
 Ану ж бо, Гарасиме, утни оту придибенцію
про козака! Ну, він же й шейма, мов наш
лавушник, пришпилить цидулку до дверей і
сиди, каравур його хоч до кінця світу!
Це казка понад казок, я люблю її більше,
аніж про скомороха Блоха. Бо мені здається,
що той козак  то я!

Чи було так, чи інак  жив козак. Хитровусом
звався. До ста літ мав, на кобзі грав, сам про
себе небилиці розповідав.

Іду якось попід ліс, а назустріч
мені... біс. Порівнялись. Повітались.

О! Та ти мене,  дивується біс,  не
боїшся?!

А чого тебе боятися! Коли я самого
хана, бусурманського султана, мов того цапа
шолудивого на мотузці водив, товариство
веселив. А ти чортяка свойський, не
заморський!
Злякався біс, але виду не подає, а навертає
на своє:

Хочеш,  підлещується,  я тобі, як
той хан, в услуженіє піду! Ох і пораюєш! Ну, а
після, щоб почесности, твою душу до себе в
услуженіє візьму!

Хе! Так це ж, їйбо, непогано! 
крутнув Хитровус свій сивий вус.  Але козак
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душа вольна, ні в кого в услуженії не був, і сам
наймитів не потребує! Як хоч  то будь мені за
товариша меншого... на століт. Та з однією
умовою,  хитрюще око прискалив,  з'явишся
домене на дев'яносто дев'ятім році, на
останнім його кроці, заздалегідь сказати, що
завтра в путьдорогу вирушати. Щоб я і солі в
мішечок, і тютюну в ріжечок...
Біс аж затанцював, що на таку дешевизну
козака впіймав.

Оо, що це ти брикаєш? А може ти,
як для мого товариша, й розуму не маєш?!
Таяй борошно з піску змелю й куліш з
хмари зварю!

Ну, так засвіти вогонь серед ночі
без кресала!

Це зорі!
А як ніч хмарна?

Світляки на болоті!
А як зима сніжна?

Вовки в чаполоті!
А як серед вечорниць? Тото, бісе'.Ая
засвічу! Дивись на Ординський шлях!  а сам
ззаду довбнею  мах  та біса порогах.

Верба


Ой, батечку! Ой, голубчику!  аж
зверетенився той.  Засвітилося, засвітилося,
як у вашій церкві на Великодня!

Ну, тепер давай, хто ж спритніший!
 веде далі козак,  зайця то не штука
впіймати, а ось упіймай вітра в полі!
Біс і так, і сяк... аж, бачить, жене вітерець
пір'їну до річки. Зловчився  мало не вбився.
"Ось!  радіє".

Та я ж тебе, нечистий сину, вітер
просив упіймати, а не пір'їну!

Ану ж ти свою прить покажи!  аж
розсердився біс,  на долоню його положи! 
та відступає опасливо, відступає.
А Хитровус крутить свій сивий вус та в човна
сідає.

Мостись тут! Попливем, глянем, як
там у ятерях рибка ловиться?  та й піднімає
вітрильце легеньке.
Як підхопить вітер човника, мов чайка
помчав річкою.
А що? Впіймав я вітер?!  сміється козак.

46

Українська Родина № 2/2017


Та впіймав,  покислів біс. А давай,
хто найсильніший! Я он того бугая цілі гони на
собі пропру й не впотію! А ти?
Сів козак на Сивур  могилі та аж за боки
береться з бісового змагання... хече, в три
погибелі зігнувшись.

Ти хоч на язика не наступи! Бо
вб'єшся к'лихій годині!  гукає Хитровус,  без
товариша лишуся?!

Ну... ну... ну, що я казав?  ніяк не
віддишеться біс.
Маєш силу, нічого казати!  втирає сльози
Хитровус,  та
це сила дурна! А я маю силу розумну! І в сто
разів вона дужча. Ось чи стануть сто чоловік,
по твоїм слову, плакати наврид? А тоді
сміятися навскач? Осилиш, бісе, таку
важкоту? Беру за товариша, а ні... звиняй! 
розвів руками.

Та де вже мені із запорожцями
змагатися! хрюкнув рилом поросячим, 
краще вже до пекла назад пхатися! А все ж
гляну, як ти це робиш, агов пригодиться!
Козак бере бандуру та й рушає на майдан.
Поклонився на всі чотири боки. А люд і
питається, усміхається:

Що воно в тебе, батьку, за
поводир, що шапочка набакир... не знімає,
миру хрещеному не кланяється?!
Тав нього за вухом цап пасеться, на маківці
курка несеться! Не можна шапку знімати...
яйця можуть повипадати! То не вечерявшим
снідали, а тепер, ще й поснідаєм не
вечерявши!
Заусміхався люд та й просить:
"Ану ж, батьку, яку самі знаєте!" Як
заплачуть струни, як затужать золотії: про
биту дорогу, про чаєчкунебогу... так біленькі
хустинки й змайнулись до очей. Аж біс й той
насупив на лоба шапку. І йому, бачте, ізувіру,
до серця діткнуло. Поки прокліпався, а
парубки вже просять:

Та годі, батьку, жолобити! Дамо
лиха закаблукам!
Як бризне бандура сміхом голосистим, так
підківки й заблищали.
Надавали ж хліба й до хліба.
Ось сіли вони на хрещатій дорозі. Сидять,
їдять.
А якби оце ти, батьку, так навчив мене
грати?  леститься біс.

Це можна!  спроквола відказує
козак,  тільки щось пучки в тебе вельми
грубуваті та нігті вельми гакуваті. Випрамляти
довго треба!

Що, в горно сувати?На кувадлі
клепати?  страхонувся біс.

Та ні! Ти хоч і біс, а все ж жива душа!
Та може ж у пеклі й до вогню звик?!

Еее, воно добре як пече, тільки не
під тобою! Добре, як шкварчить  тільки, як не
ти!


Ну, то давай ось цього дуба
спиляємо та й заходимось пря мити! 
сповага підіймається Хитровус.
Сказано  зроблено. Бебехнули дуба, аж по
морю далекім хвиля побігла. Здивувався
султан: "Це не інакше Іван Хитровус  шайтан,
щось по той бік землі вже затіває?!"

Ану коли пня!  подає козак бісові
сокирище.
Як ударив біс розколовся пень до кореня
самого.

Стромляй туди пучки!  вказує Іван.
Біс й застромив. А Хитровус  хить  сокиру
й висмикнув. Зави
щав біс... закрутився, що гад серед
мурашнику. Бачить  мамо!  козак довбню
бере... він як смикне зі всієї сили  та з тим
пнем стопудовим, мов з лантухом полови 
світ за очі, аж курява встала.
Щоб я тобі і завтра те ж саме сказав, що й
сьогодні! 1 так розкотисто засміявся, що
бісові той сміх ще довго в пеклі вчувався.

Ого, яка ямище?  здивувався
козак й онімів... золота там, на дні, щирого,
горою.  Оце так штука! Тут же стане
побратимів не лише в Кафі, айв самім
Стамбулі викупити!
Не одну, не дві весни Хитровус по Стамбулу
походжає, і ніби й старости, ніби й зносу йому
немає. Що повернеться додому тай знову в
путь.
Коли це раз кинувся він до грошей... а там
один півзолотий, та й той щербатий... хіба що
меду  горілочки в Царграді випити на
риночку.

А, ну тебе к' дідьку !  розсердився
Хитровус.
Коли це як війне смолою пекучою, сіркою
горючою... глип козак, а на порозі біс
посміхається:

Пам'ятаєш, Хитровусе, за чим я
прийшов?!  око скалить,  на дев'яносто
дев'ятім році, на останнім його кроці з'явився
сказати, що завтра тобі в путьдоріженьку
вирушати! Товчи тютюн!

Ну, та це коли б ти мені вірою 
правдою...

А хіба мої гроші тобі не так
служили?Якби де закопані вказав  ти б ніколи
не взяв! Дарма, що ти Хитровус  перехитрив
я тебе! Хоч і коштувало це мені ой як дорого!
Це й досі потилиця мліє та рука дерев'яніє!
Товчи, казну, тютюн!

А я й, справді, забудькуватий
став... літаа!  закректав Хитровус,
підводячись з лави.  Ти ось що, приятелю,
щоб споза рань я куди не вломив, пропиши
на дверях своїм вогняним нігтем: "Прийду
завтра!" Двері зачинятиму... то назад
вертатиму, тебе чекатиму! Договір тим
іхорош, що нерозмінний, мов грош!
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Добре! Хай потвоєму буде! 
реготнув, потираючи пазуристі руки біс. Та як
кресоне на дверях літери такенні.
А козак в дорогу не поспішає, курива не
ладнає, а нову бандуру заходився
майструвати. А тут, ще й на день добре не
благословилося  бух  нечистий дух на поріг.

Ти що це моїм договором нехтуєш?
 напустився.

Нехтую?  здивувався козак.  Я ще
цілий віз тютюну встигну перетовкти.
Хіба не ти мені відстрочку дав, на дверях
вогнем пекельним написав, що прийдеш
завтра? То й приходь, голубчику, завтра!
Дядьки сміються розкотисто, покозацьки.
Недарма ж наш хутір колись козак Грим
заснував  грименки ми! Напевно
прикидають, як би й собі перехитрити
"гостей" в останню хвилину.

Оце, віриш, Гарасиме, побув у
тебе, і, їйбо, жити захотілося! Та ще щоб еге
гей!  бадьоряться сільські філософи.  Вже й
серце, вродь, попустило, і в поперека не так
шпига. Правду ти золоту, кажеш: "Радій
життю! Радій кожній його хвилині: чи солодкій
чи гіркій! Бо загребуть, а там самі черваки!
Тьху!"

Та краще сто раз упасти брюхом,
ніж раз духом!  відрегочують батько.  Не
візьмеш себе в руки  хвороба зразу ж візьме
тебе під ноги! А в неї такі копита,
попочухаєшся!
Вечоріє. Осьось розпустяться пуп'янки на
яблунях, палахкотять язичками майбутні
яблученята. Соковиті й такі неповторно лакомі
взимку. Дядьки спрокволу підводяться.

Ти вже, бачу, Гарасиме, лопату
виярив!  кидає хтось.  А чого б тобі в
колгоспа не записатися? Як ото Левко на
старості. Це ж волячу треба силу мать, щоб в
твої літа півгектара облогів щовесни лопатою
перевертати! А то і виорали, й привезли б!

