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СЬОГОДЕННЯ: БОЙКІВСЬКІ ФЕСТИНИ
Вітання Андрія Лопушанського

Як лелеки з далеких доріг знов
злетілися бойки до отчого краю
Високоповажні пані та панове!
Шановні гості, жителі та уродженці
цього благодатного на мапі єдиної і со#
борної України краю, якого з давен#
давен нарекли Бойківщиною, а її цен#
тром стала Турківщина.
Але так історично складалися умови,
що доля розкидала бойків по різних
куточках і далеко від отчого дому, в
якому народилися, виросли та пішли
своєю життєвою дорогою. На жаль, не
завжди на цьому шляху їм до ніг стели#
лися квіти. Траплялося і колюче терня,
пекуче жариння.
Та ніщо, жодні випробовування долі
не затерли у бойків любові до рідного
краю. Вони пам'ятали, пам'ятають і
пам'ятатимуть, чиї, яких батьків діти;
де коріння їхнього роду, яка земля їх
зродила.
І цю світлу та вірну любов бойки#го#
ряни бережуть як найкоштовніший
дар, як дорогоцінний скарб. Як тут не
згадати, що з 1992 року на Турківщині
та сусідніх районах Львівщини прове#
дено три Світові Конгреси Бойків,
п'ять, а тепер шості Всесвітні Бойків#
ські фестини. За цей час у них взяли
участь та були гостями понад 900 000
осіб як з України, так і з поза її межами.
Приємно, що головним гаслом цьо#
горічних є: «Всесвітні Бойківські фес#
тини # у розбудові Української держа#
ви!». Це дуже важливий культурно#ет#

нографічний вклад в умовах реальної
російської агресії на східних теренах.
На сторінках історії вписано, що в
Четвертих Всесвітніх Бойківських
фестинах (2007 р.) взяв участь і висту#
пив на головній сцені Співочого поля
с. Явора тодішній Президент України
Віктор Ющенко. Як глава держави, він
дав високу оцінку цьому міжнародно#
му заходу.
У свою чергу учасників Третього Сві#
тового Конгресу Бойків, що відбувся
літом 2015 року, письмово привітав
чинний Президент України Петро По#
рошенко.
Маю за честь як народний депутат
України, представник держави у Пар#
ламенті Асамблеєї Ради Європи вітати
всю бойківську спільноту та чисельних
гостей, які, мов лелеки навесні, знов
злетілись до своїх гнізд, щоб набратись
сили від рідної землі, відчути себе її си#
нами та доньками.
Висловлюю свою вдячність органі#
заторам за проведену підготовчу ро#
боту, горянам та гостям за бажання
долучитися до форуму такого масшта#
бу. Разом з тим твердо переконаний,
що Шості Всесвітні Бойківські фести#
ни стануть черговим кроком у справі
відродження, збереження автентич#
ного фольклору, народних ремесел,
промислів, культурно#мистецьких
надбань бойківського краю, загалом

спільноти українців#бойків. Адже їх#
ній набуток # невід'ємна складова на#
ціональної культури і стане реальним
внеском у розбудову Української не#
залежної держави.
Можливо, у декого зародиться сум#
нівна думка: а чи потрібні фестини в
умовах, коли на сході України одвіч#
ний історичний наш недруг # Росія ве#
де війну, засіває нашу землю «Града#
ми», топче гусеницями танків?
З чисто людських міркувань, така
думка має право на існування. Але
збройна агресія показала, що наша
Армія здатна дати гідну відсіч ворого#
ві, захистити незалежність та терито#
ріальну цілісність України. А Шості
Всесвітні фестини якраз і стануть де#
монстрацією сили духу народу, його
любові до всього національного, гор#
дості, що ми українці # діти, внуки та
правнуки славного і невмирущого
бойківського роду.
Щиро бажаю всім здоров'я, щастя,
радості та впевненості в історичну
правду слів нашого славеня: «Згинуть
наші воріженьки, як роса на сонці…»,
а ми, браття#українці, запануємо у
своїй сторонці.
З повагою,
Андрій Лопушанський
народний депутат України
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СЬОГОДЕННЯ: БОЙКІВСЬКІ ФЕСТИНИ

НА БОЙКІВСЬКІ ФЕСТИНИ –
ПО ОНОВЛЕНИХ ДОРОГАХ
Турківщина, один із найгарніших куточків Українських Карпат.

З

проголошенням незалежності Ук
раїни з 1992 року тут проводяться
Всесвітні Бойківські фестини. Це
величне дійство, що проводиться з ініці
ативи заслуженого працівника культури
України Петра Косачевича через кожних
п’ять років (1992р., 1997р., 2003р.,
2007р., 2012р.), супроводжується не
повторними сурмами трембіт та мелоді
ями троїстих музик і збирає велику кіль
кість туристів і гостей з усього світу. З 2
по 6 серпня 2017 року в Турківському ра
йоні відбудуться Шості Всесвітні бойків
ські фестини під гаслом: «Всесвітні Бой
ківські фестини – у розбудові Україн
ської держави!».
Проведення таких заходів сприяє від
родженню традицій та обрядів етногра
фічної спільноти мешканців Карпатсько
го регіону  бойків, які є невід’ємною гіл
кою українського народу, розвитку соці
альнокультурної інфраструктури в гір
ських населених пунктах, зокрема Тур
ківського району Львівської області.
Турківщина – багатий красою природи
та традиціями, унікальний, самобутній
край в самому серці Карпат. Тут можна
відвідати найвищу вершину Львівщини 
гору Пікуй, унікальні найдавніші церкви
регіону (в селах Ісаі, Матків та ін.), єдине
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однойменне з назвою Карпати село Кар
патське, побувати на витоках річок Дніс
тер і Сян, помилуватися річкою Стрий і
ще багатобагато неповторних красивих
місць. Тут проходить шлях «Руський
путь»  історичний торговий шлях, відо
мий ще з часів неоліту,що розташований
на межі Львівської та Закарпатської об
ластей, між селами Либохора і Буко
вець, неподалік (на північний захід) від
гори Пікуй. У нашому районі є що пока
зати кожному – від звичайного гостя до
найвибагливішого туриста. Розуміючи
це, я від першого дня свого свідомого
дорослого життя задавався запитанням:
«А чому наш край такий невідвідуваний
туристами?» І я знав відповідь – дороги,
вірніше їх відсутність. Саме тому основ
ною метою, яку я поставив собі досягну
ти під час свого перебування на посаді
керівника району, це докласти макси
мальних зусиль для відновлення доріг в
нашому районі. «Золоте кільце Бойків
щини»  це проект, який відкриває мож
ливість відвідати найкрасивіші куточки
львівських Карпат за маршрутом: Схід
ницяРозлучТуркаУжоцький перевал
БориняМохнатеВерецький перевал
СколеСхідниця! В 2015 році ми розумі
ли, що реалізація цього мегапроекту
дозволить започаткувати туризм в гір
ському районі, а протягом кількох най
ближчих років Турківщина має стати од
ним із регіональних туристичних цен
трів. Навесні 2015 року  це була мрія,
зараз ми вже маємо близько 60% реалі
зації проекту, а восени 2017 року ми,
дасть Бог, будемо дуже близькі до кінце
вої першої мети  відбудованої підряд

Олександр Лабецький,
голова Турківської РДА

ною організацією ТзОВ «Онур Конструк
ціон» дороги із Львова до Ужоцького пе
ревалу, а згодом і БориняМохнате. Але
перш ніж більше розповісти про цей
проект та інші наші задуми, я хочу повер
нутися до того з чого все починалося. До
Майдану район займав останнє місце в
області за обсягами фінансування в ре
монт доріг. Починаючи з 2014 року ситу
ація з фінансуванням змінилася на кра
ще, а в 2015 змінилася кардинально. За
підсумками 2017 року ми  одні з перших
за розміром капіталовкладень в дороги!
Найважче було навесні 2015 року коли
майже всі дороги були непроїздними, а
дорожні організації району працювали
по 23 дні на тиждень, так фінансування
було відсутнє. Всі населені пункти кри
чали про відсутність доріг, а ти мав їм го
ворити про те, що спочатку треба відбу
дувати центральну дорогу до Турки, бо
як казав один з колишніх керівників Ав
тодору області «Навіщо будувати дорогу
в лісі  в Турці?!» Ця фраза прояснює од
ну з причин реального стану речей, ін
шими ж причинами без сумніву була па
сивність місцевих керівників, які не мог
ли чи не хотіли захищати інтереси нашо
го лісового краю перед вищестоящими
державними установами. Після цен
тральної дороги ЛьвівТурка, ми поста
вили в пріоритет напрямки «Турка
Ужоцький перевал», «БориняМохнате»,
«ТуркаСхідниця». Після цих доріг вже
мали йти всі наступні дороги місцевого
значення. Але життя вносило свої корек
тиви. В 2016 році ми зробили поточний
ремонт найгіршої на той час дороги
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«ТуркаЛопушанка» і розпочали «Бори
няБоберка». Таке рішення прийняли
після поїздок і зустрічей з громадами
тих сіл. Пригадую початок березня 2015
року, я іду з рідного села Сигловате на
нараду до Львова в ОДА. З Сигловатого
до Н.Висоцького  повна відсутність до
роги, з Н.Висоцького до Турки  майже
годину їзди, з Турки до Самбора  яма на
ямі, з Самбора до Львова  трохи менші
ями. Всього поїздка тривала чотири з
половиною години. Тоді поставив собі
за мету  добиратися від рідного села до
центра Львова максимум за 3 години. І
так само з кожного населеного пункту,
чи то Боберка, Сянки, Либохора, чи Ло
пушанка, Багнувате, Головське, Гусне,
щоб можна було доїхати до обласного
центру за 3 години. І десь в цей момент
народилася ідея вище згадуваного про
екту – «Золоте кільце Бойківщини». Ко
ли я озвучив таку ідею, то в неї мало хто
вірив  на сході війна, ні одного квадрат
ного метра нормальної дороги в районі,
розруха повна. Дивлячись назад на два
роки своєї роботи, в голову закрадають
ся думки  чи вірив сам у реалізацію цьо
го проекту, чи зміг би знову розпочати
такий марафон? Відповідаю ствердно 
так, я вірив в це. По життю маю одне зо
лоте правило  ВІРА в Бога, ВІРА в доб
рих людей, ВІРА в добрі справи! З
Божою поміччю, залучившись підтрим
кою добрих людей ми започаткували та
успішно реалізовуємо проект «Золоте
кільце бойківських Карпат».
Вартість цього проекту  майже мі
льярд гривень! Він дасть змогу залучи
ти в район інвесторів, сотні тисяч турис
тів, покращити добробут наших земля
ків через створення нових можливостей
для праці, розвитку та самозайнятості.
Наступним кроком стане реалізація
транскордонного співробітництва і бу
дівництва пунктів пропуску з Республі
кою Польщею.
Адже поряд з нами є Бещадський
парк, де кожного року відпочивають пів
мільйона туристів з цілої Європи. Побу
дувавши переходи і дороги в районі ми
зможемо претендувати на відвідування
європейських туристів нашого краю.
Тож, запрошую на Шості
Всесвітні Бойківські фестини!
Гори кличуть Вас!
Олександр Лабецький,
голова Турківської РДА

Шості Всесвітні Бойківські
Фестини, під гаслом: «Всесвітні
Бойківські Фестини 2 у розбудові
Української держави!»

З 2 по 6 серпня 2017 року в Турківькому
та та сусідніх до нього районах Львівської
області із запрошенням і участтю бойків
ських товариств Львівської, ІваноФранків
ської, Закарпатської, Тернопільської,
Хмельницької, Миколаївської та інших об
ластей України, іноземних держав де про
живають українські бойки  Польщі, Вели
кобританії, США, Канади, Сербії, пройдуть
Всесвітні Бойківські Фестини.
Не зважаючи на те, що на Сході України
відбуваються військові дії, до нас на фести
ни їдуть люди з Маріуполя, із зони АТО, щоб
провести захід під назвою «Поезія народ
жена війною».
На передодні фестин проходять цікаві
ділові зустрічі з громадскісттю областей, з
видатними постатями бойківщини, керів
ництвом областей та держави по питан
ням сприяння і допомоги у проведенні за
ходів на фестинах.
Я виступаю із основними програмними
заходами, які ми повинні усі разом втілити
в життя. Кожен виступаючий ділиться свої
ми поглядами і дає ділові пропозиції щодо
успішного проведення фестин – адже фес
тини це знакова подія не тільки для Львів
щини, але й усієї України та діаспори.
Вірю і надіюсь, що жителі міста Турка та
сіл району з розумінням поставляться до
підготовки і проведення фестин, кожен
вкладе свою працю в розбудову нашого ра
йону і краю. Адже фестини  це є наш ваго
мий бренд як району, області, так і відрод
ження української держави.
Ми надіємось на допомогу господарів
району, області, депутата Олега Синютку,

Петро Іванович Косачевич,
Голова МГО Світовий Конгрес Бойків і
Координаційного центру Фестин.
Директор районного Народного дому
відділу культури Турківської РДА.
Заслужений працівник культури України

депутата Верховної Ради України Андрія
Лопушанського та інших, адже це престиж
держави  «Всесвітні Бойківські Фестини  у
розбудові Української держави».
В ході підготовки до фестин відбуваються
такі заходи як походи, круглі столи, виста
вки, засідання, науковопрактичні конфе
ренції, конкурси, змагання, турніри, кон
церти. В місті Турка і селах району відбули
ся: «Свято хліба, село Бориня», «Свято
мистецтв», село Явора, творчі зустрічі вша
нування пам'яті героїв АТО, загиблих воїнів
в Першій і другій Світових війнах, презента
ції та паради Бойківської ноші, «Відлуння
Бойківського краю», галаконцерт за учас
тю кращих аматорських художніх колекти
вів і заключний концертогляд з лабораторії
фолькльорних ансамблів та окремих про
фесійних та самодіяльних виконавців.
З повагою,
Петро Іванович Косачевич,
Голова МГО Світовий Конгрес Бойків
і Координаційного центру Фестин.
Директор районного Народного дому
відділу культури Турківської РДА.
Заслужений працівник
культури України

P.S.
Запрошуємо всіх гостей з України і зарубіжних країн приїзджати в гори Карпати, на Бойківщи"
ну, мальовничу Турківщину, у смерековий чудовий край на свято, мистецтв вишиванок, бойків"
ської кухні, вдихнути на повні груди чисте повітря з ароматом трав і хвої, помилуватись неповтор"
ними краєвидами гір, почути голос тримбіти і джерельних потічків.
Приїзджайте, бо тільки тут ви відчуєте що України у нас єдина, одержати заряд енергії, любові,
натхнення, душевної теплоти, радості від Сяну до Кавказьких гір, Вас почує і побачить весь світ!
Українська Родина № 3/2017
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Творча діяльність Всеукраїн2
ського громадського товарис2
тва «Бойківщина XXI століття»
В центральній і Західній частині Українських Карпат , спільно з іншими етнографічними групами
 гуцулами й лемками проживає найбільша етнографічна група карпатських українців  бойки. Ще
в X столітті назву «Бойки» згадує перший раз цісар візантійський Константан Порфірогенета.