Ну, козаки ж кумису не п'ють! 
коротко кидають батько.  І Золотій Орді, не
кланяються!  додають уже тихіше вслід.

Що за кумис? Тату!
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То моголи колись, татари давали
кумису  молока закислого кобилячого пити,
як знак, що ти їм підкорився! Тьху! Я, сину, як
мене не гнули, ні перед своєю Совістю, ні
перед Богом не завинив!

Повітря напоєне вечірньою благодаттю.
Бджоли квапляться до вулика. Закривають
свої золотисті очі кульбаби: добрий медонос і
добрий лікар, і золоті діадеми на голівках моїх
майбутніх наречених, їх повна вулиця:
кирпатих, веснянкуватих, шморгаючих
носами  та всі о цій порі стають ураз
князівнами. Так хочеться перед ними на
конику пограти, козаком себе показати. Ех,
якби мені таке стадо буйногриве, як в того
господаря!
Мав якось один господар табун коней. Хоч і
невеликий, але так випещений, що навіть
князі калитки свої розв'язували, щоб огиря 
степовика купити. І був у того чоловіка син 
щейне муж, хоч уже до дівочок дуж. Ось він і
пасе ревно табун той.
Пас, пас та й примітив, що на тім боці при
потоці трава і краща, й вища. Й копитом не
збита. Що гарнецька  то гарнець ка, та ба 

В’яз

то сторона печенізька. Але все ж наважився.
Перегнав своїх кобилиць на тойбіччя. На
крутій могилі зірко став, щоб його враж
зненацька не застав.
Коли це видить  жеребець з степів мчить: з
під копит не земля  вогонь летить, грива
золота сонце перегукує. Як побачив хлопців
табун огиря  не вдержати, не спинити.
Кинувся хлопець навперейми бо ж краде,
краде аргамак лихий, його табун в степ
дикий... куди там!Хоч миль свого коня, хоч
стань та й плач.
А тут  де не візьмись  кіннота. Шапки
волохаті, брови кудлаті  очі, мов осокою
прорізні  грізні...

Гарний табун маєш, хлопче! Якраз
такого наш хан хоче!  мовить один.
А другий вторить:.

Як і далі так гарно доглядатимеш,
дорогий
халат
табунника
з
рукхановихматимеш!Бо наш дід старий уже й
не чує, й не добачає...

Зате доньку гарну має!  сміється
третій.
Бачить хлопець: й так лихо, й так двоє. Без
табуна додому вертатися  страх. А ще
страшніш печенізької ласки зазнати. Та все ж
кортить конюшенним бути. Це ж вони в
ханській свиті: там і вбрані, й ситі. Буде і
поклін, і в капшуку дзвін. Не лячно вітцю
рідному перед очі явитися. Ааа, хоч пан...


Риба шукає  де глибше, а чоловік 
де ліпше!  засміявся.

Ну, й молодець, хай тобі грець! 
зляснула сторожа канчуками. Та давай табун
переймати, до себе гнати.
Ось й став він табунником головним. Й
грошики є в капщуці, й сам на баскім
аргамаці.... пора б ніченьку темную
сестрицею назвати, коника в сторону Руськую
пускати. Але тримає його тая слава, тая шана
міцніше аркана. Не лише соцькі... буга дири 
тисяцькі кланяються, щоб вибрав скакуна
найліпшого, найбистрішого. Уже він і в
дорогій свиті, уже в нього й очі ситі. Тільки
чомусь опівночі, у сні глибокім, як скрикне він
болісно журавлем від ключа відсталим, в
пітьмі заблукалим:

Мамо! Татуууу! Простіть мені....
не по своїй вині!  аж коні божевільно
метаються.
Та не так тая слава, як забава... діва
печенізька. Очима чорними грає, в рідний
край не пускає. В сто десять дрібушок коси
заплітає, на пандурі срібноструннім
награває... Йрадісно йому, й щасливо, як за
руку бере, у багате вітцеве шатро веде.
Тільки чомусь опівночі, у сні глибокім як
скрикне він болісно журавлем від ключа
відсталим, в пітьмі заблукалим:

Мамо! Татуууу! Простіть мені...
не по своїй вині!  аж вовки моторошно
відгукують.
Уже в нього сивого волосу появилось. Уже в
нього два сини народилось. Від щастя він собі
й місця не знає, на коника тихого саджає, до
табуна привчає.
Тільки чомусь опівночі, у сні глибокім, як
скрикне він болісно журавлем від ключа
відсталим, в пітьмі заблукалим:

Мамо! Татуууу! Простіть мені...
не по своїй вині!  аж мороз у варти по шкірі
котиться.
Раз пасуть його хлопці білочубі та з очима
чорнимимотор ними табун ханський... коли
це вістовий мчить.

Швидше! Швидше! Батько ваш
помирає! Чи вже й пізнає!
Кинули вони все... вітра обганяють, сльози
витирають. Впали
навколішки на килими багатії. Звів він руку
слабу.

Сини мої! Сини печенізькі!
Промовте хоч словечко мені ріднеє, в чужім
краї золота дорожчеє!
Перезирнулись вони, що за чудною мовою
до них отець промовляє, мов степової не
знає, щось ніби про золото сказати бажає.

Може якби мені водиці з семиярої
криниці, я б ще й видужав!
Менший щось таки вгадав  кумису глек
подав.
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Похлинувся батько... гіркіш полину в чистім
полі, пекучіш неволі  видався йому той кумис
солодкий. За груди схопився. За груди
схопився... з пухнастих килимів дорогих на
ковилу пониклу
А на тім місці  де чолом він торкнувся,
зіп'ялась проти неба дивна квітка,
сивоголова. Дмухнув вітер  й полетіла та
сивина  в сторону руськую, золота
дорожчую. В народі кульбабу називають
молочаєм. Як переламати кореня, виступає
молочнобілий сік... гіркучий, мов кумис
чужини.
Кульбаба (Taraxacum officinale)
Ота гіркота, та ще залізо, фосфор, кальцій,
а їх в кульбабі набагато більше, аніж в
листатих городніх овочах, й зумовлюють
цілющість рослини.
Як ще не викидає вона пуп'янка , а вже
стелить розкішне листя по землі, мати
наривали її повну мийницю  мідну брилисту
миску з позеленілим від часу дном,
замочували в солоній воді на годину, а тоді
шаткували, присмачували петрушкою,
ошпареною кропивою та сметаною. Тут уже
мене припрошувати не треба було. Адже це
чудове поєднання і їжі, й ліків. Закуплена ж
тітка Катря варили з кульбаби мед, бо пасіки
вони не мали, а мали дітей купу, апетит вона
додає, жовч очищає. А один чоловік з дуже
смішним прізвиськом, Бредбері, хвалився,
що навіть вино робив з кульбабового цвіту. Аж
п'ять бутилів.
Виновином, а молочай визнаний в народі
лік. Баба Онися завжди накопували цілий
ворочок жовтуватого коріння  жіноцтво до неї
плавом.
 Памнятай, дитятко, памнятай, воно
пригодиться... молочко він не лише нашій козі
Зорочці, а й сусідкам: Мар'яні, Галі, Йовдошці,
всім, хто дитятко вже в пелені носить, додає,
того ж то він молочаєм і зветься.
А раз аж два дні чекала тата якась молодиця
з чужого села. Така грубезна. Та жовтажовта,
мов свічка. І все воду пила. Забачила батька
ще здалеку та навстріч, руки до грудей
притискаючи:
виспотикався.
 Мамо! Татуууу! А вже ж мені
голівонькою сивою рідної землі не торкати! 
та й упав, мов підтятий.

Ой спасіть мене, дідусю! Ой
врятуйте мене, тату! Бо в мене ж донечка ще
маленька!

Печінка, молодице! Печінка, зразу
без розказів видно!

Може, у вас є яке зілля чудодійне?
Може? Я вас озолочу!
1 в мене воно є на городі, і в тебе,
дорогенька! Та не ревіть ви!


викрикнув,  он сінце лежить
негребене!  А тоді вже лагідніш:

Тільки треба тиждень нічого не
брати в рот, лиш коріння свіже молочаєве
їсти, (5 ложок в день) та ще сироваткою
коров'ячою вволю запивати. Витримаєш?
Житимеш! А плата... не треба мені твого
золота... дочку віддаватимеш  на весілля
покличеш!
Наголошу, може трапитись значне
послаблення шлунку. Тоді вживається
дрібнолистник канадський  злинка (народна
назва заткнигузно) 3 cm. ложки свіжої
рослини в день, старанно розжовуючи.
Як сьогодні пам'ятаю той заливний дзвоник
на парі гнідих виїздних. І молоду всю в
стрічках, немов веселка на землю
опустилася. Ми так й кинулись сімейством на
вулицю  то ж диво з див. Раз на віку дівчина
цвіте такою красою. Я мало не навперейми

За півгодини перед їжею випивається 20 г
соку молочаю, розведеного кропив'яним
чаєм. Вживати тричі на день. До півроку й
більше. Сік чавиться лише з коріння.
На зиму, при такій хворобі, сік
консервується горілкою. В пляшку з темного
скла наливають 150 мл горілки, доповнюють
соком, закоркувати, зберігати в погребі. Якщо
сік злегка скисне, це на краще  молочна
кислота, що утворилась під час ферментації 
лиш поліпшить якість соку. Вона позитивно
впливає не лише на кров, а й на шлунок,
стравохід, печінку.
Хворим на жовтуху радиться щоденно
споживати до ю рослин молочаю. А
діабетикам навіть більше  свіжих, помитих.
Перебіг
лікування місяць і більше.
Отакато звичайнісінька квітка, непоказна,
але неабияк помічна, може тому, що вона
сонцем означена, за ним свою голівку
повертає.

***
Матуся 
Настя ВарчакСамойловичівна


таку дорогоцінність проґавити,
таку кралю писану. А вони до нашого двору
завертають... і діва та, вперше мною бачена, і
дружки, що ружоцвіт.

Просили тато! Просила мама, 
змела стежку косищею русою,

і я прошу вас  на весілля!
Благословив її батько й майже навпомац,
засльожений, заходився рвати буйні папірівки
 щоб на всю дорогу дівчатам.
А ще як квіти кульбаби залити олією й
настояти місяць в темному місці  гарне
помічне при чиряках. Хоч швидкий засіб,
безперечно, знають всі: це на сковороді
спечена цибуля, змащена господарським
милом. Прикладається теплим на ніч. На
ранок чиряк прорива. Але буває при дрібних
прищах це не панацея. Тоді саме кульбабова
олія в поміч.
Кульбабу вживають при недостатній
кислотності шлунку, гастриті, заклепах
(запор), сечокам'яній хворобі та при каменях
в жовчнім міхурі. Кульбаба має в собі фолієву
кислоту  кровотворний вітамін, їх нестача в
тілі може спричинити важку анемію.
Тут допоможе лиш лікування кульбабою.

Хто шанує Дідів своїх і Богів своїх  той буде
шанований Дідами й Богами!
Вісті ізначальні, 2.48.
Як лиш сінокіс наш із золотистого стане
сивим, як тільки здмухнеться кульдід той, до
рідного берега чолом своїм припасти білим,
мене охоплює така нетерплячка, що аж гай,
щохвилинно забігаю в хату, чи не стоїть Яків
уже біля порогу вірний знак: в дорогу ми
вирушаємо.
Стоїть! Я мало не затанцював. Стоїть і
позирає сторожко на мене своїм каламугно
перламу тровим оком, друга зіниця, які в
тата, зяє порожнистістю. Я чомусь навіть
страхаюся брати в руки цього важезного
ціпка, а раптом оживе!  цей наймудріший звір
Яків  татів приятель, що йде з покоління в
покоління по нашому давньому роду з
древніх, напевно ж, волховських часів.
Завтра! Завтра, на Юр'я... ми йдемо до діда
Михайла. Я, немов з ланцюга, з турецької
галери зірвався,  в Смоловий! В баньку! В
Темну діброву! В казковий світ мого
дитинства.
І як мама не вмовляють, все ж таки до
Смолового не блигомий світ  вісімнадцять з
гаком кілометрів, батько хоч би тобі що! "Ну,
таке, Насте, це ж не дівка! Сиди, склавши
руки, поки тебе не вхоплять за поперека!
Добра дорога, щоб ти знала, ніг не трудить, а
лиш здоров'я додає!"
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Ранок ще лиш зоріє а тато вже на ногах. Ет!
Я ж хотів раніш! Схоплююсь. Яке там снідання
в цей час. Хлюпаю в обличчя з величезного
вушака, там торік ціле літо короп жив, корову
лякаючи, й навздогінці татові. Вони вже
висталили, напружили свій хід. Весело забігає
наперед Яків  Симурвл, Птахпровідник.
Птахпровісник. А моя душа літає ще вище.
Тріпоче жайворонком  орачиком в
піднебессі, освячуючи землю переливчастим
стодзвоном.
Ось уже позаду Квашина  густий сосняк,
саджений ще до революції на місці піщаних
горбів, ото дивина, били тут зпід землі піщані
ключі, мов та вода, насуваючи на село цілі
бархани білого піску. Тоді дядьки зібралися й
посадили сосняк. Уже позаду нас й Зубовка.
Ось тут, десь в скирті житній, обминаючи
колоски, майже два тижні переховувався тато
від німців... донесла ж якась сволота, що він
читає людям "Кобзаря". Й не щось там, а
"Кавказ". А попереду вже червоніють
цегляними околами хат Білі Вежі. Вельми
таємниче село. Яке там село  столиця
хозарського каганату. Отут, по Гнилиці, тепер
вона лиш навесні поплюскує дрібного
хвилькою, був кордон Чернігівського
князівства з Диким Степом.

Каганів у нас до війни було багато.
Отам, біля сільради їх гама зейчики стояли! 
кажуть тато. Й раптом пускаються
витанцьовувати разом з Яковом.

Шабаш гут! Шабаш тут! Шабашові
кучки! Танцювали Хаїм, Сура, взявшися за
ручки! Хех!  зітхають.  Німець їх вишелестив
до волоска. У нас, вважай, півгоду жила
Василинка, все плакало бідне. Поїхньому
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Басею звали. Ну Бася... Вася. Ось ми її
Василинкою й давай кликати та від чужих
людей в запічку ховати. Як забрала, якось
потем, ії тітка, оте дівча... ні слуху, ні духу.
Уже видніється старими вербами
обсаджений Пруський шлях... кілометр
битого червонястого брукувсе, що лишилося
від колоністів.

А де ті пруси тут узялися?

Хе! Німців тут населила Катерина,
вража баба! Щоб край знімувати. Сама ж вона

звідти була, лярвище вінценосна! Але вони й
поукраїнськім знали, нашого хазяїна дуже
поважали, бо ж і самі хазяйновиті були. Так їх
в сорок першім  на Сибір. А по війні сюди, в
хати рублені, московського Йвана поселили,
так він за десять літ, важай, спустошив село: ні
парканів, ні клунь не лишилося  на дрова, а
далі давай хатами порожніми топити, самі ото
хундаменти між бур'янів видніються, та й
поклишав далі Україну "освоювати".
Босі наші нога впевнено вишивають зільно
барвистий дороги рушник. Тато ціле літо
ходять босі... "Тоді ні голова, ні спина не
болить!" Широкий, обсаджений дуплистими
вербами шлях на Круглолугівку. Сінокоси,
огирі... край ніколи не ораний, з цілющими
травами й жив лючими джерелами, хмільна
бджолина тиша. Блиски озер, озерець.

Тату!  вигукую зачудований,  гуси
білі які?!

Цур тебе!  батько заклякають на
місці.  Лебеді то!  шепочуть, вбираючи
голову в плечі.
Пара птахів, августійшо звівши високі
голови, ріжуть небесну воду далі... далі нас.

Цить!  обривають батько моє
ненароджене запитання,  то ж він й вона!
І я заклякаю, передчуваючи глибину віків,
що холодять мені груди батьковими словами
потаємними.

Вибирала раз дівчина плоскуху з
пшениченьки ярої. Вибирає та й не видить,
що Ті станом тонким, голосом дзвінким сам
каган хазарський милується. Милується
любується, з коня встає, до неї йде. Дівчина в
хату. Він за нею. А мати навстріч.

Стій, кагане! Я її мати! Нічого на
діву славу пускати!
Він тоді сріблозлото. А вдова  на своєму.
Він тоді отари. А вдова: "Не до пари вона тобі,
не до пари! Ти каганпаган! А вона хорошиця
сварожиця!" А він тоді всі землі їй
запропонував:
"Сіятимеш,
жатимеш,
багацтво матимеш!" та вдову й зламав.
Забирав дівчину силою. У шатрі багатім на
килими м'які посадив, смутну та невеселу.
Бо мала та дівчина хлопця. Кинувся він її
рятувати з неволі гіркої. Та його варта так
нагаями сполосувала  ледве оклигав. Ось він
сів на могилі, вийняв сопілку й так жалісно
заграв, що навіть Вітрові сльоза на очі набігла.
Перекинувся той в чоловіка та й став про журу
хлопцеву питати. Той і давай казати:

Отепер я зрозумів, яка любов
солодка, а розлука  гірка. Аби милу хоч на
мить побачити  життя віддав би!

Важко його віддавати,  каже Вітер,
 а ще важче в неволі мати. Ось візьми дві
пір'їни. Кинеш через праве плече  у птаха

перекинешся. Висмикнеш з крила  в людину.
Тільки дивись  не через ліве, бо довік тобі в
небі літати, полебединому ячати!
Якось вийшла дівчина з того шатра
осоружного, аж бачить: в'ється, аж мало об
землю не б'ється лебідь білоперий, сопілку в
дзьобі тримаючи. Втямила, що то милий її,
коханий. Вона до кагана.
Дозволь мені, муже лютий, лебедя того
впіймати! Доглядати його буду, може, рідну
сторону забуду?
Він і дозволив. Наздогнала діва того птаха
білоперого  та за крило. Так ураз він й
перекинувся юнаком. Вхопилися вони заруки.
Давай тікати, до шелюги припадати, щоб на
острівець, ніченьку діждати.
Та хтось таки зобачив їх. Як крикне каган:
Хлопця того в дрібенмак посічіте! А діву за
косимені волочіте!
Хапонулись баскаки у воду глибокую,
шаблями люто вимахуючи. Бачать коханці 
прийшла їм розлука вічна. Хлопець тоді пера
ті чарівні зза пазухи:
 Кидай, люба, швидше! Кидай!
Та забувся згарячу, що не велено через ліве
плече... скрикнули вони лебедями радісними
та в небо, пір'я біле напасникам на голови
ронячи. Так вони всі й потонули до одного.
Тільки повік шаблі над водою колишуться.


Бачиш!  батько здіймають Якова, 
скільки їх багато було. І не порахувати.
На вранішньому сонці погрозливо
поблискують різючі шаблі осоки  вона теж
цілюща, використовується в гінекологічній
практиці, при гіпертонії, висипах,
бронхіальній
астмі,
облітируючому
ендартериїті.
Тепер я зовсім поіншому дивлюсь на тих
лебедів. Намагаюсь ступати злегенька, щоб
тишу не сполохати.

А це те саме озеро, тату?!

Те, сину, те!

То якби чарівне слово знати, можна
ж їх відворожити? Щоб знов людьми...

Та то ж сива давнина! Коли ж ті
хазари жили?!

А де ж вони поділись?

Розвіялись! Паразитна держава
була. Свого нічого не мали. Купували,
продавали, на розбій ставали. І насолили
київським князям. Ну, ті й дали їм парла. Ото
бачиш, тільки й лишилося від них, що купа
цегли. Тут їх біла вежа стояла. Чи то
сторожова, чи палацова? Хто тепер про це
розкаже?! Хіба що ота осока!

А дід Михайло? А дід 
характерник?

Га?  батько якось подивовано
глянули на мене.  Aа, характеру в нього хоч
відбавляй!  гупають Яковом озем.  Як
Українська Родина № 2/2017
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забаскаличеться на щось... то вже й волом не
перетягнеш.

Та ні! Чи правда, що він ото може
перекидатися... ну у вовка, наприклад, чи у
ведмедя, кабана?!
Батько, з чого?  сміються аж до гикавки.

Так це ж кожен чоловік може. Як
вип'є понад міру... гляди  він уже й свинею
став. Чи домашньою, чи дикою, дивлячись
скільки лигоне! Ну, чого ти бурмосишся?
Характерник дід Михайло, характерник, бо ж
він давнього козацького роду. А козаки, сам
знаєш, на різні штуки були мастаки. Могли і
рибою плавати, і птахом літати. І в найменшу
шпарину вужем проповзти. Серед сотні
обов'язково отакий козарлюга був. А тепер
може й серед ста тисяч немає. Загасло
козацьке ремесло. Загас й талант!
Над лугом стоїть медв'яна ранкова тиша.
Повітря іскриться, немов лимонаду налито
вщерть у склянку дня. І навіть темний дубовий
гай вилискує вимито й свіжо. Небо таке
високе й чисте, аж співати хочеться. Не
словами  серцем, як в храмі. Та це ж і є храм.
Храм з високою назвою  ПриРОДа. Шляху тут
майже не видно. Під ногами суцільний, ледь
прим'ятий копитами моріг. Квіту... квіту. На
золотім, мов полакованім бутоні ранньої
дивини клопочеться вся в золоті перги,
невеличка дика бджілка.