Х

арактерні особливості культури та побу
ту населення завжди привертало увагу
істориківкраєзнавців, етнографів,
фольклористів. Науковці з давніх часів і сього
дення закликали і закликають до енергійного і
систематичного дослідження Бойківщини.
Відомий український фольклорист і ет
нограф, академік АН України, Володимир
Гнатюк ще в 1900 році наголошував, що
праця на цьому полі повинна увінчатися,
«обширною монографією, яка мала б не
лише локальне значення, але б могла ста
новити цінний вклад в українськоруську
етнографію».
І така монографія видана академією на
ук УРСР, інститутом мистецтвознавства,
фольклору та етнографії ім. .М.Рильсько
го під назвою «Бойківщина, історикоет
нографічні дослідження» (Монографія
„Бойківщина», Київ «Наукова Думка»
1983. С 5). А також видана монографія
«Бойківщина» товариством «Бойківщина»
у Філядельфії США в 1980р.
Є також багато інших досліджень нау
ковців і краєзнавців на тему бойківщини.
Українські горяни  бойки, як і все україн
ське населення Карпат пройшли складний
історичний шлях. Багатовікове понево
лення чужоземними загарбниками, полі
тичне розчленування між різними держа
вами, місцеві особливості соціальноеко
номічного буття, природногеографічного
середовища, міжетнічних зв’язків, нату
рального і напівнатурального укладу гос
подарського життя та інших давніх явищ 
усі ці фактори істотно позначились на за
гальній структурі та характері розвитку
традиційного побуту і масової народної
культури населення Бойківщини. Впро
довж століть тут сформувались своєрідні
етнокультурні риси. Вони виразно просте
жуються насамперед у традиційних фор
мах трудової і культурної діяльності.
Усе локальне розмаїття традиційної
культури бойків грунтується на загально
українській культурі, витоки сивої історич
ної давнини. Це зумовлювало простоту в
усьому. І якраз цю особливість багато
бойків взяло з собою в країни куди вітри
історії розкидали їх по всьому світові.
Бойківська частина Карпатської Верхо
вини видала визначних українців, що сво
6
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їми не пересічними талантами, творчістю
та діяльністю внесли великі скарби і до за
гальної культури українського народу. Сю
ди в першу чергу слід віднести вихідця з
Бойківщини великого сина українського
народу, поета, письменника Івана Якови
ча Франка. Хочеться згадати про великий
зв’язок з бойками генія українського на
роду Т.Г.Шевченка, мати якого носила
прізвище Бойко. Люди бойківщини з дав
ніхдавен заселяли обширну територію
Українських Карпат, що на сході приблиз
но доходить до межиріччя Надвірнянської
та Солотвинської Бистриць і до міста Хуст,
а на заході  до рік Сяну та Ужа, що у ХУІІ
ХУІІІ століттях на півночі починалася на
правому березі Дніпра і на півдні майже
співпадала з рідномовною межею.
Ми можемо довго сьогодні говорити про
життя та діяльність визначних бойків, ми
можемо з повним правом стверджувати ,
що край цей дав українській і світовій істо
рії та культурі не десятки, а сотні таланови
тих особистостей. Важко знайти таку га
лузь людської діяльності, у якій вони б не
працювали. Вихідці навіть з дуже малень
ких, чи як у нас звикли говорити, «глухих» ,
сіл часто залишали добрий слід у різних ді
лянках культури. Цей список можна пом
ножувати дуже довго. Давайте згадаємо
хоч невелику частину. Юрій Котермак (бл.
1450квітень 1494) зпід Дрогобича став
першим українцем – доктором мистецтва
і доктором медицини. У 1481  1483 рр.
був ректором всесвітньовідомого Болон
ського університету в Італії. Він же – автор
першої не лише на Україні, а й у всій схід
ній Слов’янщині друкованої книги, яка під
назвою «Прогностичничне судження...» 7
лютого 1483 р. вийшла у світ із римської
друкарні Е. Зільбера. Поет пізнього рене
сансу Григорій Чуй Русин із Самбора
(бл. 1523 – 26 лютого 1573), який після за
кінчення Краківського університету був
ректором ліцею у Перемишлі (15471550),
від так очолював Львівську школу (1551
1553). У 1563 році став професором Кра
ківського університету.
Село Кульчиці біля Самбора вважають
ся місцем народження легендарного ко
зацького полководця і гетьмана України
Петра Конашевича Сагайдачного (20 квіт
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Оксана Павлик на виставці лікарських
трав та продуктів бджільництва на «Святі
Хліба» смт. Бориня, Турківського р7ну.

ня 1622 року), під проводом якого козаць
кі війська в союзі з польською армією під
час славнозвісною Хотинської війни здо
були перемогу над 200тисячними полчи
щами турків, що загрожували поневолен
ням багатьом країнам Європи. З того са
мого села походить і Юрій Кульчицький,
який прославився під час оборони Відня
від турецьких завойовників у 1683 році.
Чим ближче до нашого часу, тим більше
відомостей збереглося про відомих бой
ків. Представником цього населення є
Іван Вагилевич (18111866), який є одним
із найближчих друзів і однодумців славет
ного Маркіяна Шашкевича (18111843),
уже в першій половині XIX століття своїми
історичними дослідженнями охопив прак
тично всі населені континенти планети, а
в царині українського карпатознавства
став справжнім піонером.
Можна назвати письменників Андрія Во
лощака, Григорія Дем’яна, братів Кирчі
вих, Ірину Левинську, Юрія Кміта, Андрія
Чайковського, Миколу Ільницького, Васи
ля ГренджуДонського, Ореста Сливин
ського, Марту Калитовську, Ольгу Явор
ську, Івана Хланту, Любов РудавськуВовк,
Налю Кляшторну, Михайла Яворського,
Петра Зборовського та багато інших.
Бойківська земля щедра і на художників.
Зокрема Михайло Білас, Богдан Губаль,
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Едвард Козак, Григорій Смольський,
Олександр Тіц та інші. Відомі також
скульптори Дмитро Крвавич, Михайло
Белень і Роман Романович.
Класикою стали твори композиторів
Остапа Нижанківського і Філарета Колес
си, Василя Верховинця і Миколи Колесси,
Ярослава Лопатинського, Василя Сто
ронського і Петра Зборовського...
Гордиться наш край і своїми акторами і
співаками Омеляном Бачинським та
Іванною Біберович, Іваном Слав’яком та
Олександром Носалевичем, славетним
Лесем Курбасом, Назарієм Тацишиним,
Оксаною Гриб та іншими.
Перлинами не лише європейського, а й
світового будівництва найавторитетніші
мистецтвознавці визнають дерев’яні бой
ківські храми. А споруджували їх народні
майстри, по суті, звичайні селяни. Прик
ладом цього є збережена бойківська цер
ква із села Кривка Турківського району,
що знаходиться зараз на збереженні в
музеї м. Львова «Шевченківський гай».
Багато можна говорити про бойківське
різьбярство та каменярство. І в цих галу
зях художньо творчості немало було і є
обдарованих особистостей. Немає села,
щоб не було місцевих різьбярів, які часто
виставляють свої роботи на різноманіт
них заходах та святах.
Також на весь світ славляться бойків
ськими вишивками та різною ручною жі
ночою мистецькою роботою. Три книги
про бойківські вишивки видала Дарія
Петречко, голова товариства «Бойквщи
на» ІваноФранківської області. В кожній
сільській хаті бойківщини була, і є вишив
ка та інші вироби. Ми собі не уявляємо
свого життя без вишивки.
До середини XIX століття безпосередньо
в бойківських селах виливали місцеві
майстри прекрасні дзвони.
Слід би згадати відомих людей бойків
щини, таких як: Михайло Зубрицький,
Олександр Колесса, Ярослав Пастернак,
Волидимир Охримович, Омелян Пріцак,
Микола Зимомря, Степан Злупко, Роман
Кирчів, Степан Павлюк, Володимир Кузь
мин, Василь Сорока, брати Олекса і Сте
пан Мишаничі, Орест Мацюк, Михайло
Рожко, Михайло Хай, Богдан Яремко,
Ярослав Грицак, Роман Дяків, Андрій Ло
пушанський, Михайло Дзюдзь, Ігор Ко
марницький, Михайло Ільницький, Мико
ла Ільницький, Володимир Лозюк, Олек
сандр Лабецький, Ігор Пукшин, Генадій
Когут Орест Бонк, Галина Ігнацевич, Бог
дан Москаль, Степан Дністрян, Ярослав
Пузич, Ярослав Геврич, Марія Сеньків,
Степан Лепех, Мирослав Воньо, Ігор Го
буліт, Йосип Фиштик, Руслана Юсипо

вич, Мирослава Павлик, Лілія Голко, Іван
Нагайко, Михайло Вагіль, Микола Ко
марницький, Анна Ференц, Антон Гор
дун, Богдан Комарницький, Мирослава
Калинич, Микола Славич, Любомир Сіко
ра, Ніна Гринаж, Ярослав РадевичВин
ницький, Анна Семків, Оксана Павлик,
звичайно, список можна продовжувати.
Ми змушені згадати історію створення
товариства «Бойківщина», яке було
сформовано вперше в місті Самборі у
1927 році. В 30х роках минулого століт
тя розпочали видавати «Літопис Бойків
щини». В кінці 60х років товариства
«Бойківщина» створювались уже в діас
порі, випускався там також «Літопис
Бойківщини».
І уже при незалежній Українській дер
жаві в 1991 році товариство «Бойківщи
на» було нами створено на Турківщині
Львівської області, де головою було об
рано Петра Косачевича. Після цього то
вариства «Бойківщина» створювалися і в
інших місцях.
Для відродження унікального Карпат
ського краю ми вирішили усією громадою
провести в 1992 році Перші Всесвітні Бой
ківські фестини, і вони були успішно про
ведені спільно з товариствами діаспори в
Турківському районі, де найбільше зберег
лося автентичного фольклору. Такі ж фес
тини, але трохи масштабніші були прове
дені у 1997 році, де були охоплені райони
Закарпатської, ІваноФранківської та
Львівської областей та інших регіонів.
Згідно наукової монографії «Бойків
щини», через унікальність Турківщини,
що зачаровує Карпатською природою і
туризмом, природними ресурсами, ви
токами річок Дністер, Стрий, Сян, най
вищими вершинами Львівщини горою
Пікуй, гірськими хребтами  Верховин
ський вододільний, з якого одна вода
тече в Чорне, а друга у Балтійське моря

саме тому ми вибрали проведення фес
тин на Турківщині.
Через нашу Верховинську полонину
проходить так званий «Старийруський
путь», куди переходили Великий Князь
Київської Русі – Володимир на Закарпат
тя для об’єднання українського народу. З
такою метою туди ж проходили князі Да
нило Галицький і Лев Данилович.
Виходячи з цього товариства «Бойківщи
на» з нашого краю і з діаспори на своєму
спільному засіданні у вересні 1997 році
прийняли рішення проводити Всесвітні
Бойківські фестини через кожних п’ять років
саме на Турківщині. А в серпні 2002 року
створили Регіональний координаційний
центр фестин для постійної діяльності. Було
доручено створювати товариства і осеред
ки в місцях кучного проживання українців
бойків в інших місцях України і за кордоном.
Згідно умовних схематичних карт, що
відображені в монографіях умовну тери
торію Бойківщини складають:
 З Львівщини: Турківський, Сколівський,
Старосамбірський, Самбірський, Стрий
ський, та Дрогобицький райони і міста об
ласного підпорядкуваня: Борислав, Дрого
бич, Трускавець, Стрий, Самбір, Моршин;
 З Закарпаття: Воловецький, Велико
березнянський, Міжгірський, частина
Перечинського, Свалявського, Іршав
ського, Хустського, Мукачівського, Тячів
ського районів та місто обласного підпо
рядкування Мукачево;
 З ІваноФранківщини: Долинський,
Рожнятівський, велика частина Калусь
кого, Богородчанського, Надвірнянсько
го районів та міста обасного підпорядку
вання Калуш, Болехів.
В зв’язку з підготовкою до Третіх Всес
вітніх бойківських фестин в січні 2003 ро
ку ми провели вперше в столиці нашої
батьківщини м. Києві презентацію това
риства «Бойківщина» і Київського місько
Українська Родина № 3/2017
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го товариства з великою фольклорною різдвяною концертною
програмою та виставками образотворчого мистецтва. В нашій
програмі приймав також участь і народний артист України Іван
Попович.
Успішно і велелюдно були проведені в 2003 році Треті Всесвіт
ні Бойківські фестини, на яких головою журі конкурсу «Княгиня
Бойківщини» була народна артистка України Ніна Матвієнко. А
8
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також прийняло участь немало колективів ізза кордону, зокре
ма: з Румунії, Польщі, Білорусії, Росії, Великобританії, Словаччи
ни, США та Канади і інших.
Наша громадська культурологічна організація провела в 2005
році Перший Світовий Конгрес Бойків.
18 червня 2005 року відбувся в м. Турка Львівської області з’їзд 14
ти обласних осередків і товариств на якому було створено Всеукра
їнське громадське товариство «Бойківщина XXI століття». Сюди
ввійшли Львівське, ІваноФранківське, Закарпатське, Тернопіль
ське, Чернівецьке, Черкаське, Рівненське, Житомирське, Полтав
ське, Херсонське, Донецьке, Миколаївське, Одеське, міст: Києва та
Севастополя. І ми одержали від Міністерства Юстиції України статус
Всеукраїнського товариства, що значно розширило нашу культуро
логічну діяльність не тільки в межах України, але й в діаспорі.
У нас сформувались і діють такі відділи: як літературне об’єд
нання «Письменники Бойківщини», яким уже проведено літера
турний конкурс ім. І. Франка і видано книгу «Антологія бойків
ського краю». Ще діє щорічний літературнокраєзнавчий кон
курс ім. М. Утриско, яким видається щорічний вісник «З вершин і
низин». В 2017 році проведений 21 конкурс ім. Мирона Утриска.
Музейний відділ зусиллями якого проводяться виставки обра
зотворчого мистецтва. Створено Асоціацію громадян з прізви
щем Бойко і йому похідних Бойчук, Бойкевич, Бойченко і т.д. Ді
ють жіночі, молодіжні та краєзнавчі організації, а також сформо
ваний науковий потенціал та інші відділи.
В м. Києві 30 квітня 2006 року в приміщенні Палацу Мистецтв
«Український дім» відбулась презентація Всеукраїнського гро
мадського товариства «Бойківщина XXI століття» з великою кон
цертною програмою та виставками, а у вересні цього ж року бу
ло проведено у Львівському Академічному драматичному театрі
ім. М. Заньковецької фестиваль з відродження звичаїв та обря
дів «Відлуння бойківського краю».
В 2007 році були проведені Четверті Всесвітні Бойківські фес
тини, вершиною яких була участь Президента України Віктора
Ющенка, який дав високу оцінку фестинам. На цьому міжнарод
ному заході побувало понад 100 тисяч осіб.
В нас також, в центрі бойківського краю, в м. Турка відбулося у
листопаді 2007 року величаве відзначення 80ти річчя заснуван
ня товариства «Бойківщина» в Турківському культурному центрі
«Україна», де прийняли участь внук Івана Франка п. Ролянд
Франко з Києва, п. Роман Дяків професор науковець з м. Києва
і багато інших відомих особистостей, а також голови обласних
осередків та товариств «Бойківщина XXI століття».
Унікальний по своєму задуму проводять на Воловеччині Закар
патської області, зокрема обласний фестиваль бойківської коло
мийки «Дзвінки перлини Верховини» це вже два роки підряд, а
також фольклорний фестиваль «Зорі Ужанської долини» у Вели
коберезнянському районі на Закарпатті.
Цього ж року на нашому Бойківському співочому полі біля
с. Явора Турківського району відбувся молодіжний рокфести
валь «Бойківська ватра».
Щоб не замикатися лише в собі в своєму колі, проводились за
ходи і в східних областях України, адже наших краян також про
живає немало в цих краях. Всеукраїнське громадське товарис
тво «Бойківщина XXI століття» провело в серпні Всеукраїнський
фестивальфестини «Відлуння Бойківського краю» в м. Одесса,
де основною програмою було збереження звичаїв та обрядів
бойків України. І воно нам вдалося, були задіяні колективи з
Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Іванофранківської,
Донецької, Херсонської та Одеської областей. Окрім програми
фестони були організовані виставки образотворчого мистецтва
та книжкові виставки. Люди, які прийшли до Академічного укра
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їнського музичнодраматичного театру ім. В. Василька були зво
рушені і з сльозами на очах нам дякували за такий великий захід!
В 2010 році в м. Турка відбувся Другий Світовий Конгрес Бой
ків, а в 2012 році відбулися ювілейні П’яті Всесвітні Бойківські
фестини.
Підготовку та проведення Конгресу очолював Косачевич П.І. В
цьому великому міжнародному заході взяли участь делегації з
різних держав Європейського і Американського континентів та зі
всієї України.
Важливим моментом проведення Конгресу були письмові при
вітання учасникам: Президента України Віктора Януковича, голо
ви Верховної Ради України Володимира Литвина, голови держко
мітету національностей та релігії Юрія Богуцького та інших.
На Конгресі відбувалися дуже важливі заходи такі як засідання
рад: Рада Асоціації громадян з прізвищами Бойко та похідними
Бойчук, Бойкевич, Бойченко і т. ін., відділ при об’єднанні «Пись
менники Бойківщини» проводив літературний конкурс ім. І. Фран
ка, наукова рада з технічних і наукових, сільськогосподарських
проблем, освітньовиховна рада, комісія з людських і громадян
ських прав , рада сприяння духовності, моралі, сім’ї серед моло
дого покоління бойків, рада суспільної служби, Союз жіночих ор
ганізацій, Рада музеїв «Бойківщина», Рада автентичного бойків
ського фольклору Координаційна рада з вивчення бойківського
краю та туризму, економічна та аграрна комісії, рада митців  ви
хідців з «Бойківщини», які проживають в Україні та діаспорі, комі
сія з проведення літературнокраєзнавчого конкурсу ім. М. Ут
риска, виставкова комісія з проведенням різноманітних виставок,
рада журналістів, пресовоінформаційний центр,комісія спорту,
конференція з національно  визвольної боротьби в 19411952
pp., рада етнографії та художнього промислу, комітет Українсько
го родоводу на теренах Бойківщини, рада міграції українців  бой
ківчан на сучасному етапі, відділ зв’язків з діаспорою, поліграфіч
ний відділ для випуску часопису: «Вісник Бойківщини» та інших
матеріалів, концертного обслуговування і інше.
В 2012 році відбувся великий міжнародний захід П’яті ювілейні
Всесвітні Бойківські фестини.
В Україні і діаспорі проведено значну видавничу діяльність у
творчій, науковій і мистецькокультурних галузях.
Спільно з головами товариств «Бойківщина» районів, облас
тей, зарубіжних країн з діаспори обговорено і віроблено спільну
концепцію розвитку столиці Бойківського краю, м. Турка. Будів
ництво музею «Бойківщина», вирішувалось питання стврення
мемориального комплексу «Видатні люди Бойківщини» та про
розбудову культурологічного центру «Бойківське співуче поле» із
Скансеном  музеєм під відкритим небом. Видано два видання
енциклопедії «Бойківщина». Заплановано видати альманах
«Бойківщина», де б помістились матеріали і фотографії районів
згідно монографій і роботу всіх товариств Бойківщини.
У 2015 році проведений «Третій Світовий Конгрес Бойків».
Проведено різноманітні заходи: науковопрактичні конференції,
затверджено Гімн Бойківщини, відбулася велика концертна
програма та проведені конкурси, виставкипродажі, відкрито
меморіальні дошки. Вирішувалось питання видачі нової двотом
ної монографії Львівським Інститутом Народознавства НАН Ук
раїни, директор Степан Павлюк.
Нами заплановано видати «Альманах бойківщини», де б ми
змогли помістити матеріали і деякі фотографії тих районів згідно
монографії і роботу всіх товариств «Бойківщина». Також слід би
видати нову двохтомну монографію при незалежній Україні, і це
б мали зробити науковці з Львівського інституту народознавства
Національної Академії Наук України (директор Степан Павлюк).
До речі, ми уже з таким письмовим проханням до них зверта