Молись не темній іконі в темнім
закуті, молись розквітлій квітці росяного
ранку!  ніби сам до себе промовляють
батько,  хіба ж зрівняється найдовершеніше
людське діло  з творінням Божим!
Та
що
мені
до
батькового
філософствування. Я вже запримітив
вершника вдалині. Він, неначе вітряк, вимахує

руками, кинувши напризволяще добренний
табун коней.

Тату! Татууу! Дід Михайло!  і
стрімголов кидаюсь назустріч.
Дід Михайло хапає мене, підкидає до неба.
"Ого, козарлюга який!"
Мить  і я в сідлі. І світ враз поширшав,
попросторів, покозачів. Я на Бурку, мов Юрій 
змієборець! Егегей, Змію! Де ти?!
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Діди смачно чоломкаються, вигукуючи: "Ну,
панебрате! Ну, па небрате!"  аж кінь
сполохано пряде вухами.
Добренний коняга. Як я мріяв про цю
хвилину незвичайну. Бо ж хіба колгоспні
конюхи дадуть мені хоч за гнуздечку
потриматися. А тут. Мов розуміючи, який з
мене вершник, кінь поважно тюпає позаду
дідів. А вони то аж сміються, то аж сльозу
втирають.

Бачу, хлопці на мене зразу око
положили. Поїзд то новосибірський...
золотце, думали, тербичу в чамайданищі.
Це дід Михайло про оказію в Москві. З
самого Сибіру каміння для бані віз. Вона вже
нас чекає нажарена, аж дух перехопить.
Справжня сибірська банька, що додає дідам
здоров'я на цілий рік. Дід Михайло й
женьшень привіз й лимонник китайський 
в'ється круг всохлої шовковиці, мов хміль. А
ягоди, неначе червоні порічки  китицями.
Кислющі  страх, але живлющі несказанно.
Розказують  жменю таких ягід з'їси й можна
звіра по тайзі, без одхлипу, цілу добу гнати.
Такато енергія в них прихована. Для
бадьорості літніх людей китайський лимонник
 то перші ліки. Й не тільки ягоди, а й листя.
Баба Марійка уже чай зготувала. І бадьорить,
і веселить, і сили в рукиноги, голову додає.

Чотири добрячих луципери. Та до
мене: "Что, гражданін, в чемодане?" Ану ж,
думаю, може допруть на дурничку до метра!
"Камні!"  знічуюсь. Як хапонуть вони того
важака... Боже, твоя воля! Бачу, вже метро
минають. Я тоді: "Ее, хлопці, камні  так тільки
для баньки! Спасибі, що приперли!" Господи,
Гарасиме, як вони мене крили. І в матір, і в
батька, і в печінку. Думали: зірки, на погони, а
воно дірки в штани, од хахла капосного!
Подзьобане віспою, кругле, мов млинець,
дідове обличчя розпливається, наче смалець
на гарячій сковороді, від сміху й утіхи.

А, голуб'ятко ж ти моє!  вибігає
назустріч баба Марійка.  Господи, гемони,
посадили дитя на коня ненузданого, а не дай
бо!  мов качечка крильми б'є руками по
опасистих крижах.

Та він же ж козак! Атаман
курінський!  регоче дід Михайло.
 Еге ж!
Я енергійно киваю вихрастою головою й
обіпершись на міцну дідову руку, злітаю на
землю.

Гарасимку  соколику! А зостав нам
Ванька хоч на тиждень  серце відігріти.
Дід та баба бездітні. Тому вони до мене аж
палають.

Будеш нам Лиску пасти! Од півня 
нечистивця мене обороняти!
1 рибу ловити!  випалюю я.

Уже в казані!  сміється дід
Михайло, розтягуючи рота аж до вух, в щирій,
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неначе гумовій усмішці.  Ну... банькабанька,
тоді вже наговоритесь!  підганяє нас.
Банька в діда Михайла  то справжнє
священнодійство. У великому вушакові
пахтить: і лісом, й степом  віник. Там і береза,
й полин, й дуб, й нехворощ. Вже наготовлене
горнятко меду, дійничка сирівцю. Діди
заходжуються шарувати тим медом мене, а
тоді, регочучи, самі себе. Гухкає з жерла, мов
з гармати, клуб гудячої, палючої пари. Я
припадаю у шпаринку біля дверей, але дід
Михайло витягує мене за шкірки до полиці й
всукує віника:

Ану, стьобай батька! Стьобай його,
ката! Щоб аж листя летіло! Бо іншої нагоди,
мо й за все життя не буде! Ее  вицуплює
хворостяк з рук,  отак, отак! Отак його,
нечистого!
Мені радісно, смішно й страшно. І я у
віддяччя синю діда Михайла тим віником, аж
друзки летять.

Буде з нього діло, буде!  сміються
дід,  за батька, луципер, горою стоїть. Ану,
козаче, лизни своє плече. Що? Солоне! Ну,
тоді ще раз медком маж. Бач, як шкіра
впитала... миттю! Тільки в .баньці, щоб ти
знав, леп відтає, ота шкуренція, що змертвіла
за зиму. Тоді кров дзвінкіш циркулює! Ноги 
руки здіймаються вище. І ніс не свище, і
поперек не коле... хехе!
Я ще не знаю, що в отій велемудрій книзі, за
багато віків до мого народження, перший наш
український історик  Нестор (Сильвестр).
Літописець виспівав справжній панегірик
староруській лазні. Вклавши хвальбу у вуста
самого святителя Русі  Андрія
Первозванного, що мандрував з Києва аж до
Новгорода тільки за тим, щоб подивитися, як
там в лазнях паряться та до нестями
шмагають один одного віниками березовими.
А одного разу спритні ченчики обшелепали
навіть самого папу римського, видавши
лазню за власне... катівню. Й так відхльоскали
папського посланця, що той аж тремтів,
переповідаючи цю оказію перед святійшим.
За таке подвижництво папа нагородив
монахів витівників добрячою пенсією.
Ось так дивна релігія  християнство, 
думалось мені. "Бий себе по чім зря  на тім
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світі будеш за царя?" На Русіматінці спраглих
поцарювати на дурничку вистачало у всі часи.
Це і хлисти, і скопці, й інші "мудреці". Один з
них: голий, босий, простоволосий на снігу
сидить: псячими ланцями обвішаний 
бояриню Морозову благословляє. А варто
було повестись несповна розуму  і шлях тобі
прямо в пророки, а заразом і в Рай. Правда
таке дуросвітство було лише у Візантійсько
московському крилі віри.
Був такий пророк, перед революцією, і в
нашому селі. Ото стане опівночі біля цвинтаря
та як завалує: "Ой буде! Буде!"  аж сумно
стає до безтями. Але тут парубки
схаменулись, якого вони родуплоду, засіли з
дубцями. Тільки він опівночі пугукнув, а вони
його по зашийку.

Ой буде! Ой буде! Ой знав, що
буде! Тільки не знав коли, братики ж ви мої! 
залементував віщун.
Та Цур, Пек тим "пророкам ". Ми ж про
лазню, її винайшли волхви. Перед кожною
священною відправою вони змивали з себе
щоденний бруд: не лише з тіла, а й з душі,
неодмінно постуючи в цей день. Бо вуста,
звернені до Небес, повинні бути чистими.
Саме від волховства йде по всіх куточках
нашої землі: Чистоплотіє, Чистословіє,
Чистомудріє. Кожен рід, навіть в ті давні часи,
мав свою лазеньку. Вона з вікінгами, що були
на службі в князів, помандрувала й в
Скандинавію, звідти повернулась до нас
сауною.
А дід Михайло торочать, що лазню вигадав
біс. А найперш хату.
Як Бог створив людей  саме літо було. А як
зима прийшла, хоч "ратуй" кричи. Ну, тут біс 
цюкгрюк і є хатинка.

Ану ходіть, риб'ята, у мене
тепленько!  кличе хвостатий.
Спохопився якось Бог, що ж це я дітей
напризволяще пустив?
Замерзнуть до ката! Зирк... а їх нема ніде.
Тільки хатинка  доминка тесовая, димом
весьолая! Бог туди.

Що ж це ви,  ка, діти, в потемках
сидите, світла божого не маєте?  та й
прорубав віконце.  Давайте,  заповзявся,  і
в тій, меншій,
хатинці прорубаю?!
А люди:

Ні, дідусю! То лазнямийниця! Туди
ми ходимо мицця!

Гегеге!  регоче дід,  ото дивись,
тут дідьку хвоста не відтопчи, бо нещасливим
будеш весь вік. (Напевно був я необачним).
Моє тіло легеньке, мов пір'їнка  розкинь
руки й полетиш вслід лелеці, вслід білим
ягнятам хмар... я аж за руку батькову
вхопився. Його рука пахне молодістю й
прополісовою настоянкою. Діди і витерлися, і
всередину вкинули щедро. "Хай той капосний

черв'як, що точить нас  іздохне!  регочуть".
Та й сідають посеред пасіки на колоддя. У
великім дерев'янім коряку парує риб'яча
розпронаюшечка. І коряк той схожий на діда.
Грубуватий, неоковиристий. У нас теж є
дерев'яні полумиски. На денці одного  два
в'юни, другого  три груші, на третім... хехе...
кнур. Дід і скибки відкраює величезні, товсті, з
домопеченої паляниці.

Ее, хлібом не криши!  сваряться
дерев'яною ложкою дід.  Крихти за весь вік
зберуться... якщо тебе переважать  пряма
дорога до Пекла, хоч десять раз святим
будеш. Бо хліб від людини в сто раз святіший!
А по лазні такий апетит  здається  не
наїсися, до самої темряви. Вона залягає
якось непомітно. Діди ночуватимуть біля
пасіки. На возі. Це теж здоров'я і нервів
зміцнення... сміються, аж вікна співають. А
баба Марійка сидять в моїм узголів'ї, іх рука
дубиста. Пахне тістом, кропивою. Зовсім не
мамина рука, легка, мов перо лебеже, а
голос ніжний  ніжний, що тонкоткана
злюбисткована сорочка, заколисуючий, з
минулого зринаючий:
Бігли коні під мостами золотими копитами:
Дзень  брязь! Дзень брязь! Вийди, князь!
Із своїми діточками, із малими зірочками...
Освіти, озолоти, од лихого одвороти.
Баба Марійка не співають, а якось протяжно
згукують:
Візьми його, Боже, в годиноньку гожу,
В годиноньку гожу за рученьку праву.
За рученьку праву в господнюю славу.
У воду святую, Ірдань золотую.
По низ, по колінця, по самії вінця!
Щоб добре зростало, щоб лиха не знало!
В баби Марійки по щоці котиться буйна
сльоза, мов борозенку роблячи.

А чого ви, бабусю, плачете? 
розчуливсь і я.

Від чужого щастя, дитинко! Від
чужого щастя!  ще більше хлипають вони.
Ніні, не лишусь я тут, бо в мене з жалю
серце урветься!
А ранком нам зась й за ложку потриматись.
Бо йдемо ми ласувати, а хай би він запався,
той ведмежий часник! Зелений штоф горілки,
кружало хліба... ото наш: і сніданок, і обід, бо
коли ж то ми додому дотягнемо з гаю того
незвичайного.
Мені тут все незвичайне. Тихе озеро 
майже море. Круті могили аж під небо
сягають. Ото праворуч  Сторожова. Далі 
Грушииця. А оце перед нами... Виводок.

Хе! Бачиш?  тиця дід Михайло,
засмаленим корцюбатим пальцем,  ото
перша  наче гусак, за ним гуска, а то 
маленька могила гусенятко. Ото і є виводок.
Які князі, які царі, які каганипагани там
спочивають?  одному Хроносу 
давньоруському Цуру відомо. З царської

Скіфії, що лежала аж за Дніпровими порогами
й сюди  рівно сорок днів, як пливти човном.
Тут й ховали скіфи своїх царів. А чи не
поверталися вони сюди, на свою батьківщину,
для вічного спочинку від диких племен
півдня?
Одним духом вихоплююсь на Грімницю.
Чоласта, стрімка. А колись вона була ще
стрімкіша. А Грім  то ж Перун. А може тут було
святилище? Й плив до неба з дубових полін
дух святешній. Оце б розкопати?!
Та йдемо ми не Грімницю копати, а в Чорну
Діброву по ведмежий часник  страх
пользовиту зіллину! Але й страх гіркучу. А в
діброві... Боже ж ти мій, діброві... один перед
 одним вицвйохкують своїми батіжками
соловейки. А тато ну їх пережартовувати: "А
Бог спить, спить, спить! А ми його: щип, щип,
щип. А він лозинкою: хвись, хвись, хвись!"
Батько й сам і схожі на Бога, з викладистою
бородою, з високим голосом, спокійний,
усміхнений. А дід Михайло й собі заходився
одудів перегукувати: "Худо тут, ходім далі!
Худо тут, ходім далі!" Дідове обличчя
змінюється щомиті, мов його зсередини,
неначе глину, мне якийсь веселий біс. То він із
зеленкуватих очей визирне, то язика покаже.
О! Хвостом помахує. А я зозуль навпроти
кинувся... еге, хіба їх перекуєш. Татові аж
вісімдесят п'ять нагукали, дідові ще більше, а
я на дев'ятому десяткові збився.
Мов старі радикулітні баби, крекчуть в
теплих розливах жаби... лелека перед ними
кланяється.
А конвалії так духм'янять, аж в голові
наморочиться. А первоцвіт ще денеде
ключики свої в гущавині золотить. А купина
запашна, а горда чемериця своє листя
випростала красива й острашкувата якась, а
дихати вільно, аж в грудях щипає
соловейковим голосом.

Отакі діброви були колись круг
кожного села!  кажуть батько.  Храми,
зведені самим Богом.
Глянь бо  крапля роси на розквітлій
пелюстці чи не дорогоцінніша всіх твоїх
багатств?!

В них й князі перед походами
збиралися. Й волхви зброю заворожували,
щоб витязів ні стріла, ні меч не брали. А
козаки, козаки... І на тобі  Святі діброви стали
нечистими, нечестивими, проклятими, а з
ними й люд святий  таким же!
Й досі дивуюся... як русичів могли ошукати
зайшлі дурисвіти. Справді ж бо  одурили
цілий світ, з його неповторною філософією, з
астральним світобаченням. Чому Діброва
свята? Це не вигадка волхвів! Дуб  єдина з
рослин, що черпа енергію з далекого космосу
й віддає, мов донор, людині. Його крона  це
довели вчені  своєрідний локатор  приймач.
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Томуто в діброві тіло сповнюється силою, а
чоло благомислієм.

Сповістили раз воєводі приграничному, що
з боку полуденного сунеться на землю
Руськую навала страшная, навала
ромейськая. Когорта за когортою, як морські
вали, котяться безупинно... і земля двигтить
під їх ногами. Як не зупинити навалу на ріці
Межовій: уже ні Київ їх не зупинить, ні Чернігів,
ані Новгород.
І схилив тоді воєвода старий смутну голову
перед волхвами мудрими. Й прорекли вони
вустами Божими:
 Візьми ягниць та козлиць білоярих числом
по штири десятки.
Та й учини краду вогненную, краду великую.
Так і вчинили поляни. Краду громезну з
тинів зробили, соломою накрили. Став люд
зусебіч смутен, невесел, темен. А син
воєводи молодий у біле вбрався, червоною
вервечкою підперезався. Кожен його
жахається  усміхається він, неначе до
нареченої зібрався. Кланяється, просить
кресало святеє дати, краду вогненну вчинити.
І вчинив... у жерло вогняне безповоротно
ступив.

Сину ж мій, єдиний!  як скрикне
воєвода, себе в груди б'ючи, на коліна
падаючи,  та РОД же людських жертв не
приємле!
Приємле, як щиро, за наРОД весь! Ще й до
вечора не сягло, а небо вже затяглеся
кошлатими, мов хозарські кожухи, хмарами.
Стрясонув землю грім розкотисто. Сіконула
гроза крижаная, ро мейський запал
остуджуючи. Великі ріки скаламутила, малі
розлютила, на береги кинула. Заревіла,
запінилась Межова, жабеняті по коліна 
потоком грізним.
Вийшов на світанку стратег ромейський
при берег високий, при берегрозгаслий, в
плащбагряницю кутаючись  цій негоді
дивуючись. Був юлій спекотний  став март
крижаний. Спинилося військо.
Радісную вість воєводі доносять.
Спинилося військо враже. Вість радісную та
ще й предивную...

Бачили ми, виділи ми: воскрес твій
син єдиний та не у Вирії Небеснім. А на тім
боці, вражім, стоїть, в корзнобагряницю
кутаючись, чолом молодим хмурячись, лихим
оком на Русь позираючи!
Тьохнуло серце у воєводи болісно. Швидко
він заліза свої бойові скидає, сірячину
щоденную, латаную бере на плечі похилії. А в
руки тремтячії весло довгеє... та не рибалити!
Так його зразу й вхопила сторожа
ромейська при тім боці. Поставила молодому
стратегові перед очі.
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Цього старого обшукати? Чи так до
вас пускати?!  лютяться легіонери, на вітрі
шаленім ціпеніючи.

Собі сорому, а мені ганьби
наробити!  відгукнувся стратег молодий.
"І голос мій, і постава моя... тільки навіщо ж,
сину, на тобі чужинецька броня?"  мало не
скрикнув старий воєвода розпачливо. Стоїть,
аж хитається  світ йому в сльозі ярій
ламається. Жаровня жевріюча, мов земля
Руськая, випаленая ділить їх.

Слухай, дитино, слово моє!
Двигайно геть військо своє!  викотив з
грудей болі клубок пекучий.

Та як ти смієш.., я..,  скинувся
півнем стратег молодий.

Знаю!  звів руку воєвода,  дев'ять
ти битв просурмив і жодної поразки. Але Бог
РОД уже за нами став! Бо ми його засів
золотий на цій землиці святій! А ви... зайди
лихії!

Бог єдин на небі  Христос! 
вигукнув люто стратег.

Єдин!  похилив сиву голову русич,
 тамноголик, імногойме нен! Ваше небо не
над вами! Над вами  наше, грізне небо!

Звідки ти, діду, знаєш еллінську
мову, благородну?  врешті оговтався стратег.
1 письмо, і звичаї,  старий аж губу закусив,
 бо колись, як і ти, чужому імператорові
служив! Та щастя не нажив! Хіба що
зустріврабинюполонянку, родом полянку.
Вона то мене й прозріла. Пробудила. Двох
хлопчиків мені народила... і в кожного на плечі
відмітка небесна  жолудик малий. Ось тут! 
визойкнув старий торкнувшись плеча
юнацького тремтячою, мов у жар, рукою.
Зблід молодий стратег на мармур білий 
той жолудик малий знає лиш жона його юна 
імператора донька улюблена.

Й тоді ми рішились на втечу. Уже й
припаси зібрали, й човна мали. Взяв я
сповиточок дорогий в лівую руку, а меча
короткого в правую. А дружина тихо за мною

ступає, до грудей другого сина притискає... й
де та варта взялась?! Меч у мене був ярий, а
лють ще яріша  пробився до човна. А вона,
дружинонька моя вірная, ладонька ніжная, так
й лишилась на пристані холодній, пристані
кам'яній  гарячою кров'ю підпливаючи! 
поповзла сльоза кривава щоку воєводи
ріжучи, глибоку борозну творячи.  Три
дніменеморе носило. Три дні серце вуглило
від крику немовлячого. Та РОД мене сподобав
 купецькую руськую лодію послав. І випестив
я, вигледів на землі рідній єдиного сина, щоб
холонучу сивину об його молоді літа гріти.
Неба миліший, руки слухняніший був... та
вчора єдиний раз зісвоєволив, у жерло
вогняне пішов!  визойкнув русич журавлино.

Марна його жертва? 
дерев'яніючими губами проволодав молодий
стратег.

Hiі! Не марна!  горло старому
перечавило.  Ти бачив ту ріку, що поперек вас
грізним потоком здибилась? Знай! То РОД
уже
заніс над вами свою караючу десницю!

Тоді війська не поведу, хіба як
мертвим упаду!  прошепотів молодий
стратег, за груди хапаючись.