лись. Є велика необхідність видати бойківський енциклопедич
ний довідник, та й необхідно уже видати енциклопедію бойків
щини. Звичайно також інші твори чекають свого випуску, але ні
держава не фінансує це видання, ні меценати не квапляться ви
діляти на це кошти.
На проведення всіх цих заходів потрібні немалі кошти, як дер
жавні так і громадські меценатські та благодійні. Цю інформацію
будуть переглядати люди благодійники, доброї волі і зможуть
нам допомогти коштами.
Подаємо наш рахунок: 26003301180 в філії Ощадбанку № 6317
м. Турка ЗКПО 33356773 МФО 385275.
В разі фінансової допомоги Ваші прізвища будуть занесені в
книгу «Золотий фонд Бойківщини».
Петро Косачевич,
Голова Всеукраїнського громадського товариства
«Бойківщина XXI століття», м.Турка Львівська область
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Всесвітні бойківські фестини
сприяють самоорганізації та
розвитку місцевих громад

м
р
м
п

Українці – бойки проживають у центральній та західній частині українських Кар
пат (Бойківщина) і є невід’ємною частиною українського народу.
Бойки – одна з найбільших етнографічних груп українців – близько двох мільйонів
людей, які живуть на території у 12 тисяч квадратних кілометрів.

О

крім цього, з різних причин, багато
бойків мешкає зараз в інших областях
України: в Донецькій, Херсонській,
Одеській, Харківській, Хмельницькій, Рівнен
ській, Автономній республіці Крим та ін., а та
кож за кордоном у США, Канаді, Великобри
танії, Німеччині, Франції, Португалії, Іспанії,
Італії, Білорусії, Росії.
На початку 90х років ХХ ст. в період прого
лошення незалежності України бойківська
спільнота почала активно самоорганізовува
тися, зокрема через створення громадських
організацій (ГО) культурологічного та госпо
дарського спрямування, а також шляхом про
ведення Всесвітніх бойківських фестин і Сві
тових конгресів бойків.
Перші Всесвітні бойківські фестини відбу
лися у 1992р. у Турківському районі Львівської
області з ініціативи Турківського районного
товариства «Бойківщина», яке очолював зна
ний фахівецькультуролог Петро Косачевич.
Нині Петро Косачевич є головою Всеукраїн
ського громадського товариства «Бойківщина
ХХІ століття».
Другі Всесвітні бойківські фестини відбули
ся у 1997 році, Треті – у 2003 році, Четверті – у
2007 році. У 2005 році на Турківщині був про
ведений Перший, у 2010 році Другий Світові
конгреси бойків, а у 2015 році Третій «Світові
Конгреси Бойків».
У 2010 р. у Міністерстві юстиції України було
зареєстровано Всеукраїнське громадське то
вариство (ВГТ) «Бойківщина ХХІ століття», а у
2012 році – Міжнародна громадська організа
ція «Світовий Конгрес Бойків».
15 серпня 2012 р. на території Турківського
(як базового), а також сусідніх до нього Ста
росамбірського, Дрогобицького та Сколів

ського районів відбулися П’яті ювілейні Всес
вітні бойківські фестини. Організаторами
фестин виступили Міністерство культури Ук
раїни, Львівська обласна рада, Львівська об
ласна державна адміністрація, а також Турків
ська районна рада, Турківська районна дер
жавна адміністрація, Всеукраїнське громад
ське товариство «Бойківщина ХХІ століття».
В рамках фестин проводилися мистецькі,
літературнокраєзнавчі, туристичні та спор
тивні конкурси, науковопрактичні конферен
ції, виставки – презентації місцевих громад
Турківського району та сільськогосподар
ських обслуговуючих кооперативів Львівщи
ни, Закарпаття, ІваноФранківщини та Черні
веччини, виставки образотворчого мистец
тва, науковотехнічної творчості, а також за
хоплюючі дитячі заходи.
У всіх цих дійствах взяли участь багато учас
ників, гостей, глядачів, як зі всієї України, так і
з діаспори – всього понад 100 тисяч осіб.
На належному науковому і організаційному
рівнях пройшла Міжнародна науковопрак
тична конференція «Історичний, духовний,
культурний та соціальноекономічний розви
ток Бойківщини: минуле, сучасне та майбут
нє». На конференції з пленарними доповідя
ми виступили:
Протосинкел СамбірськоДрогобицької
Єпархії УГКЦ о. Григорій Комар на тему «Роль
церкви у духовному розвитку бойківчан».
Головний лікар Львівського обласного цен
тру здоров’я Юрій Островерха – «Народна
медицина Бойківщини, оздоровлення, відпо
чинок, здоровий спосіб життя».
Керівник проектів ГО «Агенція економічного
розвитку Турківщини» Оксана Павлик – «Роз
виток зеленого туризму на Бойківщині».

ч
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е
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Михайло Яворський
7 кандидат технічних наук, заступник
голови Всеукраїнського громадського
товариства «Бойківщина 21 століття».

Вчитель, кандидат історичних наук Василь
Комарницький – «Розвиток освіти на Турків
щині (на прикладі села Комарники)».
Директор та заступник директора інституту
соціології Варшавського університету карди
нала Вишинського професори Тадеуш Бонк
та Януш Міжво  «Моральне виховання, підго
товка молодої сім’ї та підростаючого поколін
ня до суспільного життя».
Провідний фахівець Управління туризму та
курортів Львівської обласної державної адмі
ністрації Оксана Погорілко – «Програма роз
витку туристичнорекреаційного комплексу
на Львівщині».
Директор Львівського центру науки, іннова
цій та інформатизації, кандидат технічних на
ук Михайло Яворський – «Формування іннова
ційної інфраструктури в гірських районах в
контексті реалізації проекту «Сталий розвиток
Турківської транскордонної зони» та ін.
Усі виступаючі на пленарному і секційних
засіданнях загострили увагу присутніх на не
обхідності тісної співпраці влади, громади, ді
лових кіл, освітян та духовенства у сфері фор
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мування інноваційноінвестиційних проектів
розвитку гірського краю та підготовки високо
моральної і високопрофесійної еліти для їх ус
пішної реалізації.
Змістовно в рамках фестин відбувся нав
чальний семінарпрезентація «Кооперація
як форма інноваційної діяльності та двигун
економічного розвитку сільських громад
Бойківщини: стратегічний розвиток сіль
ськогосподарських обслуговуючих коопе
ративів (СОК)».
Захід був організований у с.м.т. Бориня
Турківського району за ініціативою місцевого
підприємцяноватора Богдана Комарниць
кого на базі СОК «Вулкан», створеного за
сприянням Міжнародної благодійної органі
зації «Добробут громад» у 2007 році і який
об’єднує на сьогодні понад 70 родин. В цьо
му навчальному проекті взяли участь керів
ники обслуговуючих кооперативів Черні
вецької, Закарпатської, ІваноФранківської,
Тернопільської та Львівської областей. На
семінарі відбулася презентація інноваційної
бізнесідеї із створення кооперативом «Вул
кан» автентичної сироварні  ресторану ту
ристичної спрямованості з традиційними
бойківськими стравами.
З великим інтересом учасники семінару
обговорили також питання використання в
гірських населених пунктах нових технологій
дешевого екологічного будівництва, впро
вадження ефективних технологій виготов
лення повітряних та водяних сонячних колек
торів, природного обробітку грунту, впро
вадження методик правильного та раціо
нального харчування дітей у школах.
Всі учасники семінару були одностайними в
тому, що кооперативи на сьогодні є одним з
найефективніших механізмів об’єднання
мешканців сільських громад навколо вирі
шення спільних проблем, незважаючи на по
літичні, релігійні та інші чинники.
Розвинути село через кооперацію, гаранту
вати продовольчий достаток населення шля
хом виробництва власних екологічночистих
продуктів харчування, їх переробку та реалі

Бориня, свято хліба

зацію – ніхто краще,
ніж кооперовані селя
ни, не зробить.
Так вже історично
склалося, що бойків
ська земля багата ви
датними особистостя
ми. Однією із них є
священик, етнограф і
просвітитель Михайло
Зубрицький, який на
родився 22 жовтня
1865р. у селі Кіндратів
Турківського району і
понад 30 років (з 1881
по 1941 рр.) священ
никував у селі Мша Любов Польова – кореспондент газети «Здоров’я і довголіття»,
нець Старосамбір та Оксана Павлик – знавець народної медицини і громадський
діяч на зустрічі з гостями фестин.
ського району.
Життю і творчості Михайла Зубрицького бу процесів самоорганізації та інноваційного
ли присвячені науковотворчий захід біля йо розвитку громад, а також активізації спів
го пам’ятника в с. Кіндратів та конференція праці українцівбойків у межах всієї України
«Михайло Зубрицький в історії с. Мшанець».
та зарубіжжя, а саме:
У виступах учасників цих зібрань було від
 необхідно сконцентруватися на форму
значено, що о. Михайло Зубрицький не тіль ванні і реалізації горизонтальних проектів у
ки чесно й сумлінно виконував душпастир сферах культури, освіти, туризму, розвитку
ські обов’язки , але й активно працював на підприємництва та інноваційної діяльності
ниві громадського та культурного розвитку у середовищі Всеукраїнського громадсько
рідного краю.
го товариства «Бойківщина ХХІ століття»,
У 1892 році він відкрив «Просвіту» у с. Мша яке має свої осередки у сімнадцяти облас
нець, проводив тут різносторонню просвіт тях України;
ницьку роботу, сприяв відкриттю читалень
 сприяти створенню інноваційних бізнес
«Просвіти» в навколишніх селах. Постійно інкубаторів для допомоги в реалізації нова
дбав про розвиток шкільництва, виховання ді торських бізнесідей, в т.ч. у сфері сільсько
тей, домагався поліпшення матеріального за господарської кооперації. Розглядати сіль
безпечення учнів і вчителів, сприяв організації ськогосподарські обслуговуючі кооперативи
промислових шкіл. Як відомий вчений, автор як інноваційні осередки місцевого економіч
понад 330 наукових праць, він був обраний ного та культурного розвитку;
дійсним членом історикофілософської секції
 створювати СОКи з метою надання допо
Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. моги родинним і фермерським господарс
В рекомендаціях конференції прозвучали те твам в питаннях енергоефективності, в осво
зи, що на сьогоднішній день лідери місцевих єнні екологічно безпечних інноваційних техно
громад в особах голови місцевої ради, дирек логій виробництва, переробки молока, м’яса,
тора школи, священника повинні організувати грибів, ягід і т.п. та реалізації сільськогоспо
серед людей, особливо серед молоді, роботу дарської продукції на внутрішньому і зовніш
з дослідження діяльності історичних особис ньому ринках;
тостей, які народились в тих чи ін
 ідентифікувати видатні історичні особис
ших населених пунктах Бойківщи тості, які народилися на Бойківщині і внесли
ни та створювати навколо цих імен вагомий внесок у розвиток краю, України,
культурно  просвітницькі осеред стали іменами європейського і світового рів
ки, які би сприяли розвитку та са ня. Організовувати музеї, проводити різні на
моорганізації громади в умовах ук уковопрактичні і творчі заходи, які би стиму
раїнської державності та глобаль лювали процеси самоорганізації територіаль
них викликів ХХІ століття.
них громад навколо прикладів життєвого
Виходячи з дискусій, які відбу шляху і діяльності цих особистостей.
лися на вищеперерахованих за
ходах, а також інших подіях під
Михайло Яворський
час Бойківських фестин, можна
кандидат технічних наук, заступник
зробити попередні висновки що
голови Всеукраїнського громадського
товариства «Бойківщина 21 століття».
до подальшого удосконалення
діяльності громадських організа
цій Бойківщини у справі ініціації
Українська Родина № 3/2017
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Діяльність народного депутата
України Андрія Лопушанського
на тлі реальності днів
Стрімко біжить час. Минає третій рік
каденції Андрія Лопушанського як на#
родного депутата України та депутата
Парламентської Асамблеє Ради Європи
(ПАРЄ).
Поєднувати дві ці функції непросто.
Бо, по#перше, надзвичайно відпові#
дально. Адже обранцеві належить три#
мати звіт перед його величністю вибор#
цем, а, по#друге, ПАРЄ # передня лінія
політичної оборони України, відстою#
вання її інтересів на міжнародному рів#
ні, поширення авторитету держави се#
ред європейської спільноти.
Попри парламентську зайнятість у
Верховній раді України та в ПАРЄ, Анд#
рій Лопушанський не забуває про ви#
борців округу. Протягом минулого року
він з ними зустрічався 236 разів, провів
168 особистих прийомів та в громад#
ських приймальнях міст Самбір, Ста#
рий Самбір, турка, Сколе.
Загалом під час планових зустрічей до
народного депутат з особистими та ко#
лективними заявами звернулося 2110
жителів Самбора, Старосамбірського,
Турківського та Сколівського районів.
Виходячи із характеру заяв громадян
та їх важливості, Андрій Лопушанський
Голові Верховної Ради України та керів#
никам Комітетів ВРУ надіслав два депу#
татських запити. Від нього Кабінету Мі#
ністрів України та керівникам мініс#
терств і відомств надійшло відповідно
20 та 44 такі документи.

Кілька депутатських звернень він на#
діслав на адресу Генерального прокуро#
ра України, які стосувались законного
захисту прав і свобод громадян. Чимало
заяв Андрію Лопушанському надіслали
виборці з вирішенням їхніх особистих
проблем. З них вісімнадцять він у формі
депутатського запиту скерував місце#
вим органам влади.

Українська Родина № 3/2017
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Цінність «Женеви» вимірюється
авторитетом Андрія
Лопушанського
Хто сьогодні не знає чи щось не чув
про діяльність СПА «Женева», що в
Трускавці?
До цього санаторію залюбки з метою
лікування їдуть онкохворих дітей та ді#
тей з ДЦП.. Тут вони оздоровляються та
проживають безкоштовно. І цим ско#
ристалося понад сорок сімей.
Поза увагою народний депутат не за#
лишає учасників АТО та їхніх сімей. Ві#
сімдесят з них скористалися сертифіка#
тами на безкоштовне проживання в са#
наторію «Женева» від Благодійного
фонду Андрія Лопушанського.
Понад п'ятдесят переможців різних
творчих конкурсів Благодійний фонд
Андрія Лопушанський відзначив серти#
фікатами на безкоштовне проживання в
санаторію «Женева». Подарунковими
сертифікатами від нього нагороджено
виборців з нагоди ювілейних дат та од#
руження молодих пар, що є новим у на#

Акція Гордість Прикарпаття проведена Благодійним фондом Андрія Лопушанського

12

C

Андрій Лопушанський
народний депутат України

данні соціальних пільг такій категорії
громадян.

СПА7центр м. Хирів 7
збереження історичних
традицій попередників
У серпні 2016 року в м. Хирів Старо#
самбірського району на території ко#
лишнього тутешнього закладу отців
Єзуїтів після ремонту відкрито спортив#
но#оздоровчий комплекс (СПА#центр).
Його номери готельного типу розрахо#
вані від 2#х до 6#ти осіб. А загалом тут
може поселитися до 500 осіб. Для їх обс#
луговування працює ресторан з повно#
цінним 3#х разовим харчуванням або у
форматі «шведська лінія».
У Хирові в колишньому комплексі от#
ців Єзуїтів (заснований 1883 році), а те#
пер готельному комплексі, створені усі
умови для проведення конференцій, се#
мінарів, тренінгів, презентацій, ділових
зустрічей тощо.
Важливою складовою комплексу є
спортивний зал на 714 м.кв.. Він дозво#
ляє повноцінно тренуватися та прово#
дити спортивні змагання з футболу, во#
лейболу, гандболу, баскетболу, а також
заняття бальних танців. Тут на території
функціонують зовнішні спортивні май#
данчики. До послуг відвідувачів чотири
види сауни, критий 25#метровий пла#
вальний басейн на 6 доріжок тощо.
У СПА комплексі м. Хирів оздорови#
лося сорок учасників АТО із сім'ями.
Сюди на відпочинок від Благодійного
фонду Андрія Лопушанського отрима#
ли сертифікати понад сімдесят талано#
витих дітей. Всі вони відзначилися на
різних творчих районних, обласних та
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Можемо порадіти за Андрія Лопушан#
ського. Його зусиллями у Хирові ожи#
ває колишня велична історія тутешньо#
го закладу отців Єзуїтів.

Благодійність 7 складова
депутатської діяльності Андрія
Лопушанського
CПА

всеукраїнських конкурсах. Такий сти#
мул спонукає педагогів до виховання і
плекання здібної молоді, а її саму до#
лати нові вершини, торувати собі до#
рогу в майбутнє.
З ініціативи Андрія Лопушанського
та його Благодійного фонду для про#
довження славних освітніх традицій
Закладу отців Єзуїтів у рамках ком#
плексу започатковано «Східноєвро#
пейський колегіум територіального та
місцевого управління». Метою цієї но#
вітньої освітньої організації є участь в
інституційному забезпеченні реформи
децентралізації шляхом навчання ке#
рівних кадрів різних рівнів.
На базі Колегіуму розпочато прове#
дення міжнародних форумів, конфе#
ренцій, семінарів. Літніх шкіл для моло#
ді, курсів іноземних мов, тренінгів з на#
писання проектів.
Таким чином у серпні минулого ро#
ку в Лаяр#палаці відбувся великий
міжнародний форум «Участь міжна#
родних організацій у реалізації ком#
плексної реформи місцевого самов#
рядування в Україні». А в червні 2017
року проведено третє засідання Робо#
чої групи Комітету регіонів ЄС # Ук#
раїна з питань децентралізації, а та#
кож «круглий стіл» на тему «Децен#
тралізація повноважень та розвиток
місцевої демократії Україна та ЄС.
Підсумки та перспективи»
Невід'ємною частиною хирівського
Лаяр#палацу є організація літнього від#
починкового табору для дітей «Артек#
Прикарпаття». У січні 2017 року на те#
риторії комплексу був встановлений на#
ціональний рекорд # найбільший живий
Тризуб на снігу. Велетенський символ
держави розміром 34х63 метри створи#
ли діти із прифронтової зони Сходу Ук#
раїни. Вони прибули до Хирова в рам#
ках акції «Поїзд дружби».
Створюється музей історії Закладу от#
ців Єзуїтів та відновлення його історич#
ного будинку. У планах комплексу «Ла#
яр#палац» # стати популярним турис#
тичним центром Прикарпаття та Захід#
ної частини України.

Робота Благодійного фонду Андрія
Лопушанського # важлива складова со#
ціальної та державотворчої діяльності
його як народного депутата.
Про це красномовно свідчать факти.
Андрій Лопушанський фінансово до#
поміг видати першу книжку із серії
«Антологія бойківського краю», які за#
початкувало Всеукраїнське об'єднання
«Письменники Бойківщини». У грудні
2015 року в Народному домі Самбора
відбувся масовий захід «Фабрика Св.
Миколая». Малечу загиблих у зоні
АТО та малозабезпечих родин міста
привітали подарунками від народного
депутата. Такі ж презенти, але на ново#
річні свята, отримали від нього діти
учасників АТО, батьки яких служать у
військовій часині саперів.
Незабутньою для дітей Прикарпаття
залишиться поїздка до Європи та, зок#
рема, до ПАРЄ. Така мандрівка, як і
щорічні волейбольні турніри на честь
вшанування пам'яті загиблого в зоні
АТО самбірчанина Володимира Юрич#
ка, стали можливими завдяки Благо#
дійному фонду Андрія Лопушанського.
Годі уявити Андрія Лопушанського у
відриві від буденного та політичного
життя населення округу. Торік у люто#
му вшанував учасників бойових дій на
території інших держав та Героїв Не#

бесної сотні, на залізничному вокзалі
Львова зустрічає самбірських воїнів#
саперів, які повернулись з АТО. Вдруге
провів акцію «Схід і Захід # разом», під
час якої діти зі Сходу України паску
святкували в родинах Прикарпаття.
Любить Андрій Лопушанський спіл#
куватися із журналістами. Регулярно
проводить дитячі конкурси «Гордість
Прикарпаття», «Сузір'я талантів При#
карпаття». Їх переможців Благодійний
фонд нагороджував цінними подарун#
ками, у тому числі й поїздкою до Вер#
ховної Ради України. Для них органі#
зовує оздоровчі табори.
Приїзд Андрія Лопушанського на
округ # не подія, а закономірність, і це
вважає своїм обов'язком. Зокрема, у
Самборі не обходилося без його учас#
ті у відзначенні Дня Конституції Ук#
раїни, чергових річниць її незалеж#
ності, Дня героїв, Дня захисника Ук#
раїни, участь в урочистих лінійках з
нагоди Дня знань в Самбірському пе#
дагогічному коледжі та міській гімна#
зії. Популярним став, започаткований
народним депутатом щорічний регіо#
нальний конкурс «Моїй Україні # 25».
Два міжнародні заходи у м. Хирові на
базі Східно#європейського колегіуму
місцевого та регіонального самовряду#
вання # «Третє засідання робочої групи
Комісії регіонів # ЄС та Україна з пи#
тань децентралізації» та волейбольний
турнір також надбання Благодійного
фонду Андрія Лопушанського.
Микола Сенейко

Благодійний волейбольний турнір памяті загиблого учасника АТО Володимира Юричка
Українська Родина № 3/2017
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П

ВЕЛИЧНІ ПОРОГИ ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК
ГОТЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
М. ХИРІВ

У Середньовіччі землі, на яких розташований комплекс «Лаяр-палац»,
перебували у володінні родини Мнішеків, зокрема однієї з найславетніших
жінок в історії – Марини Мнішек, яка завдяки шлюбу з Лжедмитрієм І
стала російською царицею і перебралася жити в Москву. За історичними
переказами саме Марина Мнішек запровадила в Росії виделку, вперше продемонструвавши її використання під час весільного бенкету в Кремлі. Новий
звичай не дуже сподобався місцевим боярам, адже в ті часи для споживання
їжі було прийнято використовувати тільки ложки.

C

ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
• номери «Стандарт»
24 номери
• номери «Люкс»
8 номерів
• тематичні номери

КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ
До Ваших послуг вишуканий весільний зал,
площею 456 м2, який вільно вміщає 400 осіб.

14
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Старовинна атмосфера нашого комплексу зробить
найважливіший день у Вашому житті по-справжньому королівським!
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Відновіть гармонію
між душею і тілом
ПІДКАРПАТСЬКЕ SPA

РЕСТОРАН AL VENEZIANO

На території SPA-центру площею
2000 м2 знаходяться:

Запрошуємо Вас скуштувати вишукані страви італійської, французької, японської та української кухонь у нашому ресторані.

• басейн з водою Мертвого моря
• зовнішнє джакузі
• aqua-бар
• aqua-вечірки
• фінська та римська сауни
• російська баня та соляний грот
• дитяча зона

Ми пропонуємо також розваги для Вашої малечі:
• дитячі дискотеки з клоунами та аніматорами (щонеділі з 16:00)
• дитяче караоке (вівторок та четвер з 16:00)

CПОРТ ТА ВІДПОЧИНОК

КОНФЕРЕНЦ-СЕРВІС

Ми пропонуємо Вашій увазі:

До Ваших послуг також великий комплекс конференц-залів, який
складається з:

Для дорослих теж щоденно проводиться караоке з 21:00, а потанцювати на дискотеці Ви зможете кожної суботи та неділі, початок о 22:00.

• спортивний зал, площею 714 м2 для Ваших
професійних тренувань
• тренажерний зал (220 м2) з сучасним обладнанням
• зовнішні спортивні майданчики
• фітнес
• заняття з особистим тренером

• конференц-зал № 1 (204 м2)
• конференц-зал № 2 зі сценою (188,7 м2)
• конференц-зал № 3 (220 м2)
• весільний зал (460 м2)
• ресторан (513 м2)

Кожен із цих залів ідеально підійде для проведення будьяких конференцій, корпоративів, семінарів та урочистих подій. Ми також обов’язково забезпечимо Вас усією
необхідною технікою.
Контакти для бронювання та
детальної інформації:
layarpalace.com
reception@layarpalace.com

Наша адреса:
вул. Б.Хмельницького, 7
м. Хирів, 82060
Львівська обл.

Рецепція готелю
+38 (063) 506 30 66
SPA
+38 (063) 506 34 73

Конференц-сервіс
+38 (063) 506 30 66
Ресторан Al Veneziano
+38 (093) 010 63 78
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Я
починаюсь з отчої землі
З нетерпінням чекаю коли Всесвітні Бойківські фестини і рідні Карпати приймуть в обійми своїх дочок і си
нів – вихідців з цього чарівного краю ймення яких – бойки.
е чудова можливість побувати
не тільки на прекрасному
фестивалі етносу, але й відві#
дати своє рідне село, свою батьківську
оселю.
Власне про колиску свого дитинства
– моє рідне бойківське село Лімна і хо#
чу повести розмову.
Куди б мене доля не закидала і
скільки б не подарувала років життя,
яку б посаду не обіймав і з ким би ме#
ні не довелося долати життєві дороги,
завжди з любов'ю і теплотою згадую
рідне село.
Лімна! Тут промайнуло моє дитинс#
тво і юність повела у велике життя.
Тут залишилася батьківська хата,
спогад про тепло і ніжність материн#
ських рук і на все життя закарбувало#
ся в пам’яті батьківська наука: «Той
хліб найсмачніший, який заробиш
своїми руками». З молоком матері я
всмоктав любов до рідного краю, до
чарівних Карпат, до стрімких смері#
чок, що ніби свічки втинаються в не#
бо своїми вершинами, і під шум вітру
співають жартівливі та веселі бойків#
ські коломийки:
«Ой, висока полонина – Лімнянська
Магура,
Навесні ся зеленіє, а під зиму бура.
Ой Магуро, Магуронько, то%с мені ми%
ленька.
Яка в тебе, Магуронько, вода студе%
ненька!»
Завжди, як тільки можу, я з радістю
повертаюся до своєї рідної оселі, зга#
дуючи босоноге, тяжке повоєнне, але
щасливе дитинство. В пам'ять запали

Ц

довгі зимові вечори без світла, теле#
візорів і телефонів, коли до діда на
вечорниці приходили сусіди і точи#
лися розмови про війну, про голод,
про сотні бідних людей які просили
хліба і про одну пару чобіт на четверо
дітей. Тяжкий був час, але люди жили
дружно, допомагали і підтримували
один одного.
Тут мати пекла запашну паску і най#
смачніший хліб на капустяному листку.
На Спаса варила молодий біб. А яка
смачна була молода картопля з смета#
ною і зрізованцем і неповторний лім#
нянський весільний борщ! Тут з бать#
ком ходили по гриби, ожину. Пекли в
полі картоплю. Святкували Великдень.
І добре пам'ятаю як в сільському клубі
на танцях музикант оголошував: «Пара
за паров»... Нап'юся цілющої, живої
води з батьківської криниці і дивлячись
в гори хочеться співати на всі груди:
«Ану, ноги, скоро в танець, бо я так
лиш люблю.
Коли пірву ходаки, другі собі куплю.
Ой, пішов бе%м танцювати, та волоки
рвуться,
Ще із мене молодого дівки посміються».
Де ще є такі запальні танці та веселі
пісні як не на бойківщині! Де ще є та#
кі привітні, щирі душею, працьовиті
люди?! Скажу чесно не кривлячи ду#
шею, тільки в горах, в рідному селі я
відпочиваю серцем. Адже тільки тут, в
Лімні ростуть, найкращі квіти. Тут
особливо, по#лімнянському, кує зозу#
ля, кукурікає півень і квакають жаби в
потічку. Вдихаючи запахи найдухмяні#
ших трав, споглядаючи велич уславле#

Делегація ГО «Тернопільське обласне товариство «Бойківщина» з концертною
програмою в селі Лімна.
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Голова ГО «Тернопільське обласне това7
риство «Бойківщина» Степан Дністрян з
внуками.

них сивих вершин розумію, що я най#
щасливіша людина у світі.
Молодість минає і в зрілі літа прихо#
дить розуміння, те що носиш глибоко
в серці завжди повертає тебе до цілю#
щих прабатьківських джерел, до доро#
гих серцю могил предків. Перед ними
у великій пошані схиляємо голову.
Ось що писав Турківський районний
часопис «Бойківщина» про приїзд де#
легації Тернопільського обласного То#
вариства «Бойківщина» з концертною
програмою в село Лімна: кожен їхній
приїзд – це велике мистецьке свято.
Адже приїжджають вони на рідні тере#
ни не лише для того, щоб поспілкува#
тися із земляками, побачити вітцівську
землю, а й показати, як пошановують
бойківські звичаї на Тернопіллі.
Останній трьохденний приїзд був
присвячений рідному селу Степана
Семеновича Лімні. А лейтмотивом ві#
зиту – промовисті слова: «Я почина#
юсь з отчої землі».
Це треба було бачити, з яким захоп#
ленням та увагою не лише лімняни, а й
жителі довколишніх сіл слухали кон#
церт гостей, що відбувся на сільському
стадіоні. Тут, наче в казці, переплелися
народна творчість, звичаї та обряди
бойків з Турківщини та їх етнічних
земляків з Тернопілля.
Вся концертна програма була побу#
дована на мотивах дружби та прихиль#
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ності, величезної спадщини бойків.
Батьківський поріг, рідні Карпати,
щира бойківська душа – це все те, що
кличе тернопільчан у наші краї.
Як Берегиня роду лімнянського, в
задумі стоїть в центрі села величава
церква. У святкові дні тішить душу
церковний дзвін, який скликає на
молитву своїх парафіян, щоби заспо#
коїти і зміцнити у вірі їхні душі. На
святок до рідного села приїжджають
багато односельчан, які давно виїха#
ли, але не забули своєї малої батьків#
щини. Радісні і збуджені вони пря#
мують до церкви, бо те що привито в
дитинстві батьками не забувається, а
бережеться і примножується в душі.
Кожен пам'ятає як вперше перед
батьківськими образами ми молили#
ся, простягаючи рученята і в щирій
молитві просили в Бога здоров'я і
щастя для всієї родини. Усміхнені очі
Христа давали віру в здійснення ди#
тячих мрій. Цю віру ми пронесли
крізь все життя разом з тими образа#
ми та вишитими маминими руками
рушниками.
Століттями живе рідне бойківське
село Лімна у підніжжі гори Магура,
овіяне карпатськими вітрами і омите
водами молодого Дністра. Живуть в
ньому трударі#хлібороби, працьовиті,
гостинні і гойні бойки. Воно вирости#
ло не одне покоління вчителів, ліка#
рів, священників, політиків, гарних
газдинь, майстрів на всі руки та
справжніх патріотів України.
Дорогі лімняни! Будьте і надалі доб#
рим прикладом для молодого поко#
ління, бо те що засвоєно в дитинстві –
то карб по каменю, а те що пізніше –
то слід на піску. А ще в народі кажуть:
добрий син – це син народу. Поганий
– це син своїх батьків. Хотілося, щоб
наші сини були б синами народу.
Низько схиляю посивілу голову пе#
ред величною красою своєї Батьків#
щини. Дякую тобі, моє рідне село за
ті спогади, які не дають мені забути
звідки я і якого роду#племені, що ко#
жен з нас починається з отчої землі.
Божого благословення вам шановні
земляки, добра і миру в ваших серцях.
Степан Дністрян,
уродженець села Лімна, голова ГО
«Тернопільське обласне товариство
«Бойківшина»

Сколе – чарівна Бойківщина

Панорама м. Сколе. Фото Андрія Чудійовича.