Сину! Сину!  скрикнув
затинаючись воєвода,  високої хвали варті

твої слова!  світ колихнувся перед старим
червоною загравою. Тремтячими руками
розпоясав русич сірячину й поклав перед
молодим стратегом короткого меча.
А по весні з обохбіч тихої річечки
виструнились до неба два дубочки. Тільки
один ронить листя лиш осінь його
вчервонить. А інший  всю зиму в нім, мов у
корзно багряне, кутається... хоч і в ріднім, але
все ж у чужім краю.

Дуб (Quercus robur)
У всіх народів дуб знак мужності, відваги,
лицарської жертовної відданості. Це дерево
Зевса, Одина, Перуна  громовержців.
Костянтин Багрянородний  візантійський
імператор із захватом описує тисячолітній дуб
на Хортиці, де приносили руські князі жертви
перед ратями тяжкими. А пізніш молилися
козаки, у військові походи йдучи. Тут вони
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сталіли тілом, мудріли думкою від небесної
енергії, яку дуб черпає з глибокого космосу.
Зпоміж рослин  лиш дуб сягає її і, мов
донор, віддає нам.
Шана до дуба з незапам'ятних часів.
Первісній людині він слугував єдиним й
незамінимим хлібом. Адже в жолудях цього
велета, що, здебільш, любить простори,
багато крохмалю, білків, жирів. Єдина вада 
жолуді гіркуваті. Але вже в ту сиву давнину
людина навчилася позбуватися її. Для цього
жолуді ошкурювали, всипали в рідкоткані
лантухи й опускали на добудві в протічну
воду. Гіркість зникала. Потім жолуді товкли й
на жорнах мололи. Виходило чудове
борошно. З якого пекли й коржі, й паляниці.
Такий хліб довго не черствів, був лікувальним,
біоенергетичне насиченим.
Світлий спогад дитинства  діброва
призалізнична, де ми всією сім'єю
назбирували кілька лантухів жолудів на зиму.
Ні, хліб у нас був. І житній, і пшеничний. А ось
свиняка від дубового борошна швидко
жиріла. Та інколи й мати пекли на олії смачні
хрумкі коржі. Вони чудово запобігали глистам.
А тато підсмажували разом з ячменем,
корінням кульбаби, вітровим батогом й
попивали замість кави. Неповторний і смак, й
користь.
Дуб здавна використовувався в народній
медицині. Це незаміниме в'яжуче. Молоді
галузки, як зазвичай, у вас під рукою. Варто
пожувати й ретельно висмоктати, як проноси
одразу ж припиняються. Дуб міцнить тіло.
Саме ним користуються, коли в дітей рахіт чи
золотуха. Беруть: корені аїру, дубову кору,
материнку, траву деревію, череди, фіалки
трикольорової, соснових кінчиків з хвоєю,
листя чорної смородини, пшеничних висівок
та зерен злегка пророслого жита, всього по
жменьці. Суміш варять в мішечку у і о літрах
води, півгодини, час від часу під водою
відтискаючи.Дитя саджають в купіль. А новим
відваром того ж мішечка підливають двічі,
тричі.
Волхви  зільники це наші стародавні й
військові лікарі, що завжди супроводжували
князів у походах, їх чудодійні ліки не одного
витязя повернули до життя. Цей припис
дійшов до тата через прабабусю.
Молоді корені дуба, бруньки тополі чорної,
свіжий гусячий жир. Останнього в п'ять разів
більше рослинних складників. Все млоїлось в
горщику, в печі, на вуглях 68 годин. Цідилось
через полотно.
Така мазь чудово загоює різні рани,
пролежні, зводить пранці, до того ж гамуючи
біль. Цей бальзам застосовують й при опіках.
А жіночі та гемороїдні кровотечі одразу ж
припиняються, якщо: і столову ложку кори з
молодих гілок дуба настояти ніч на двох
склянках води, ранком влити склянку

червоного вина. Прокип'ятити. Ці три склянки
добова частка.
Молода дубова кора успішно гамує біль й
лікує також внутрішні шлункові кровотечі,
запалення сечового міхура.
При отруєнні грибами кора дуба  перша
допомога. і ложка кори на півлітра води.
Кип'ятити 20 хвилин. Додати википіле
перевареною водою. Вживати по півсклянки
тричі на день, за півгодини до їжі.
При отруєнні свинцем або вуличним чадом
спочатку добре прополощіть шлунок, а потім,
додавши в кору ще й ложку цвіту акації
білої, застосуйте, як радиться вище.
І зовсім несподіване. Дубова кора, а надто
оті коржики з жолудів, лікують та запобігають
волу (зоб). Ось так велет!
При ниркових хворобах, коли в сечі
з'являється кров, коли часті з болями позиви
по вітру, теж на поміч прийде дуб. Можна
додати суцвіття деревію. Він теж чудове
кровоспинне. Скількито віків минуло, а й досі
зільники пам'ятають, що сина князя Дмитрія
Донського, що страждав знесилюючими
кровотечами з носа, гнані ним же волхви,
вирятували саме дубом з деревієм. Свіжий сік
деревію дуже помічний при цій недузі. Це
перевірено з моїх пастуших років. Потреш в
долонях, закладеш в ніздрі, ляжеш горілиць...

Та зараз я дивлюся собі під ноги. Ведмежий
часник... тоненькі його стрілочки добре
заховалися в невисокій, але вже густій зелені,
мов чує  прийшли його смакувати. Ага,
смакування, аж на третій день гірко в роті.
 Ти чемер! Чемер обіходь!  гукають трохи
тугуваті на вухо дід Михайло.  То сторож!
Можеш хату кидати напризволяще. Тільки
його й лишай. Прийдеш  одразу скаже: чи був
хто, чи ні!
Ага  знаю я ці дідові байки. А дід немов
вловив мої думки.
1 зовсім не байки! Це найсильніша отрута
поміж рослин. Як настояти на "Портвейні" і
все. Вліз в хату... сьорбнув сто грам й уже тобі
нічого не допоможе. А при малому
потребленії багато хороб лікує. Он,
наприклад, облисіння. Екземи. І навіть падучу.
Ну, а ремонтізи там усякі, миле діло
чемерицею з салом несоленим натирати. Біль
одразу ж ущухає, й лихо минає. Але знай! Не
лише часничинка її, а й листя отруйне!
Чемериця  то Чорнобогів піт ядучий. В
найпотаємніших лісових вологих хащах росте
ця горда рослина, відома нашим предкам з
давніхдавен. Може, колись оті часничинки,
що й, справді, пахнуть як городній собрат,
чавили собі на стріли легендарний народ 
чемерійці, Що колись жили на наших землях
Чернігівщини. Недарма ось під Ніжином і село
є Чемер. Та й Чернігів сюди ж хилить,

заснований значно
раніш
Києва.
Стародавні греки не
відали буквиці "ч",
тому й написали 
"кімерійці  таємні
вовкоподібні люди".
Та хай їй грець, тій чемериці! Я нишпорю
ведмежий часник.

Ось він! Ось!  вигукую дзвінко, аж
луна грається між молодим дубовим листом, 
ціла галява!
Діди копають його дубовими палімаками.

Ану піди в Острі пополощи, тільки
не в ключі!  напучують дід Михайло,  а
пооддаль! Бо в ключі русалка, там, побачиш,
полощуться її довжелезні коси. На ось
копійку... кинь  вона й не займе!
Притискаю до грудей оберемок ведмежого
стрільчатого часнику. А серце мало не
вискочить. Я ж знаю  ніяких русалок на світі
не існує. Але ж ото он коси зелені миються у
джерелистім потоці. Тут, обгороджений
камінням, починається з джерельця Остер

ріка мого дитинства, ріка моєї
юності студентської, бо вона текла майже
попід Ніжинський ліцей, де колись навчався
Гоголь. І ріка моєї зрілості... повернувся я до
неї по трави цілющі, по води живлющі.
Копійчина плюскає злотопером:
"Ось тобі на каблучку, на білу ручку, мені на
підростання, на надбання!"  хлюпаю в
обличчя крижаною водою. Вона дзвінка,
м'яка, пругка, мов жива. Я дибцяю далі, далі
ключів. Аж там, де вже бабота  жабота
вилупила на мене свої банькаті очі, полощу
часник.
Оо, жабабаба теж у знахарстві неабияка
личина. Ну, ось як воло

зоб. То ж беріть звичайнісіньке
жабуриння. Ні, це зовсім не бридко. Воно таке
ласкавоніжне, й обмотуйте прямо з води
шию. А тоді наверх хустину  й носіть, поки не
висохне. Й знову нове кладіть. Особливо
наніч, у відерце його набравши загодя. Через
тиждень відчуєте себе значно ліпше, без
ніяких медикаментів за місяць де хвороба й
подінеться. А потім оздоровлення закріпіть
дубовим відваром.
Діди вже розклали на старому, чорному,
мов патефонна платівка, дубовому пні
дарничок  мережану полотняну хустинку. На
ній зблискує зелений, бокастий штоф,
розламана натричі житня паляниця й
добренна дрібка буйної, телячої, землисто
сірої солі.

Ну, тебе, козаче, тільки за смертю
посилати!  гримить тато.

А геть, Горасиме!  урива дід
Михай,  може йому русалка щось там
лоскотала. Ото втіха, так утіха. Ану ж їж,
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ТАЄМНИЦІ ПРИРОДИ

Подружня невірність закладена генетично?

Д

Розмірковуючи про невірність дружин і чоловіків, не можна все
валити на розбещеність, громадянську незрілість і тягу до
аморальної поведінки.