С

колівський район розташований в пів
денній частині Львівської області.
На півдні і сході він межує із Закарпат
ською та Івано  Франківською областями,
на півночі  із Стрийським і Дрогобицьким
районами, на заході  з Турківським райо
ном Львівської області.
Площа району1474 кв. км., станом на 1 трав
ня 2017 р. населення складає 47.6 тис. чол.
Район належить до Бойківщини, території на
селеної етнографічною групою українцівбойків.
В складі району  56 населених пунктів під
порядкованих міській (м. Сколе), двом се
лищним (смт. Верхнє Синьовидне і Славсько)
та 31 сільським радам народних депутатів.
Рельєф району гористий  всю його цен
тральну частину займають Сколівські Бески
ди, що складаються з ряду хребтів: Сколів
ського, Парашки, Зелем'янського та ін. Висо
та хребтів 9001000 м, окремі вершини дося
гають майже 1300 м (найвища  Парашка
1271 м, Тростян1235 м, Високий Верх1242
м. та ін.). По території району протікають ріки –
Стрий та Опір з притоками, проходять міжна
родна шосейна дорога КиївЧоп та залізниця.
Корисні копалини: нафта, горючі сланці і
природний газ, район багатий пісковиками.
Для дослідження горючих сланців у смт. В.Си
ньовидне створено дослідну базу Інституту
геології НАНУ, видобутком будівельного каме
ню займаються два кар’єри  Сколівський,
Гребенівський. В районі є більше 50 джерел
цілющих мінеральних вод, зокрема в
смт. В.Синьовидне налагоджено розлив міне
ральних вод «Сколівська» і «Синевидська».
Гори вкриті густими смерековобуковими лі
сами, зустрічаються також клен, сосна, мод
рина, дуб. В лісах водяться: олені, бурі ведме
ді, козулі, дикі свині, вовки, крім того тварини,
занесеш в Червону книгу України  зубри, вид

ри річкові, борсуки, рисі; з птахів  орли, глуха
рі, рябчики, також занесені в Червону книгу
України  чорні лелеки, глухарі, беркути; риби 
морена, форель, харіус та інші.
Значну частину району займає НПП «Ско
лівські Бескиди». За попередніми даними,
флора парку містить близько 700 видів су
динних рослин, серед яких кілька десятків
рідкісних, занесених у Червону книгу України.
Серед них можна виділити: шафран Гейфеля,
білоцвіт весняний, підсніжник білосніжний,
арніка гірська, астранція велика, белладонна
звичайна, левкорхіс білуватий, лілія лісова. В
темнохвойних лісах ростуть баранець зви
чайний, плаун колючий. Восени на луках з’яв
ляються лілові квіти пізньоцвіту осіннього.
Рослинність парку – типова для регіону Бес
кидів, де переважають корінні чисті й мішані
букові та ялицеві ліси. Дуже рідко трапляються
природні смерекові фітоценози сформовані
аборигенною формою смереки з гостролус
катими шишками. Більш поширеними є похід
ні смеречники, які у минулому створювалися
на місці знищених корінних деревостанів, і в
яких замість аборигенної гостролускатої пе
реважає флохтонна туполуската некарпатська
смерека. Є тут і культури ялиці, які створюва
лися в Бескидах у минулому столітті. У парку
збереглися також фрагменти 150200 річних
букових фітоценозів пралісового типу.
Природні фітоценози в умовах НПП «Ско
лівські Бескиди» зазнали суттєвого антропо
генного впливу. Вирубка корінних деревоста
нів призвела до зміни вікової структури лісів,
утворення похідних деревостанів. Сформо
вані на місці корінних насаджень монокуль
тури смереки виявилися малостійкими. У ре
зультаті вирубки лісів утворилися післялісові
луки (в т.ч. й сіяні), які використовуються те
пер для заготівлі сіна.
Українська Родина № 3/2017
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Г. Парашка 1271 м.н.р.м.
Фото І.Чудійовича.

Сучасна рослинність НПП не є рівноцінною
за господарським та природоохоронним зна
ченням тому потребує подальшого вивчення
з метою розробки заходів збереження рідкіс
них та відтворення фітоценозів, які б відпові
дали кліматичним особливостям території.

М
м

Павлів Потік НПП «Сколівські Бескиди».
Фото І.Чудійовича.

Чарівні Карпати. Фото І.Чудійовича.

Науководослідна робота на території НПП
«Сколівські Бескиди» проводиться з метою
розробки наукових основ охорони, відтво
рення та раціонального використання при
родних ресурсів і особливо цінних об'єктів,
встановлення постійного моніторингу за ста
ном екосистем.
Важливою проблемою, яка стоїть перед
НПП «Сколівські Бескиди», є вивчення видо
вого складу та особливостей поширення рід
кісних видів рослин і тварин в межах парку.
Потребують розробки заходи із збереження
рослинних угрупувань та червонокнижних ви
дів, які слід диференціювати за режимами
ведення господарства у різних зонах парку.
Рідкісні квіти  арніка гірська, білоцвіт вес
няний, астракція велика, баранець звичай
ний, лілія звичайнавсі вони також занесені в
Червону книгу України.
Ландшафтні ресурси району представлені
цікавими водними об’єктами, зокрема во

Храм УГКЦ Св. Вм. Пантелеймона
м.Сколе. Фото І.Чудійовича.
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доспадами Кам’янецьким та Гуркалом, озе
рами Журавлиним та Хащованським. Цікави
ми для туристів є також скелі в с. Урич, Ти
шівниця, Ямельниця.
Найпопулярнішими серед туристів об`єк
тами архітектурноісторичної спадщини є:
церква св. Вм. Пантелеймона і дзвіниця,
1597 р., м.Сколе, дзвіниця поч. ХІХ ст., с. Н.
Рожанка, Вознесенська церква 1820 р., с.
Кальне, Воздвиженська церква і дзвіниця
1844 р., с. Опорець, церква Святого Духа
1804 р., дзвіниця 1877 р., с. В. Рожанка, Ус
пенська церква 1858 р., дзвіниця 1862 р., с.
Тухолька, палац барона Гределя м. Сколе.
Сколівщина край історичної слави зокрема
заслуговують на увагу бої за гору Маківка. Це
запеклі позиційні бої в Карпатах, що точили
ся з 29 квітня до 4 травня 1915, під час
Першої світової війни на східному фронті
між підрозділами австроугорської 55ї пі
хотної дивізії фон Фляйшнера (до складу якої
входили 7 сотень 1го та 2го куренів Укра
їнських січових стрільців) та російськоім
перськими військами 78ї піхотної дивізії ге

Меморіал УСС на г. Маківка

нерала Альфтана задля заволодіння панів
ною висотою — горою Маківка з метою кон
тролю над селом Козьова.
В результаті героїчної оборони Маківки
повністю зірвались стратегічні плани росій
ського командування. Здобуття вершини,
що планувалось 29 квітня, здійснилось лише
4 травня, при цьому були використані усі на
явні резерви. Внаслідок величезних втрат
російські війська не змогли продовжити нас
туп, і через тиждень змушені були поспішно
відступати перед австрійськими підрозділа
ми, що підійшли. Особливою мужністю під
час боїв за Маківку відзначились частини
Українських Січових Стрільців, що в подаль
шому відобразилось у народній пам'яті.
Цікавими для меморіального туризму є по
дії другої світової війни, зокрема Діяльність
УПА. На Сколівщині ОУН організувала бойові
підрозділи НСО, які згодом злилися з УПА.
Вони брали Участь в ряді військових операцій.
Найбільше прославилися разом з куренями
УПА в бою на горі Лопаті. Тут в 1944 р. було
розгромлено кілька полків угорських і німець
ких військ. Противник втратив до 1000 вбитих

Колишній палац братів баронів Гроедель м. Сколе
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Меморіал воякам ОУН7УПА на г. Альтана
м. Сколе. Фото І.Чудійовича.

і поранених і мушений був у паніці відступити.
Нищівної поразки зазнав загін Шукаєва, що
проник на Сколівщину. Він тероризував гірські
села. На початку літа 1944 р. сотні УПА оточи
ли більшовицьких заброд і знищили їх. Лише
одиниці врятувалися втечею. Штаб НСО в
1944 р. підготував план ліквідації німецького
концтабору в околиці Сколього – Святос
лав’ю: бойовики, знешкодивши охоронців,
звільнили усіх в'язнів. Частина з них влилася в
лави УПА. Бойова слава увіковічена на мемо
ріальному комплексі в м. Сколе.
Як свідчать археологічні розкопки, терито
рія Сколівщини була вже заселена ще до на
шої ери. 3 княжих часів маємо згадку лише
про оселі: Синевідсько Вижне ( тепер Верхнє
Синьовидне) та замок «Тустань», який разом
з Синевідським оборонним монастирем, в
якому в 1241 році зупинявся Данило Галиць
кий з дружиною, і укріпленнями в Розгірчі,
Бубнищі входили в систему сторожової і
оборонної лінії південних кордонів Галицько
го князівства, а потім ГалицькоВолинської
держави, але надзвичайно цікавими є події
часів Київської Русі.
За чотири кілометри на південь від міста
Сколе є урочище, яке з давніх часів має наз
ву «Святослав».
У бойківському краї з покоління в покоління
передається історія про вбивство в цій міс
цевості ймовірного спадкоємця київського
престолу, сина Володимира Великого – кня
зя Святослава, яке скоїли наймані вбивці,
котрих підіслав інший син Володимира –

Скельний монастир в Розгірчі.
Фото І.Чудійовича.

Святополк, відомий в історії під прізвиськом
«Окаянний» (проклятий).
Історія сходження на київський престол Во
лодимира Великого була аж ніяк не бездо
ганною. Літописи свідчать, що перед другим
походом на болгар його батько Святослав, як
і годиться, посадив на київський престол
старшого сина Ярополка, а молодшим – Оле
гові та Володимиру – віддав, відповідно,
древлянську та новгородську землі. Захопив
ши з часом вотчину Олега (який поклав голо
ву в цій міжусобній війні), Ярополк забажав
так само вчинити і з новгородськими земля
ми. Та Володимир виявився спритнішим: на
вербувавши серед варягів військо, він сам
зайняв Київ і усунув Ярополка від влади, яко
го згодом, очевидно, не без згоди Володими
ра, варяги й убили. А його дружина, грекиня
за походженням, стала дружиною новоспе
ченого київського князя. Це цілком відповіда
ло тогочасним традиціям. Щоправда, була
одна пікантна обставина: дружина убієнного
Ярополка була на той час вагітною майбутнім
князем Святополком, тож Володимирові до
велося розпочати відлік своїх спадкоємців від
фактично нерідного сина. Оскільки літописні
джерела однозначно вказують, що Святополк
був старшим сином Володимира зпоміж ін
ших 12 його синів, то він мав усі підстави спо
діватися, що після Володимира київський
престол належатиме саме йому.
Бойки глибоко шанують пам’ять про древ
лянського князя Святослава, який багато
століть тому поліг у їхніх горах. Іще років сто
тому існував звичай, згідно з яким кожен, хто
проходив повз могилу в урочищі біля Сколе,
мав покласти на неї зелену гілку – на знак
пам’яті й пошани. А відомий галицький поет
М. Устиянович написав свого часу поему
«Святославова могила».
Зараз це величний монумент, що вшано
вує події цих часів.
Особливо хотілося б зупинити Вашу увагу
на Державному історикокультурному запо
віднику «Тустань».
Тустань стала важливим стратегічним пун
ктом і входила до єдиної системи Карпат
ської лінії оборони південнозахідних рубе
жів Київської Русі, а згодом і ГалицькоВо
линського князівства. В історичних джерелах
уперше Тустань згадується у літописі (1333
1384 рр.) підканцлера короля Казимира Янка
з Чарнкова та у польського історика Яна Длу
гоша під роком 1340. Тоді фортеця була за
хоплена польським королем Казимиром Ве
ликим і наново відбудована. На той час фор
теця була досить відомою і стояла поруч із
такими містами як Львів, Сянок, Перемишль,
Кросно, градами Любачів, Теребовля, Галич.
За своїм територіальним розміщенням град
фортеця була вдало включена у міжнародні
торгові зв’язки як контрольний пункт до кар

Відкриття знаку на кургані Князя Св’ятос7
лава. Фото І.Чудійовича.

патських перевалів. Крім цього, Тустань ві
дігравала роль прикордонного та митного
центру між ГалицькоВолинським князівс
твом та Угорщиною, а пізніше – між Поль
ським королівством та Угорщиною.
Фортеця (замок) Тустань проіснувала
включно до XVI ст. У люстрації Дрогобицької
соляної жупи (1565 р.) вказано, що «…у Тус
тані беруть мито від купців, котрі йдуть гора
ми, минаючи Дрогобич». В XVII ст. Тустань
втрачає роль митниці і занепадає. Серед
причин занепаду слід виділити такі: певна
стабілізація відносин між Польщею та Угор
щиною та поширення кордону Польщі на
схід; розробка власних покладів солі у краї
нах центральної Європи; зміна у військовій
техніці і, відповідно, у тактиці ведення бою.
В останні 10 років в Уричі відбувається
фестиваль української середньовічної куль
тури «Ту Стань!», що продовжує розвивати
ся, має свою унікальну нішу, своїх поцінову
вачів, вже став регіональним брендом, який
відомий не лише в Україні, а й за її межами.

Скелі «Тустань» с. Урич
Українська Родина № 3/2017
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Вид на г. Тростян смт. Славсько. Фото
307х років ХХ ст. зі збірки І. Чудійовича.

Туристичнорекреаційний потенціал райо
ну становить 89 відпочинкових закладів,
близько 300 агроосель, 5 канатнокрісель
них доріг, 32 бугельних витягів, 30 гірсько
лижних трас.
Провідними об’єктами туристичної сфери
є: гірськолижний комплекс ДП «Плай»
с. Плав’є, готельний комплекс «Вежа Ведме
жа» с. Волосянка, гірськолижний комплекс
«Захар Беркут» с. Волосянка, готель «Перли
на Карпат» с.м.т. Славське, гірськолижний
комплекс «Варшава» с.м.т. Славське, мотель
ний комплекс «Окей» с. Короcтів, пансіонат
«Славський». Зупинимось на деяких із них:
1. Гірськолижний комплекс ДП «Плай»
с. Плав`є
 гірськолижний комплекс може одночасно
обслуговувати 5000 гірськолижників;
Комплекс включає:
 Канатнокрісельна дорога протяжністю
1000 м. із загальною пропускною здатністю
2400 ч/г (Плай 1) здана в експлуатацію 2007 р.
 Гірськолижними витяг для початківців
протяжністю 300 м. із загальною пропускною
здатністю 150 ч/г (Плай 2) зданий в експлуа
тацію 2007 р.

 Канатнокрісельна дорога протяжністю
1000 м. із загальною пропускною здатністю
2236 ч/г (Плай 1) здана в експлуатацію 2009 р.
 Готель на 96 місць (48 номерів) з рестора
ном на 180 посадкових місць;(працює в зи
мовий сезон);
 Готель на 16 місць (8 номерів) з рестора
ном на 35 посадкових місць;
 Кухня швидкого приготування на 160 місць;
 Прокат гірськолижного спорядження 300
комплектів;
 Етнографічний музей;
 Церква (копія архітектурної пам’ятки 17 ст.);
 Автомобільна стоянка на 500 авто;
 Дитячий ігровий майданчик.
Значна увага приділяється виготовленню
власної екопродукції.
2. Трьохзірковий гірськолижний
комплекс «Захар Беркут» с. Волосянка
Кількість місць 44, номерів 22, надаються
такі додаткові послуги як більярд, теніс, сау
на, конференцзал (80 місць), кафе, 2 автос
тоянки, прокат гірськолижного спорядження
та велосипедів.
Комплекс обладнаний канатнокрісельною
дорогою (двомісна) протяжністю 2800 м. з
пропускною здатністю 800 чол./год. та трьо
ма гірськолижними витягами 700 м., 750 м.,
800 м. на г. Високий Верх. Облаштовано 24
номерів класу (три зірки).
3. Чотирьохзірковий готельний
комплекс «Вежа Ведмежа»
Кількість місць 56, номерів 25, надаються
такі додаткові послуги як 2 басейни, сауна,
лазня, ресторан (60 місць), колибаресто
ран (60 місць), кафебар (25 місць), конфе
ренцзал (60 місць) автостоянка, прокат гір
ськолижного спорядження, велосипедів,

квадро циклів, одягу та обладунків серед
ньовічного періоду.
На даний час найбільш привабливими і
перспективними туристичнорекреаційни
ми зонами району де розробляються ін
вестиційні проекти вважаються:
 Розбудова гірськолижного курорту «Ти
совець» де планується будівництво 30ти
витягів та канатнокрісельних доріг (ККД) з
загальною пропускною здатністю 50 тис.
чол./год.,113 гірськолижних трас (біатлон,
фрістайл, бобслей, сани), 23 штучні озе
ра, спортивний центр та санаторноліку
вальні заклади, готелі, кемпінги, рестора
ни, а також відновлення вузькоколійної за
лізничної колії Сколе – Тисовець. Проект
розрахований на 250 тис. відпочиваючих
на рік. Загальна площа освоєння стано
вить близько 24002500 га, це землі трьох
сільських рад, Національного природного
парку «Сколівські Бескиди» і частково зем
лі у користуванні Сколівського військового
лісгоспу МО України, вартість проекту
близько 290 млн. грн.;
 Гірськолижний центр «Динамо» має ви
гідне розташування (130 км. від Львова,
прямий ж/д зв'язок), технічно вірні схили
на г. Тростян, є всі передумови для того,
що б через 23 роки ГЦ досяг європей
ських стандартів.
Необхідним є поліпшення інфраструкту
ри (дороги, парковки, каналізація, питна
вода і т.і.), будівництво сучасної транспор
тної канатної дороги, так як і 4х безпечних і
комфортних підйомників.
Відносно трас, їх площа збільшиться з
55 га до 103 га, у відповідності з сучасними
стандартами, їх поверхні повинні бути засні
женими штучним снігом. По завершенню бу
дівництва кількість лижників сягатиме 6 000
чоловік щоденно.
Паралельно необхідно розробляти рес
торанні і готельні сектори. Для удоскона
лення гірськолижного центру і досягнення
сучасних європейських стандартів необ
хідні інвестиції 34 000 000 Євро (даний по
казник не враховує витрат на будівництво
готелів і ресторанів).
3) Перспективним є проект будівництва
аквапарку «Карпатський водограй» с. Тух
ля, загальна площа 3.6 га, орієнтовна вар
тість близько 12 млн.євро, розроблено
містобудівне обґрунтування, бізнесплан.
Степан Павлюх –
спеціаліст з рекреації та туризму
Сколівської райдержадміністрації

Гірськолижний курорт «Тисовець». Чудові можливості для інвестицій.
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ГАННА ЮРІЇВНА МАЦІКАНИЧ
Ганна Маціканич народилася 06
квітня 1960 року на Бойківщині в Кар#
патському краї, в селі Шандровець,
Турківського району, Львівської облас#
ті, в сім'ї, де батьки виховували три#
надцять дітей – п'ять дочок та вісім си#
нів. Батько, Юрій Орестович, був тала#
новитим музикантом – самоучкою,
грав в троїстих музиках на бубні та со#
пілці, дуже гарно співав. Мати, Софія
Іванівна, також дуже гарно співала, бу#
ла весільною свахою. В хаті окрім буб#
на і сопілки була ще гармошка. Хист
до співу та музики від батьків передав#
ся майже усім дітям. Та найбільше по#
тягнулася до співу та музики Ганна, ад#
же ще змалечку співала, декламувала
вірші. Закінчила восьмирічну школу. В
1975 #1977 рр. навчалася в ТУ#2 м. Тер#
нополя, де здобула професію ткалі.
Потім працює на бавовняному комбі#
наті. Все своє дозвілля присвячує піс#
ні, музиці. В 1979 році співає в самоді#
яльному ансамблі, потім тріо, квартет.
В 1982#1985рр. навчалася у Вищому
Училищі Культури на хоровому відді#
ленні, м. Теребовля. З 1981 року і по
сьогодні співає в народному аматор#
ському хорі ім. Івана Кобилянського, а
також співає у церковному хорі. Має
доробок своїх віршів. Зростила двох
доньок Мар'яну та Соломію, а ще в ро#
дині велика радість і потіха – онука
Меланія. З 2012 року працює над влас#
ною творчою програмою, пише вірші
та покладає їх на музику, сама ж вико#
нує свої пісні. Автор семи пісень, з
них: «Брате мій», «Присвята Матері»,
«Моя Бойківчанко», «Летять літа»,
«Біленька хата», «Не плач, матусень#

ко», «Ті очі ніяк не забути». Приймає
участь в різних міських, обласних та
Всеукраїнських заходах. Нагороджена
багатьма дипломами та грамотами за
свою творчу працю.
Ганна Юріївна, активний член Гро#
мадської організації «Тернопільське
обласне товариство «Бойківщина»,
яку представляє своєю творчістю на
багатьох форумах. Зокрема, вона є ла#
уреатом і переможцем конкурсу ім.
Мирона Утриська за літературний до#
робок як молодого конкурсанта ще в
2002 році. Вона виконувала свої пісні
на заключних концертах Всесвітніх
бойківських фестин та світових кон#
гресів бойків.
В 2015 році, в рамках проведення ІІІ
Світового Конгресу Бойків, делегація
Тернопільського обласного товариства
«Бойківщина» побувала в селі Шан#
дровець з великою концертною прог#
рамою, де Ганна Юріївна з творчим ко#
лективом дала для своїх земляків чудо#
вий концерт.
Сільський будинок культури вщент
був переповнений односельчанами.
Тема дійства: любов до рідного бой#
ківського краю, щемлячі душу пісні
про маму, про сімейний оберіг, про
Україну, не залишив нікого байдужим
в цій залі.
Пісні Ганни Маціканич дуже прониз#
ливі і зворушливі. Набувають популяр#
ності. Їх часто, в її виконанні, можна
почути на радіо, на телебаченні, знайти
в інтернеті.
Ганна Юріївна постійно в творчому
пошуку. Чи можна залишитись байду#
жим, прочитавши наприклад її вірші?

Ганна Маціканич

*****
Моя Вкраїно! Задля твого цвіту
Ні дня, ні ночі мені не шкода,
Аби від тебе по усьому світу
Летіла пісня й правди міць тверда.
В тобі живу... І муза в серці лине,
Як полем йду, де споряться жита.
Й волошки сині... І сльоза нахлине,
Від тебе земле дух мій ожива.
Ти солод меду, ти кораль калини,
Трембіти голос, Думи Кобзаря.
Твій схід і захід – ми одна родина,
Твій південь й північ – ми одна сім’я.
Я знаю, вірю у той день прийдешній,
Запахне хлібом вся моя Земля.
Ти, Україно, оживеш, воскреснеш,
І цвіт калина знову оновля!
*****
Ти не з моїх країв, та в мріях неозорих
Я поведу тебе Карпатським синім морем,
Де Магури видніє дим%краса,
Говерла підпирає небеса.
У нічку, на Івана на Купала
Ріка Дністер віночки колихала.
Я поведу тебе у дивні гори,
Де папороть цвіте на всі кольори.
Ступаючи по батьківських покосах,
Скупаємось у чистих срібних росах.
З тобою заблукаємо до ранку,
Ти цілуватимеш свою горянку.
Лягло на землю небо літнє спати,
Встеливши ніжно свої сині шати.
Тут, на полянах, в барвінковім вбранні
Зведемо вічний храм свого кохання!
Мрія пані Ганни – зробити творчий
авторський вечір. Тож хай збудеться
задумане!
Голова ГО «Тернопільське
обласне товариство «Бойківщина»
Степан Дністрян
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СЬОГОДЕННЯ: БОЙКІВСЬКИЙ КРАЙ

ЕТНОГРАФІЯ КАРПАТ –
ПОЛОНИНСЬКЕ ЖИТТЯ ЧАБАНІВ

Сьогодні живемо у складний технократичний, глобалізований,
урбанізо ваний час, плин якого неможливо, бодай впізнано,
охопити у його прогресі, з усіма витоками людського мислення.

Михайло БЕЛЕНЬ, академічний
скульптор, художник7педагог. Доктор
мистецтвознавства, професор. Академік
Української Міжнародної академії
оригінальних ідей. Член7кореспондент
Міжнародної академії богословських наук.
Заслужений художник України.
Голова Закарпатської обласної організації
Спілки дизайнерів України.
Історіограф, письменник, етнограф.
Живописець, графік, журналіст.

К

арпати... Вічнозелені гори, з особливою
красою, якої не придумаєш образотвор
чо, треба бачити і відчути, як пливуть над ни
ми тисячоліття...
Столітні традиції полонинського життя  це
щоденна, майже цілодобова праця вівчарів.
Мені, будучи підлітком, два літа поспіль до
велося допомагати разом із мужніми, міцної
статури літніми чабанами, аби горіла і не зга
сала ватра під колибою. Згадую з особливим
душевним трепетом... Запам'яталися ранкові
(спекотного літа) миті: навколишня далечінь,
синьоголуба казкова тиша, цілющі подихи
полонинських вітрів. Це було моє радісне, ро
мантичне уявлення про безкінечний зоряний
світ Небосхилу. Стоїш наодинці з собою і
крадькома, неподалік колиби милуєшся сок
ровенною красою гірських масивів Карпат.
Рановранці отара в кошарі подрім кує,
тільки дві білі волохаті великі (бундаті) соба
ки  вовкодави, здається, взагалі не сплять.
Час від часу бігають погаркуючи навколо ко
шари. У мої обов'язки входило,  що я неу
хильно виконував,  підносити до ватри ста
ре гілляччя сухостою.
Звісно, що ліси на схилах полонин ростуть
до певної висоти. З острахом спускався вниз
(боявся натрапити на звіра) із третім сторо
жовим собакою збирати пні по зворах (пова
лені буревіями дерева пралісів), шукати, а да
лі, зв'язавши щосили, нести наверх (полонин
ський хребет) до колиби. Пні довго горіли. Так
само я доносив воду.
Найбільше боявся я блискавок і грому у до
щову вітряну погоду. Це були справжні випро
бування. За пере повідками старих чабанів,
траплялися і нещасні випадки, коли десятки
овець були «скошені» блискавкою. Для доказу
господарям свійської худоби (традиційно) у
22

Українська Родина № 3/2017

Г

С
с
г
н
б
р
т
ю
н
я
і
н
п
є
п
в
в
н
д

Х

кожної вбитої вівці відрізали тільки вуха. Все
інше стягували докупи і несли у глибокі звори,
де звірі, особливо вовки, переїдалися. Можна
було іноді бачити вовчиць із малими грайли
вими вовченятами.
Удари грому настільки були сильними
(прямо над головою), що здавалося  зали
шишся глухим назавжди. Не буду детально
описувати прадавні традиції: моління, закли
нання на добру бринзу, технологію виготов
лення різних сирів...
Різновиди дерев'яних, кованих металом бер
кел (триноги для котлів), старовинні роваші (мі
рило) для надоєного молока, окремий де
рев'яний посуд, спеціальні «довгоносі» сокирки
(захист від звіра), колінки  довгі ножі (завжди бу
ли при вівчареві, кріпилися до боку череса  ши
рокого ременя зі шкіри бика), кресаня  широко
полий капелюх, у який декілька разів надоювали
молоко, висушували на сонці, після чого він не
промокав у дощову погоду і десятиліттями вдя
гався на голову чабана,  все це було у вівчарів.
Використовувалися і трембіти як сигнал на
обід, вечерю або раптову якусь біду чи смерть.
Вигравалося п'ять мелодій, які чітко потрібно
було знати. Вівчарі мали і сопілкиденцівки та
палиціпоплюванці (товстий прут ліщини нав
мисно пошкоджувався свердлом, на місці

Тихо, тихо! Кляг ся клягать,
Най ся чорна сила злякать!
Ватаг наш у ділі вмілий,
Буз смачний в нас буде, білий.
Запитають: – Хто клягав?
Я не скажу,
Щоби силу не збудити темну, вражу,
В полонині так годиться:
Сир овечий, – то вівчарська таємниця.
Руки роботящі – головне мірило.
Так розмішуй гляг, вби ся доварило...
Дійниці не плутай, ніде не мудруй
Горянина худобиць люби і частуй.
Ніколи, нікому не треба хвалитися,
За Ніч за День треба Богу вклонитися
За Долю і Волю, що нам тут судилися,
Щоб з Богом у мирі ми Небу молилися.
пошкодження через два роки з'являлися гор
бочки; удар звіра такою палицею мав ефект
шоку). Ліщина гнучка, міцна і легка, тому пред
ки використовували такі палиці для захисту.
Раз на тиждень старий чабан спускався до
найближчого села по хліб, сало, часник, сіль
та зорівку (домашня горілка).
Михайло БЕЛЕНЬ.
Цей матеріал заборонено
передруковувати без згоди автора.
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Герої нашого часу 2 це Герої АТО
Серед них Володимир Віняр
ський. Часто мені випадає на
года спілкуватися з ними. І во
ни усі різні: хтось комуніка
бельний більше, інші не завжди
радо спілкуються з журналіс
тами, одні багато розповіда
ють про військові будні, хтось
нарікає на війну і на умови, в
яких доводилося перебувати,
інші відверто кажуть, що вій
на комусь вигідна, є й такі, які
про все воліють мовчати... Але
є одна конкретна риса, яка
притаманна усім Героям. Усі
вони – патріоти своєї держа
ви! І всім їм ми однаково вдяч
ні за те, що виборюють мир
для нас ось уже четвертий рік.

Х

лопець, про якого піде мова у цій публі
кації, у числі інших багатьох Героїв зі
Старосамбірщини, що на Львівщині,
також робив важливу і найпотрібнішу тепер
справу – боронив Батьківщину. Та недовго.
Бо першим у районі зазнав біди. Ще в червні
2014 року він отримав важке наскрізне вогне
пальне поранення грудей, правої легені та
корінців хребта, що призвело до повного па
ралічу нижньої частини тіла, відсутності чут
ливості у ногах, проблем з легенями. Лише
Господеві відомо, скільки довелося пережити
цьому мужньому Героєві. Тривале лікування в
Україні та за кордоном – Ізраїль, Іспанія Спо
лучені Штати Америки, куди він потрапляв за
сприянням волонтерів та матеріальній під
тримці земляків, постійне обстеження та реа
білітація дають позитивну динаміку та вселя
ють надію, що він ходитиме. Володимир при
гадує, як після перших операцій у державних
медичних закладах України через кілька міся
ців лікування він, за сприянням народного де
путата від його округу Андрія Лопушанського,
потрапив до недержавного СПАцентру «Же
нева», що у Трускавці на Львівщині. Численні
процедури, вправи у басейні, робота з реабі
літологом – і… він почув пальці на своїй пра
вій нозі. Тоді й зрозумів, що стане на ноги!
– «Женева», – каже мій співрозмовник, – за
пам'ятається мені на все життя. Бо тут зустрів
свою кохану Оксану. Вона з іншими дівчатами
після волейбольного матчу прийшла мене
провідати. Перед тим команда змагалася у
благодійному волейбольному турнірі, що мав
на меті зібрати кошти на моє лікування. Якось
поособливому зустрілися наші погляди, а в
очах одне в одного прочитали так багато.