р
з

Б

удьяка жива істота, що живе на Зем
лі, запрограмована на виконання сво
єї головної функції – продовження ро
ду. Все інше для Природи не важливо. Їй пот
рібно максимальне число нащадків з найріз
номанітнішими спадковими ознаками. Це
необхідно, щоб запобігти вимиранню. Така
генетична програма усього живого. У той же
час не можна дивитися на себе як на біоло
гічного робота, хоча позиція досить зручна і
здатна виправдати будьяку провину.
У кожної людини крім примітивних інстин
ктів є ще й розум. Саме він і керує поведін
кою, тобто здатний пригнічувати тваринні
прояви натури і регулювати процеси відтво
рення собі подібних. Проте в деяких випад
ках розум не грає ніякої ролі, а все регулює
підсвідомість. Прикладом тому може слу
жити жіноча невірність. Іншими словами –
зрада лежить в природі жінки, тобто, закла
дена в ній на генетичному рівні. Це довели
численні наукові дослідження, відкинувши
всякі сумніви в тому, що жіноча невірність і
генетика ніяк не пов'язані.
Почалися ж дослідження досить тривіаль
но на самому початку XXI століття. Медики
деяких європейських країн зробили масо
вий аналіз крові. Брали її у матерів, батьків
та їхніх дітей. Отримані результати шокували
світил медицини. Виявилося, що 15% всіх
законних татусів не є біологічними батьками
своїх дітей. Тобто кожен сьомий чоловік ви
ховує чужу дитину й знаходиться в щасливо
му невіданні, що підростаюче чадо не є
кровним продовжувачем його роду. Призво
дило до здивування також й те, що ніяких
сумнівів у татусів не було. Всі діти з'явилися
рівно через 9 місяців після інтимної близь
кості з дружинами.
Сексологи прийшли в стан розгубленості:
вся статистика жіночих зрад летіла до біса.
Як же часто треба зраджувати чоловікам,
скільки мати тривалих сексуальних зв'язків
на стороні, щоб завагітніти від чужого чолові
ка, ведучи активне сексуальне життя з чоло
віком? Виходило, що жінки нахабно брешуть
під час анкетних досліджень. Зраджує не
25% дружин, а значно більше. Але скоро
з'ясувалося, що прекрасна стать і не думала
обманювати сексологів. Тільки кожна 4 жінка
зраджує чоловікові протягом життя. Зате
повністю зруйнувалася загальноприйнята
теорія про зачаття дитини. Вона стверджува
ла, що завагітніти від постійного партнера
жінці набагато легше, ніж від випадкового.
Тут враховувалися особливості жіночої пси
хіки, її прихильність до близької людини і до
54
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віру. Навіть діагноз «безпліддя» жінці діаг
ностували лише в тому випадку, якщо вона
не могла завагітніти після 2 років життя з
постійним партнером.
Насправді все виявилося далеко не так.
Шанси у жінки завагітніти під час разового
випадкового інтимного зв'язку набагато ви
щі, ніж в результаті регулярного статевого
життя з постійним партнером. 55% усіх ви
падків жіночої невірності падає на період
овуляції. Займає він близько 56 днів на мі
сяць. У ці дні жінка також живе й з чоловіком.
Більшість дітей, що мають кровні узи з кохан
цями, зачаті якраз в той період, коли в матці
жінки перебуває сперма двох чоловіків. При
цьому в піхві як би виникає «війна двох різних
сперм». А ось перемагає в більшості випад
ків сперма коханця.
Чому ж так відбувається, в чому причина?
Кожен чоловік на підсвідомому рівні присто
совує до конкретної сексуальної ситуації
кількість і склад власної сперми. Якщо сексу
альне життя регулярне і спокійне, то чоловік
викидає 300 млн. сперматозоїдів в жінку. У
випадку, коли чоловік підозрює дружину у
зраді, кількість сперматозоїдів зростає на
100 млн. Тобто чоловічий організм біологічно
захищає себе, і виробляє додаткове число
сперматозоїдів. Якщо ж дружина весь час
сидить вдома, та ще й хворіє, то кількість
сперматозоїдів у чоловіка різко падає і від
повідає 150 млн. Робиться все це без будь
якої участі свідомості. Організм сам вирішує
– коли і скільки виділяти сперматозоїдів. У
коханця ж ситуація абсолютно інша. У нову
сексуальну партнерку він вливає 600 млн.
сперматозоїдів.
Відразу видна величезна різниця між регу
лярним партнером і чоловіком, який вико
ристовує чужу дружину від випадку до ви
падку. Важливу роль відіграє також розподіл
сперматозоїдів за їх типами. У будьякого
чоловіка в спермі міститься 1% сперматозо
їдів, здатних до запліднення яйцеклітини. Це
дуже спритні, швидкі та енергійні спермато
зоїди. Інші сперматозоїди, яких налічується
85%, жодних дітородних функцій не несуть.
У їх завдання входить охороняти той самий
1% потрібних Природі сперматозоїдів. У
кожного члена охорони велика головка, а
міститься в ній отруйна речовина. Для своїх
сперматозоїдів вона абсолютно нешкідлива.
Але якщо на шляху охоронця попадається чу
жий сперматозоїд, то відбувається зіткнення
головками, і велика порція отрути впорску
ється в конкурента. Той гине, а охоронець
шукає іншого незваного гостя. Він може вби

ти до 10 запліднююючих яйцеклітину спер
матозоїдів. Є ще один тип сперматозоїдів.
Їх називають блокаторами. Вони дуже леда
чі, малорухливі й влаштовуються у шийці
матки. В їх завдання входить не пропускати
чужинців у порожнину матки й маткові труби.
У спермі коханця, завдяки роботі підсвідо
мості, відсоток охоронців і блокаторів наба
гато вищий. Тому, при зіткненні зі спермою
чоловіка, в більшості випадків перемагають
випадкові гості. Звідси і таке високе число
дітей, зачатих від коханців. Уявіть, що в се
реду ви займалися регулярним сексом з
дружиною. На наступний день або в п'ятни
цю вона переспала з коханцем. У результаті
все ваше статеве життя піде нанівець. Сімей
ний зв'язок проходить з частотою 10 разів на
місяць, а сторонній чоловік був з вашою дру
жиною всього 1 раз. Але шансів у жінки зава
гітніти від нього набагато більше.
У більшості випадків дружини зраджують
чоловікам під час овуляції. Але відбувається
це зовсім не тому, що жінку охоплює дике
сексуальне бажання, і вона готова віддатися
першому зустрічному. Справа в підсвідомос
ті. Саме вона нав'язує жінці бажання заплід
нювати яйцеклітину декількома спермами.
У цьому випадку виникає конкуренція. Пере
магає найсильніший, що сприяє поліпшенню
спадковості і появі на світ життєстійкої дити
ни. У всякому разі так вважає Природа. Що
ж стосується самих жінок, то деякі з них, пов
ністю доводячи своєю поведінкою, що жіно
ча невірність і генетика нерозривні, проявля
ють і разючу раціональну практичність, яка
не має нічого спільного з цілями Природи.
Тобто дама цілком усвідомлено контактує з
кількома чоловіками, щоб у майбутньому ма
ти цілком законну можливість переконувати
кожного з них, що саме він є батьком дитини.
Але це вже зовсім інша галузь, що стосуєть
ся не генетики, а юриспруденції.
3varta.com.ua

ц

к
в
ж
л
м

г

П

м
т
т
н
м
к

к
п
в
н
н
г

л
б
т


.

і
и
.


ю
ь
о

з

і

а



ь
я
е
я


.

ю

о



а
.
з

и
.


a

UR-2017_2.qxd

24.01.2019

20:17

Page 55

СМАЧНОГО

Деруни або драники
Деруни з начинкою традиційно робили із си
ром і тушкували в печі. Зараз популярні деруни
з грибами, м'ясом, тертим сиром.
Інгредієнти:
1 кг картоплі;
1 цибулина;
2 яйця;
100 мл соняшникової олії;
перець;
сіль та сметана за смаком.

тити від шкірки, насіння та плодоніжок, нарізати
досить великими шматочками.
То ж м’ясо з овочами спочатку обсмажимо на
сковороді в рослинній олії. Але, не все разом, а
по черзі. Потім складемо в зручний посуд, нап
риклад, казанок, і тушкємо до готовності.
Щоб страва була ніжною, під час приготуван
ня періодично додаємо воду або бульйон. Також
печеня виходить дуже соковитою якщо додати
сметани або соус. Але звісно, що все залежить
ваших уподобань.

Рецепт №1. Печеня по/домашньому
з свинячих реберець і овочів.

Як готувати. У натерту картоплю додаємо яй
ця, цибулю, сіль і перець. Перемішуємо.
Розігріваємо сковороду, вливаємо олію. Лож
кою набираємо картопляну суміш і викладаємо її
в сковороду. Робимо гарні круглі оладки. Сма
жимо на середньому вогні до золотистого ко
льору. Перевертаємо, щоб з іншої сторони прос
мажилось так само.
Готові деруни викладаємо в тарілку. Подаємо
гарячими з великою кількістю сметани.

Печеня по/домашньому
Кажучи «печеня подомашньому», ми уявляє
мо собі соковиті і ароматні шматочки м’яса, які
тануть у нас в роті. Тому цілком логічно припус
тити, що в приготуванні цього гарячої страви ос
новну і головну роль відіграє м’ясо. Це має бути
м’ясна вирізка без прожилок, плівок, хрящів і
кісток і звісно найсвіжіше першосортне м’ясо.
Крім цього печеню часто готують з птиці або
кролика. Перед приготуванням м’ясо потрібно
попередньо розморозити в тому випадку, якщо
ви використовуєте заморожений продукт. М’ясо
наріжте невеликими шматочками, потім замари
нуйте в міру необхідності, а потім вже починайте
готувати.
Печеню завжди готують з овочами: картоп
лею, цибулею, морквою, капустою, кабачками,
баклажанами. Овочі, безумовно, повинні бути
теж свіжими і якісними. Їх треба помити, почис

Для приготування печені знадобляться:1. Сви
нячі ребра — 500 грам.2. Картопля — 12 бульб
середнього розміру.3. Ріпчаста цибуля — 1 го
ловка.4. Морква — 2 штуки.5. Болгарський пе
рець — 1 штука.6. Цукор — 1 чайна ложка.7.
Вершкове масло — 3 столові ложки.8. Рослинна
олія — 3 столових ложки.9. Сіль, чорний меле
ний перець, спеції і сухі трави за смаком.
Як готувати.
Свинячі реберця ріжемо та миємо під про
точною водою. На сковороді розігріваємо олію
та обсмажуємо реберця. Після того як вони
підсохнуть, солимо і посипаємо цукром і про
довжуємо смажити перевертаючи їх кілька ра
зів, щоб цукор почав підтавати.Миємо та чис
тимо наші овочі. Нарізаємо невеличкими куби
ками цибулю. Натираємо на крупній тертці
моркву. Нарізаємо смужками болгарський пе
рець. Тепер додаємо подрібнені овочі, спеції та
трави до реберець і обсмажуємо все разом
протягом п’яти хвилин. Після цього все перек
ладаємо в товстостінний казанок, наливаємо
туди один стакан кип’яченої води або бульйо
ну. Тушкуємо на повільному вогні під кришкою
протягом двадцяти хвилин.
Далі чистимо картоплю, миємо, нарізаємо ве
ликими шматками, додаємо до решти інгредієн
тів, підливаємо ще води та продовжуємо тушку
вати до готовності. По готовності додаємо лож
ку вершкового масла, накриваємо кришкою і че
каємо поки воно розтане.
До столу подаємо у гарячому виді посипаною
свіжою зеленню.