Володя зізнається собі, що тоді навіть бо
явся й думати про те, що це кохання. А це та
ки було воно. І кожен раз, коли Оксана прові
дувала його, стосунки їхні теплішали. Тепер
волонтерку з Києва Володя називає своєю
дівчиною. Разом з нею їздив за кордон на ре
абілітацію, разом з нею відзначає величні
християнські свята, разом з нею мають одну
мрію на двох – одружитися, народити діток,
які зростатимуть в розвиненій Україні.
Зараз Володимир перебуває в реабіліта
ційному центрі у Львові. За допомогою орте
зів він може вже повільно переміщатися. Він
вірить в своє одужання. Вірить, що ходитиме
своїми ногами. Сьогодні Володимир ні на що
не нарікає і не жаліється. Він попри усе, що з
ним трапилося, запевняє, що якби все вер
нулося назад, він би вчинив так само – йшов
боронити Україну: і на Майдані, і на Сході –
бо там вершилася і вершиться доля України.
Якщо так сталося – значить так мало бути.
Переносити недугу, пов'язану з війною, Во
лодимирові допомагають, окрім коханої, й дру
зі, сім'я, а особливо мама. Пані Уляна Віняр
ська, вчитель за фахом, змалечку свого сина,

як і школярів, яких навчає, виховувала у патріо
тичному дусі. Тому розуміє, що її сумлінний та
відповідальний син вчинив так, як вона його й
навчила: став на захист Вітчизни. Пригадує па
ні Уляна ту болючу для її серця есемеску, яку
отримала у криваві дні Майдану: «Мамо, ми в
оточенні Беркуту. Пробач, якщо шо…».
На Майдані Володимир вижив. Але, воюю
чи у складі батальйону Нацгвардії імені Куль
чицького, під Слав'янськом отримав пора
нення. Сьогодні він уже три роки бореться з
недугою, але вірить, що ходитиме. Як і вірить,
що Україна, без сумніву, буде вільною від
московської орди, що не топтатиме моска
люга більше нашу землю. Бо є її кому борони
ти. Хоч і дуже дорогою ціною дається нам це,
однак за нами правда, з нами Бог і перемога
буде неодмінно за нами. Так вважає Герой
моєї публікації.
Марія КУЗЬМИН.
Світлини з архіву
Володимира Вінярського
(під час реабілітації в США).
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Енциклопедія
Бойківщини
Бойки є однією з визначних етнічних груп Українського народу, що з давніхдавен заселяють ве
лику частину Карпат. З середовища бойків вийшло чимало визначних Українців, які своїми не
пересічними талантами, творчістю та діяльністю збагатили не лише своє рідне бойківське
плем’я, але й доповнили великі скарби культури України і світу. Це такі велетенські постаті,
як: творець і будитель українського народу, поет, письменник, науковець і пророк Іван Франко,
творець Європейської науки і освіти Юрій Дрогобич, легендарний гетьман Українського козац
тва Петро КонашевичСагайдачний, могутній організатор боротьби за незалежність України
й створення Армії визволителів від чужоземних загарбників, визначний теоретик Українського
націоналізму Степан Бандера. Бойківське коріння по матері має геній Українського народу Та
рас Шевченко та багато і багато ін. діячів науки, культури, мистецтва, політики, що стали
гордістю Української нації і піднесли її до світових вершин.
цьому виданні важко було зіб#
рати всі найточніші дані про
визначних людей Бойківщини
та тих, що своє життя присвятили
громадській і політичній діяльності,
просвітництву й патріотичному вихо#
ванню народу, економічному і соці#
альному піднесенню жителів бойків#
ської карпатської землі. Важко було
зібрати вичерпні дані про визначних
діячів Бойківщини, що жили і діяли в
часи радянської окупації.
Подаючи короткі дані вибраних
персоналій, ми керувалися розумін#
ням, що всі вони обіймають чільне
місце в українській історії, як творці
культури, політичних ідей, мистец#
тва, літератури, провідники визволь#
них змагань, релігійного життя, соці#
ального і економічного розвитку Ук#
раїни.
Збір інформаційних матеріалів про
видатних бойків минувшини і сього#
дення відбувався з літературних дже#
рел, вітчизняних і зарубіжних публі#
кацій, а також від сучасних ентузіас#
тів, що долучилися до цієї благочин#
ної справи.
Багато цінних відомостей зібрано в
бібліотеках Мюнхенського вільного
Університету та Лєгніцької Вищої
школи менеджменту (Польща), за що
ми щиро вдячні їх працівникам.
Беззаперечно, що до цього видання
потрапили далеко не всі достойники,
які багато й жертовно, не шкодуючи
здоров’я, сил, життя впродовж сто#
літь прислужилися українській ідеї і
державотворчим справам.
З різних суб’єктивних і об’єктивних
причин до книги не потрапили безліч
героїв визвольних змагань, політики,
вчені, діячі науки і культури з України
і діаспори. Тому, усвідомлюючи це, зі
словами вдячності схиляємо голови
перед тут не згаданими славетними
бойками, з переконанням, що в нас#
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тупних наших та інших авторів видан#
нях ці постаті посядуть чільне місце
серед славетних достойників. Очевид#
но, це стосується і таємниць бойків,
які ніколи не будуть відкриті, і тих іс#
тин, які ніколи не будуть визнані.
До них слід віднести й багато з тих,
хто в наші часи самовіддано працю#
ють на ниві економічного, соціально#
го й інтелектуального розвитку, тво#
рення високої опінії України в світо#
вому співтоваристві та всебічного
відродження нації.
Ми маємо право бути гордими за
наших бойків – звитяжних лицарів
революційних подій Помаранчевого
(2004) і Європейського (2014) Май#
данів, які щоденно і цілодобово в
сніги та морози, часом пір градом
куль, віч#на#віч з озброєним під#
ступним ворогом відстоювали честь,
правду і свободу України. Вічна їм
слава, особливо героям Небесної
Сотні та бійцям народної оборони,
що звільняють від московських оку#
пантів, мародерів і бандитів східні
терени нашої України.
У Вас, шановний читачу, не виклю#
чено, що виникне справедливе запи#
тання щодо структури і змісту цієї
книги. Пояснення полягає в тому,
що першою мотивацією і метою було
написання енциклопедичного слов#
ника бойківських діалектизмів, щоб
запобігти зникнення і забуття знач#
ної частини унікальної народної мо#
ви Бойків, цих неоціненних само#
бутніх перлин, що є складовими за#
гальноукраїнської мови.
Слід зазначити, що за сучасних
умов європейської інтеграції і тран#
сформації суспільства, активізації
глобалізаційних процесів відбувають#
ся суттєві зміни щодо формування,
розвитку і використання мови.
І вони не завжди є позитивними. В
літературних джерелах і радіопереда#

чах окремі терміни бойківської говір#
ки, слова і словосполучення, що є за#
гальнозрозумілі, логічні, влучні, на
жаль, залишаються мало#, або зовсім
невживаними, небезпечно багато під#
міняються зросійщеними словами#
кальками, або з інших мов. Такими
явищами в національному мовному
середовищі стурбовані також вчені і
громадяни багатьох європейських кра#
їн, і не лише консервативних – Англії і
Франції. В цьому контексті для Украї#
ни був би цікавим і корисним досвід
окремих європейських країн, де в раді#
омовленні, телебаченні ведуться прог#
рами з висвітлення особливостей міс#
цевих регіональних мов, культурних
надбань, мистецтва, побуту, звичаїв,
традицій тощо. Збільшується подача
відповідних матеріалів в періодичних
виданнях і масовій пресі.
Приведена в словнику діалектна го#
вірка бойків, поступово зникає, з кож#
ним роком все більше і більше зливаю#
чись з літературною українською мо#
вою. В такому вигляді, як це подано в
словнику, вона сьогодні здебільшого
відсутня в розмовній практиці навіть
найстарших за віком жителів.
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В місцевій мовній практиці сьогод#
ні співіснують і тісно переплітаються
елементи традиційної давньої говірки
та багатство сучасної літературної ук#
раїнської мови.
З одного боку, це є позитивним яви#
щем, що засвідчує розширення сло#
весного запасу бойків, зближення з
загальноукраїнською хрестоматійною
літературною мовою, а з іншого –
містить деяку небезпеку забуття і
втрати значної частини говірки, яка
формувалась, розвивалась і вдоскона#
лювалась впродовж усієї історії бой#
ків. Зазнати таких втрат # означає зав#
дати шкоди мовній культурі прий#
дешніх поколінь. Запобіганням цьому
має бути створена виконана державна
програма з дослідження бойківських
говірок і діалектизмів.
Гадається, що в перспективі, коли
держава, спільнота і світове українс#
тво більш глибоко усвідомлять значи#
мість мови для всебічного розвитку
нації, її самозбереження й очищення
від силоміць нав’язаних русизмів та
для підвищення культури, рівня осві#
ти, духовності і загально#інтелекту#
ального розвитку – велика частина
бойківського мовного капіталу увійде
до складу української літературної мо#
ви. Так, приміром, чинили французи,
чехи, поляки та інші.
Більша частина поміщених тут слів
і словосполучень взята з матеріалів
соціологічних досліджень – анкет#
них опитувань, здійснених учнями#
старшокласниками загальноосвітніх
шкіл Сколівського, Старосамбір#
ського та Турківського районів
Львівської області.
Автором цього проекту було роз#
роблено анкету (опитувальний
лист), де згруповані слова, словос#
получення, терміни за певними оз#
наками. Респондентами були люди
старшого віку, вчителі шкіл, мис#
тецьких закладів. Зібрано і опрацьо#
вано близько 2000 анкет.
Отримані шляхом опрацювання
анкет і систематизації даних опиту#
вання, матеріали лягли в основу
словникової частини книги. Крім
того використані наявні словнико#
во#енциклопедичні видання, а також
слова і словосполучення з творів ві#
домих письменників з України та ді#
аспори, що переймались життям
бойків та ін. літературних джерел.
Використані також матеріали корот#
кого словника Богдана Гузія «Мова

наших прадідів, дідів, батьків» з с.
Тухольки, що на Сколівщині. Певне
місце займають слова і словосполу#
чення, записані у приватних бесідах
з уродженцями Бойківщини.
В процесі укладання словникової
частини книги автори зіткнулися з
певними труднощами щодо чергу#
вання різних букв в словах, які вжи#
ваються з різних, навіть часто сусід#
ніх, населених пунктах. Це, насам#
перед, стосується наголосів, а також
окремих однотипних назв (напр.,
афини, борівки, ягоди). Народне
прислів'я гласить: «В кожній хатці –
своя гадка». Тут проявляється непов#
торність, масштабність світосприй#
няття, високоемоційне індивідуаль#
не відчуття природи і її краси. З цьо#
го міркування просимо з розумінням
поставитись до можливих розбіж#
ностей і дуже закликаємо читачів бу#
ти опонентами та надіслати свої мір#
кування і пропозиції з цього приво#
ду. Це дозволить ближче дійти істини
та піднести науковий рівень наступ#
ного видання.
Авторський колектив, виходячи з
складності ситуації і проблем сього#
дення, намагався якомога швидше
видати цю роботу як популярну для
широкого загалу людей. Насамперед
для всіх тих, хто вважає себе бойка#
ми, відчуває серцем велич і красу
бойківського краю, важливість збе#
реження традицій, побуту, культури,
духовності, враховуючи особливості
поетичної вдачі бойків, їх темпе#
раменту, любові до Батьківщини і
щиру віру в Бога.
Варто усвідомити, що для підготов#
ки також інших розділів цього спе#
цифічного видання потрібно було
опрацювати масу літературних дже#
рел, окремі видання вітчизняних і
зарубіжних (переважно української
діаспори) авторів. Були використан#
ні дуже цікаві матеріали щодо істо#
рії, географії, природи, культури
Бойківщини, її видатних постатей.
Це власне і послужило основною мо#
тивацією і стимулом правдивого зоб#
раження дійсності. Особливо це сто#
сується збору і узагальнення відо#
мостей про видатних, могутніх і ле#
гендарних людей, осіб і постатей
Бойківського краю, що піднесли йо#
го і всю Україну до світових висот.
Сподіваємось, що ця книга станови#
тиме певний інтерес для широкого ко#
ла читачів, насамперед етнічних Бой#

ДЯКІВ РОМАН
Народився 24 квітня 1940 р. у с. Корчин на
Сколівщині. В 1947 р. разом із сім’єю депор
тований до Сибіру.
В 1957 р. повернувся додому. Закінчив
Мукачівський кооперативний технікум,
згодом заочно – Львівський торговельно
економічний інститут. Рятуючись від полі
тичних переслідувань, переїхав на о. Саха
лін, де працював заступником директора
міськпромторгу. В 1967 р. вступив до аспі
рантури Київського НДІ торгівлі, де захис
тив кандидатську дисертацію з питань рин
кової економіки. Викладав у ІПК Мінторгу
СРСР і завідував кафедрою.
Працював головою секретаріату Товарис
тва «УкраїнаСвіт». Заснував і був першим
заступником голови Ради (Леоніда Кравчу
ка) та генеральним директором Міжнарод
ної спілки українських підприємців. Згодом
заснував Міжнародну економічну фундацію.
За його авторством і редакцією видані: «Ен
циклопедія бізнесмена, економіста, менед
жера», «Українська екологічна енциклопе
дія», «Енциклопедія житловокомунальної
сфери», «Енциклопедія інвестицій», «Енцик
лопедія інновацій», «Енциклопедія Бойків
щини: люди, мова» та ця книга. Впродовж
20002004 pp.  заступник директора Інсти
туту українознавства. У 20042009 pp.  про
ректор Київського державного інституту де
коративноприкладного мистецтва і дизай
ну ім. М. Бойчука. Академік Української Ака
демії наук та Міжнародної академії оригі
нальних ідей. Почесний професор Вищої
школи менеджменту в м. Легніца (Польща).
ків, особливо учнів та студентів, в кон#
тексті усвідомлення належності до ве#
ликого, багатого, відважного, само#
достатнього, високоінтелектуального і
красивого народу та відповідальності
за збереження благ, чеснот і якостей
для прийдешніх поколінь.
Роман Дяків
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ДОКІЯ ГУМЕННА

БЛАГОСЛОВИ, МАТИ!
Казка  есей. Перше видання: Об’єднання Українських Письменників «СЛОВО». Нью  Иорк 1966 р.
IV.
Бож вогонь — жива істота, хоче їсти так са ше виглядатиме ця жертвацар, то більше
Тут ми зазираємо в такі глибини, як осво
єння вогню. Навіть не в десятки тисяч років,
а в сотні, у темне мустьє, що не залишило
після себе нічого, крім розколотих і перепа
лених кісток, попелищ та грубих кам’яних ру
бил. Щойно наведені слова навіюють думку,
що саме вона, жінка, цей вогонь здогадалася
опанувати, навчилася видобувати його свої
ми приладами ... І справді, хіба ж само слово
огонь (аґні, санскрит) не має цього загадко
вого гґ, що являє собою змінене жжж? Тож
не диво, що це жінка — охоронниця огнища і
вогню в ньому з найдавніших давен. Не ди
во, що культ вогню й родинного огнища, печі
(та навіть і всього, що стосується печі) ще
живий і яскравий у сучасній етнографії, в тім
числі й українській.

мо, як і людина, отже її треба годувати, для
збереження дружніх стосунків і сподіваю
чись від нього прихильности. То й та істота,
що нею годували охоронниці вогонь, так са
мо звалася тим словом: було «жар» чи «чар»,
а потім cap чи цар. Зрештою, слово жертва
недалеко відхилилося звуково від цих слів, а
змістово воно найточніше окреслює це взає
модійство: те, що дається, й те, що береть
ся; те, що поїдається побожно; те, що об’єд
нує всіх і ділиться між всіма, символ спільної
єдности божого й людського.

буде людям благ від божества, а тому він ні в
чому не має відмови. В призначений час цю
жертву вбивали10.
Тепер стає зрозуміло, чому це в старовин
них ритуалах багатьох країн (Вавилону,
Єгипту, Греції, Ірляндії, Норвегії тощо, прик
ладом) цар через скількись років має бути
вбитий11. І вбитий у повній силі, бо жертва
має бути найдосконаліша. Коли цар хотів
уникнути такої долі, то він підставляв замість
себе іншу особу, або наново відбував проце
дуру коронування. Заміну ставили вавилон
ські царі12, а нове коронування справляли
єгипетські фараони. «Свято Хвоста (Хеб Сед)
звалося воно і відбувалося що сім років. Фа
раон звався «великим телям» (та й взагалі гі
єрогліф «бик» означав «фараон».)13.

Франція

Бо це ж те місце, де витворювалися перші
ідеї: про жертву, про похоронтілопалення та
інші. Ми до них сподіваємося згодом повер
нутися, а тим часом нам важливо встанови
ти, що жертвоприносницею була господиня
огнища і огню.
Мабуть, це біля того мустьєрського огни
ща почало зароджуватися таке поняття, як
zap (чарівництво), що спочатку в нерозчле
нованій свідомості не відрізнялося від жар.