Рецепт №2. Печеня по$домашньому з
помідорами.
Ніжні шматочки м’яса в поєднанні з помідора
ми — це дуже смачно. Печеня з помідорами від
мінно підходить в якості гарячого блюда до свят
кового столу.
Приготування страви не забере у вас багато
часу і звісно задовольнить апетит ваших гостей.
Для приготування печені подомашньому з
помідорами потрібно:
Свиняча вирізка — 500 грам.
Картопля — 6 бульб середнього розміру.
Свіжі помідори — 2 штуки.
Ріпчаста цибуля — 2 головки.

Аджика — 1 столова ложка.
Рослинна олія — 3 столових ложки.
Сіль, чорний мелений перець, спеції і припра
ви за смаком.
Як готувати.
Отже, м'ясо споліскуємо, нарізаємо невелики
ми шматочками і кладемо в глибоку миску. До
даємо сіль, чорний мелений перець, спеції, сухі
трави і аджику, гарненько перемішуємо, можна
руками. Розігріваємо сковороду, додаємо неве
лику кількість рослинного масла, обсмажуємо
м’ясо на великому вогні протягом десяти хви
лин, періодично помішуючи.
Цибулю чистимо, миємо та нарізаємо півкіль
цями, додаємо до сковороди, накриваємо криш
кою, зменшуємо вогонь і тушкуємо все разом
десять хвилин. Миємо помідори, обдаємо окро
пом і знімаємо шкірочку. Додаємо нарізані куби
ками помідори, перемішуємо і продовжуємо
тушкувати все разом під кришкою.
Картоплю чистимо, миємо, нарізаємо кубика
ми, додаємо в сковороду, солимо. Додаємо спе
ції, перемішуємо. Тушкуюмо ще 2530 хвилин.
При необхідності підливаємо в сковороду
кип’яченої води. Готову страву подаємо до столу
з салатом зі свіжих овочів.

Рецепт №3. Печеня по$домашньому в
горщику з тіста
Це досить оригінальний рецепт приготування
печені подомашньому. Готується вона в горщи
ку з тіста, який стане прекрасною альтернативою
звичайному хлібу. М’який усередині, з хрусткою
скоринкою зовні горщик із соковитим м’ясом
усім сподобається.
Для приготування знадобляться:
Пшеничне борошно — 500 грам.
Сметана — 4 столових ложки.
М’ясна вирізка — 500 грам.
Вершкове масло — 100 грам.
Картопля — 4 бульби середнього розміру.
Ріпчаста цибуля — 1 головка.
Морква — 1 штука.
Свіжі помідори — 2 штуки.
Часник — 3 зубочки.
Рослинна олія — 3 столових ложки.
Куряче яйце — 1 штука.
Сіль, чорний мелений перець, спеції і сухі тра
ви за смаком.
Свіжа зелень кропу або петрушки — 50 грам.
Як готувати. Спершу приготуємо тісто. Для
цього розтопимо на водяній бані або в мікрохви
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СМАЧНОГО
льовій печі вершкове масло. Змішуємо його з
сметаною, додамо трохи і чорного меленого
перцю. Просіємо пшеничне борошно і замішує
мо м’яке еластичне тісто спочатку ложкою, а по
тім руками. Накриваємо миску з тістом рушни
ком або харчовою плівкою і поставимо в холо
дильник на тридцять хвилин.
Чистимо картоплю, миємо, відварюємо в
підсоленій воді до напівготовності. Картоплю
остуджуємо, нарізаємо квадратиками серед
нього розміру. М’ясо споліскуємо, і нарізаємо
невеликими шматочками. Розігріваємо на ско
вороді трохи олії і обсмажуємо м’ясо на макси
мальному вогні до утворення рум’яної скорин
ки. Зелень дрібно нарізаємо, додаємо до м’яса
і підливаємо трохи водички. Зменшуємо во
гонь, накриваємо сковороду кришкою і тушку
ємо до напівготовності.
Чистимо цибулю, мокву, часник, миємо помі
дори і дрібно нарізаємо. До м’яса додаємо под
рібнені цибулю і моркву, перемішуємо і обсма
жуємо протягом п’яти хвилин, потім відставляє
мо з вогню.
Дістаємо з холодильника тісто, ділимо на дві
частини — одну більше, другу менше. Більшу
частину розкачуємо качалкою, робимо круже
чок. У форму для запікання стелимо пергамен
тний папір і викладаємо розкатане тісто. Викла
даємо нарізану картоплю, змащуємо сметаною.
Додаємо шар обсмаженого м’яса з овочами та
рідину, що залишилась від м’яса.
Другу частину тіста також розкачуємо і накри
ваємо ним страву зверху. Краї зліпляємо. Розби
ваємо куряче яйце, збиваємо виделкою і змащу
ємо ним верхівку горщика.
Ставимо форму зі стравою в розігріту до 180
градусів духовку на 4550 хвилин.
Дістаємо форму, даємо страві трохи охолону
ти, акуратно виймаємо горщик з форми. Гос
трим ножем зрізаємо кришечку по краю, додає
мо подрібнену зелень і подаємо до столу.

БОРЩ УКРАЇНСЬКИЙ З М'ЯСОМ
Нам знадобиться: 400 г м'яса, 400 г капусти,
400 г картоплі, 250 г буряків, по 1/2 склянки то
мату і сметани, по 1 кореню моркви і петрушки,
1 цибулину, 20 г сала, 1 ст. ложку вершкового
масла, по 1 ст. ложці оцту і цукру, 12 зубки час
нику, по 2 горошини чорного та запашного пер
цю, 1 лавровий листок.

Готуємо бульйон. Дрібно порубані миті кістки
варимо З  4 години, додаємо м'ясо і варимо до
готовності. Зварене м'ясо нарізуємо порціями, а
бульйон цідимо. Обчищені і промиті буряки
нарізаємо соломкою, солимо, збризкуємо оцтом,
змішуємо, кладемо у каструлю, додаємо жир зіб
раний з бульйону, томат, цукор і тушкуємо до
півготовності. Цибулю, очищені і обмиті корені
моркви та петрушки шаткуємо соломкою і злег
ка обсмажуємо на олії. У проціджений бульйон
кладемо нарізану частками картоплю, доводимо
до кипіння, додаємо нарізану кубиками свіжу ка
пусту і варимо 10—15 хвилин. Потім в бульйон
кладемо тушковані буряки, злегка підсмажені ра
зом з цибулею корені, нарізані свіжі помідори,
чорний і запашний перець, лавровий лист і під
смажене, розведене відваром, борошно.
Даємо 5 хвилин покипіти, заправляємо товче
ною з зеленню петрушки і часником з салом, до
водимо до кипіння і даємо настоятися протягом
15—20 хвилин. Можна подавати на стіл.
До миски борщу кладемо порцію вареного
м'яса, сметану і посипаємо зеленню петрушки.

БОРЩ З КВАШЕНИМИ ЯБЛУКАМИ
Нам знадобляться: 150 г квашених яблук —
320 г буряків, по 400 г картоплі і свіжої капусти,
1 цибулина, по 1 ст. ложці сметани, вершкового
масла, оцту, пшеничного борошна і дрібно посі
ченої зелені петрушки.

З кісток, що лишились після приготування
другої м'ясної страви, варимо бульйон. Нарізані
соломкою буряки тушкуємо до півготовності,
додаючи вершкове масло, бульйон, оцет і сіль. У
проціджений киплячий бульйон кидаємо наріза
ну часточками картоплю і доводимо до кипіння.
Потім додаємо нарізані соломкою квашені яблу
ка, капусту, тушковані буряки, підсмажені цибу
лю і борошно, сіль і варимо до готовності.
Розливаючи борщ, в тарілку кладем сметану і
посипаємо зеленню петрушки.

Потрібно: на 500 г свинини  250 г буряків,
600 г картоплі, по 1 кореню моркви і петрушки,
1 цибулину, по 300 г щавлю і шпинату, 1 чайну
ложку пшеничного борошна, 2 яйця, 4 ст. ложку
сметани, 1 чайну ложку цукру, 1 ст. ложку оцту,
3 ст. ложки вершкового масла, 2 ст. ложки дріб
но посіченої зеленої цибулі, 2 чайні ложки січе
ної зелені кропу, 1 лавровий листок і 2 гороши
ни запашного перцю.
Українська Родина № 2/2017

БОРЩ СЕЛЯНСЬКИЙ
ХОЛОДНИЙ
Потрібно: на 400 г буряків  400 г картоплі, 2
яйця, 20О г сухофруктів (яблука, сливи, вишні),
100 г свіжих огірків, 1/2 ст. ложки цукру, 1/2
склянки сметани, 2 ст. ложки дрібно посіченої
зеленої цибулі, 2 чайні ложки дрібно нарізаної
зелені кропу, 1 ст. ложку оцту.

БОРЩ ЗЕЛЕНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
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Готуємо. Свинину варимо до готовності, нарі
заємо порціями, бульйон проціджуємо. Буряки
шаткуємо соломкою, солимо, бризкаємо оцтом,
добре розмішуємо і тушкуємо до готовності, до
даючи цукор і бульйон. Обчищені корені моркви,
петрушки та цибулю нарізаємо соломкою, злег
ка обсмажуємо і змішуємо із злегка підсмаже
ним борошном.
У підготовлений киплячий бульйон кидаємо
картоплю, варимо 10  15 хвилин, додаємо туш
ковані буряки, підсмажені моркву, петрушку, ци
булю і борошно, промиті і дрібно посічені шпи
нат та щавель, запашний перець, лавровий лист,
сіль і варимо до готовності.
Розливаючи борщ в тарілку додаємо варену
свинину, варені яйця, сметану, посипаємо дріб
но посіченою зеленню кропу і цибулі.

Готуємо. Буряки миємо, печемо у духовці до
готовності. Обчищаємо від шкірочки,
шаткуємо, збризкуємо оцтом і даємо постояти
2  3 години. Картоплю чистимо, нарізуємо
кубиками і варимо до готовності. Сухофрукти
(яблука, сливи, вишні) перебираємо, миємо і
варимо до готовності в окремому посуді.
Відвари з картоплі і сухофруктів охолоджуємо,
зливаємо в одну посудину, кладемо варені
фрукти, картоплю, підготовлені печені буряки,
нарізані свіжі огірки, варені нарізані яйця, сіль
та цукор. Розливаючи борщ, в тарілки кладемо
сметану і посипаємо його дрібно нарізаними
зеленою цибулею та кропом.
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