Альтаміра. Еспанія
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I cap, і цар — жертва. Тільки cap почало
розвиватися в безконечні варіяції словозву
ків на означення звіриної жертви (озар,
асур, саур, савр, таур, дзвар, звір тощо, то
що — для прикладу), а цар приліпилося до
жертви, що мала людський вигляд. Егеж,
цар, що в нашому уявленні — представник
верховної влади, він був у початках, мабуть
таки мустьєрських, людинажертва божес
тву від людей. Таку жертву змалку тримали у
розкошах, годували її якнайліпше, виховува
ли якнайдосконаліше, вчили співати, танцю
вати, всілякої штуки. Цар призначений бо
жеству і тому сам божественний. Що пишні

Чулатів, Чернігівщина

Дивне ж, правда походження такого зван
ня, як цар? Із жертви став монархом... Але
початки саме такі. Він – жертва за всіх.
У світлі різних свідчень вимальовується,
що жертвоприношення виконувала та особа,
яка була господинею огнища: жінка, голова
роду. На критських старовинних печатях час
то зображується сцена жертвоприношення
бика: бик лежить зв’язаний на жертовнику, а
біля стоїть жриця в одежі з бичачої шкури із
занесеним над биком лябрисом, священною
сокирою. Іфігенія при храмі АртемідиДіви в
Криму (за мітом) приносила в жертву чужин
ців. Щоб її не впізнавали греки, що попались
у жертву, вона приймала образ страшної
огидної баби... «Чорна жриця Іфігенія, прий
нявши образ стариці, варить у жертвенних
казанах тіла убитих на полум’ї Аїду»...14 На
решті, до нас дійшли казки про бабу Ягу, що
вбиває малих дітей і пожирає їх. Це ж Іфіге
нія! Це ж пам’ять про жертвоприношення
людське, що започатковане напевно в такій
страшенній давнині, як мустьє. І в кожного
народу є своя Яга. В ірляндському епосі є
«гаг» (hag) Калеях (Cailleach), що має синьо
чорне лице, одне око в лобі й вистромлені
зуби15. У індусів є Калі, чорна богиня з трьома
червоними очима, з висолопленим язиком,
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Крит

обвішана зміями і разками намиста з люд
ських черепів ...
Чи люди їли самі ту жертву? Канібали є й
тепер ще на земній кулі — але чи наші пред
ки їли жертвулюдину?
Вся суть жертви в тому, що її треба їсти
всім гуртом, для здійснення сполуки з бо
жеством. Жертва стає сама тим божеством.
У єгипетській «Книзі Мертвих», що дава
лась у руки покійникові (щось ніби «інструк
ція» як перейти на «той світ»), є тексти, що
натякають на магічний ритуальний каніба
лізм. «Н. (ім’я мертвого) судить разом із тим,
чиє ім’я заховане в день заколення первен
ця. Він — владика страв, зав’язує мотузки,
робить сам собі страву. Н. їсть людей, жи
виться богами. Сузір’я Умхавенет і Умкехау
ловлять їх йому. Сузір’я Хертерту зав'язує їх
йому. «Скиталець» із ножами всякими зако
лює їх йому. Шесму розрізує їх для Н. Він ва
рить із них страви в казанах своїх вечірніх. Н.
пожирає їх чари, з’їдає їх магічну силу. Їх ве
ликі йдуть йому на нічний стіл. Старі діди й
баби їх — на дрова. Великий ПівнічноНебес
ний підкладає вогонь під казани із шинками
із первенців їх. Небомешканці дані Н.ові.
Настріляні їх казани із шинками з жінок їхніх.
Він обходить два неба... Н. богпервенець

над первенцями. Приведені йому тисячі, за
колені йому сотні. Він хапає серця богів, за
довольняється життям, серцями їх. Чари їх у
тілі його. Він пожирає знання богів. Час його
— вічність, мета його — безконечність...»16
Так то у космосі відбувається каінібальський
бенкет, — то чому б і на землі ні?

Індія, Калі

Пжедмость, Моравія

Єлизаветенське городище, Кубань

Може це тому так мало знаходять людських
кісток з тих мустьєрських і оріньяцьких часів,
що людей віддавали в жертву? Як знайдено
що, то окремі частини, здебільшого: нога,
нижня щелепа, проломлений череп...
Про масаґетів (середньоазійських родичів
скитів) Геродот розказує, що вони вважали
нещастям померти від хвороби чи від ста
рости. Найщасливіша смерть, коли тебе за
рубають сокирою, порубають на шматки та
ще заріжуть барана, всі людські й баранячі
шматки змішають докупи й влаштують бен
кет. Вся рідня з’їла — от це щаслива смерть!
А то ж коли від хвороби помреш — мусять по
ховати в землю... Це нещастя, ганьба.»17
Нідерле навіть наводить народню сербську
приказку: «Чим човек претури педесету, тре
ба га секиром по глави». І додає, що у бал
канських слов’ян ще в історичні часи убивали
своїх старих у деяких округах.18
І чому ми їмо великодню бабу? І що це зна
чить: «спаси, Біг!» Це ж побажання мойому
добродійникові, найкраще, що я можу йому
побажати — щоб Бог його спас, себто з’їв.
Бож є й побутове слово спасати, що означає
з’їдати: «Займи телята, а то геть спасуть мо
лоде жито...» Отже, Бог спасає людину, а я ба
жаю їй цього: «Спаси, Боже!» В усьому цьому
ми зустрічаємось із якимось могутнім запере
ченням смерти, із відсутністю страху зникнен
ня, із непереможною вірою в дальше життя.
Хіба це смерть, коли я переходжу до тіла бога,
чи до тіла моїх нащадків? Так думають, при
наймні, сучасні примітивні, за свідченням
дослідників. «Що вбите й з’їдене — стає бать
ком»19. З’їдене, воно живе далі в мені.
І так думали Геродотові травси (тракійське
плем’я): «Коли чоловік помре, травси хова
ють його із сміхом і радістю»...20 Осетини ще й
тепер радіють, коли грімблискавка вб’є лю
дину. Бо ж це Бог його спас, сам Уіцілла (Ілля)
забрав до себе. Всі збігаються й тішаться, ра
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Авдєєво, Курщина

дісно танцюють навколо тіла мертвого до пів
ночі. Родина теж веселиться, бо сум образив
би Уіціллу. Так святкують вісім днів, а тоді уро
чисто ховають21. Таке спостерігав очевидець
ще на переломі ХХго століття.
Все це — глухі відгомони з мустьєрської
доби. Вони доходять у вигляді незрозумілих
слів, які давно вже змінили своє значення, а
ще давніше і перед тим були не тільки слова
ми. За тими словами крилися якісь ще давні
ші дії й вірування. Таким можна вважати й ви
раз «цур тобі, пек!» Це побажання, щоб лю
дину спалили, воно — з часів похоронного

обряду тілопалення (від
гомін давніших епох), що
був поширений у наших
предків, і залишив архео
логічну культуру, відому
під назвою «поля похо
вань». Так виразно каже
слово пек. А що ж таке
цур? Чи воно не те саме
цар? Себто «цур тобі,
пек!» — побажання, щоб
той, кому воно адресуєть
ся, став жертвою, яку спе
чуть на вогні? Достеменно
так, якщо б ми були в мус
тьєрській добі.
Наш український звичай
класти мерця на покутті
дуже скидається на це са
ме жертвоприношення.
Мізинь,
Покуття — це ж хатній вів Чернігівщина
тар, а вівтар це ж місце
жертвоприношення...
Та цур йому, тому тем
ному мустьє! Ми зробили
маленьку екскурсію в
нього, щоб відчути, як
сотні тисяч років грубі
брили людської думки
вергалися неоковирно,
щоб тільки виробити пер
ші зародки слів, ідей, зви
чаїв, які потім, уже в орі
ньяку, почали прибирати
знайоміші нам форми і

потім довго ще переживалися, навіть у пер
ших століттях по P. X. (напр., тілопалення).
Для людини оріньяку багато було підстав
творити жіночий образ, як центральний об
раз своєї доби. Аджеж був він символом ро
дової спільноти, щойно усвідомленої, — цей
образ праматері, що стоїть у жрецькій позі
для добра своїм нащадкам. Був він сторо
жею родового огнища. І справді, знавець па
леоліту, П. Єфіменко, каже, що в Костенках
(Вороніжчина), дуже важливому для архео
логії палеолітичному селищі, виявлено спе
ціяльне місце, де зберігалися статуетки, —
біля огнища». Ця традиція продовжується й у
трипільській хаті, як показано на модельках
трипільських хат.
Як бачимо, всі господарчі обставини, що
склались в оріньяку, в часи ситого осілого
життя та незчисленних табунів мамутів, вели
до того. Великі здобичі м’яса, сала, шкури та
костей вимагали й багато праці біля себе. Це
й піднесло жіночу активність у господарстві,
вишколення в різних умілостях, — все ж це

Т
Пушкарі, Чернігівщина

треба було обробити, із сирових шкур зро
бити зручну одежу, а до того ще й гарну. Крім
того, вже з давнезних часів жінка нагромади
ла багато знань і таємниць у розпізнаванні
всякого зілля, коріння, ягід. Вміла вона їх
ужити не тільки на додаткову їжу, а й на ліку
вання ран та недуг. Як же ж було не відчувати
глибокої пошани до матерігосподині, як не
мати віри у її могутність?
Але найбільше вражала примітивну свідо
мість палеолітика жіноча здібність приводи
ти на світ нові істоти. Навіть і тепер є племе
на, що несвідомі, чому в жінки з’являється
дитина. Чи ж дивуватися з тих, що перебува
ли в дитячому віці людства?

Костенки, Вороніжчина
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Не маючи ніякого уявлення, що для тво
рення нового життя потрібно злиття двох клі
тин у одну, палеолітики уявляли собі увесь
світ довкола, увесь універсум, як велику жі
ночу істоту. Найстаріші міти про світотворен
ня, які дійшли до нас, повідають про жіночу
істоту, уявлювану різно: то хаосом, то коро
вою, то жінкоюлюдиною... Вона сама з себе
народжує божества, а ці вже впорядковують
землю, населяють її людьми, звірами, рос
линами. Ось єгипетський міт повідає, що
сонце було народжене у вигляді золотого те
ляти, а народило його небо, величезна коро
ва із розсипаними по всьому тілі зірками.
Ім’я її — Гатгор, що означає: хата сонця. В ін
шому міті небо уявляється, як богиняжінка.
Тіло її зігнуте або творить арку над землею, а
пальці рук і ніг спираються об землю. Вона
сама з себе народжує сонячне немовля.
Щодня виходить із її лона сонячний диск, і
ввечорі вона його ковтає, щоб уранці наро
дити знову. Отже, світ — жінка і всі закони та
функції цього світууніверсуму, — як жінки.
Дитина (сонце, прикладом) родиться з уні
версумужінки й вертається в неї. Цей «за
кон» переноситься й на людський рід, як вид
но з текстів пірамід «Зачала ти його, цього
Пепі (ім’я фараона), як зачала ти сина бога
(себто сонце Горуса), проковтнула ти його
подібно, як проковтнула свого божественно
го сина»23.
Як тепер звично, й ніхто не дивується, що
Творча Сила всесвіту — чоловік із розкішною

Єгипет

сивою бородою, який сидить на троні у хма
рах, так і в свій час нічого дивного не було,
що всі явища природи, всі стихії, небо й зем
ля — все це було жіночого роду. Сонце також
перше, ніж стати «чоловіком», було «жінкою»
(напр. у гетитів), а подекуди нею й зостало
ся, наприклад, у японців. Японський імпера
тормікадо — внук жінкисонця, ось чому він
божественного походження, та й сам божес
тво24. Ріки, зрозуміло, теж бу

ли жінкибогині. «Ріки богиню нарицають», —
каже Григорій Богослов, а це ж уже в часи
християнізації, — і таке вірування ще міцно
трималося.
А коли так, коли все творче, все незрозумі
ле, всі стихії, всі сили природи — жіночого
роду, то ясно, що й жінкилюди з цими вищи
ми силами споріднені. Вони діють від імени
тієї вищої сили, вони посередничають між
людьми й Силами, вони ж і наказують! Зовсім
так само, як і найви
щий авторитет

Єгипет
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Кастеллон, Еспанія

у роді, матигосподиня. Вона наказує звірам,
щоб вони мали бажання бути забитими та на
годувати собою людську частину одного ро
ду, — ось чому доконечно, щоб під час вловів
матигосподиня чаруваланаказувала. Без
цього нічого не вийде! Мисливці прийдуть до
дому з порожніми руками. Бо вона не тільки
мати людей, а й мати звірів, господиня їхня.
Діва Артеміда такою й дійшла до нас у мітах,
не розставшись ні на мить із своїм почесним
епітетом: Господиня Дикого Звіра.
Що світ постав із жінкивсесвіту, а її дітибо
ги створили нас, грішних, — такі найстаріші су
мерійські й грецькі міти. Де ж, як не в оріньяку
з центральним його образом, шукати поход

Крит

ження цих мітів? А всі оті богині, що їх витвори
ла людська уява перше, ніж з’явилися божес
тва чоловічого вигляду, то ж усе, мабуть, пред
кині перших родових спільнот, що почали зас

новуватися у суворих, але
щедрих на всілякого звіра
часах оріньяку. А навіть,
як і постали богичолові
ки, то... Ось сумерійський
міт оповідає, що як вбив
ся в силу молодий бог
Мардук, то йому довело
ся витримати бій із ста
резним матріярхальним
божеством Тіямат. Важка
була та боротьба, але він
переміг (перемога патрі
ярхату) і роздер Тіямат на
дві частини: з одної час
тини зробив небо, а з
другої — землю. Тіямат
була первісна стихіяха Комбарель,
Франція
ос.
Небо відібрав собі в пізнішу добу патріярх
Зевс, але земля так і досі зосталася, незмін
но з палеолітичних часів, матір’ю. Аджеж —
як універсумжінка родить із себе і ковтає в
себе назад сонце та й знов народжує; як ро
диться нізвідки у дівчини маленька людинка,
проходить свій життьовий шлях та й знов по
тім іде в якесь нікуди; так само й земля ро
дить із себе всіляке зілля, й потім воно цві
тевмирає, зерно ховається в землю, а ма
тиземля сама з себе родить нове ... Види
ме приходить, втілюється на якийсь час із
безмежного невидного джерела, — що бу
ло, звичайно ж, жінка, бо інакше не уявляли
собі ці перші філософи, — де всього досить.
Все, що живе, прийшло з того невидного
світу і туди має повернутися.
Чи не забагато ми приписуємо первісному
дикунові, чи не заскладні це для нього розу
мові спекуляції? Ні, австралійські абориге
ни, відкриті в стадії кам’яної доби, назива
ють це джерело навіть дуже поетично: ма
ривний гас (Dreaming Time).

Тут у цій думці, що зародилась у часи цілко
витого материнства всього світу, криється
дві великі концепції, які відограли форму
вальну ролю у всіх наступних епохах, включ
но з нашою. Вже в мадлені, наступній за орі
ньяком епосі, яскраво втілилась ідея про
«той світ», вирій, як про лоно матері, що з
нього приходить усе живуче, й куди поверта
ється назад, щоб прибути звідти знову.
Ось чому ще навіть дуже недавно, за 500
років до P. X., скитські жінки так незрозумі
ло висловилися, аж навіть якийсь учений
грек записав та доніс до нас: «Деякі скит
ські жінки, побачивши, що їх чоловіки втіка
ють у паніці з поля бою, підняли свої подо
ли й сказали: «Куди ви біжите? Хочете схо
ватися туди, звідки прийшли?» (Себто: піти
до вічного джерела, померти. Д. Г.). Чолові
ки засоромилися, побадьорішали, віднови
ли битву й перемогли»25.
Друга ідея пишно розквітла в неоліті. Це
неподільність життясмерти. Все, що дієть
ся, – тільки перехід із одного стану в другий,
з невидного у видний, втілений і навпаки, з
видного у невидний. Відповідно ж, цей віч
нозмінний образ життясмерти втілився в
образ жінки: раз чудової молодої дівчини, а
раз огидної старої баби, що пожирає своє
народження. Вже попереду згадувалися ба
ба Яга, костяна нога, Іфігенія«стариця»,
страшна чорна Калі. З найсвіжіших образів
можна згадати повість Ф. Одрача «Щебе
тун», де автор, основуючись на народніх по
ліських переказах, подає містичний образ
прекрасної дівчини «Панєнки», яка одночас
но й Пошесть: коли ця «Панєнка» з’явилась, у
селі погинуло багато корів.
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Фон7де Гом, Франція

От, скількох мітів торкнулися ми легенько
паличкою, а їх же е безліч у різних народів – і
все з тієї леґендовагітної доби.
Чи ж диво, що центральним образом у ча
си становлення родового ладу на материн
ському принципові був образ жінки? Це ж
вона – символ родової єдности, від неї ко
жен веде свій родовід. Від неї залежить
добробут; вона, як Мати Звіра, може веліти
цьому головному годувальникові палеолі
тичного мисливця. Матипредкиня, відій
шовши у вирій, стає ще могутніша. Це вона
– охоронниця, покрова і опікунка свого ро
ду, подайниця всілякого добра. Берегиня.
Ось, до кого треба звертатися з усіма свої
ми потребами.
Так виникає культ матері, що в дальшому
розвитку стає богинею.

Лоссель, франція

VI.
Для витворення такої ідеології й її фантас
тичних одягівмітів потрібен був довгий час
одностайного побуту, незмінного господар
чого й суспільного укладу. Ці умови склалися
не де інде, як на Україні. Дуже докладно опра
цьовує дослідник палеоліту, П.П. Єфіменко,
цю епоху і в своїй книзі «Первісне суспільс
тво» приходить до багатозначних висновків.
«Поглиблене вивчення пам’ятників цього
часу типу Кирилівської стоянки в Києві, Єлі
сеєвичів, Юдинова, Гінців і багато інших доз

Кирилівська вулиця, Київ

воляє прийти до висновку, що тут на сході
Европи ... в протилежність до приатлантій
ської її частини, мамут дуже довго, майже до
кінця мадленської епохи (себто кінця льодо
вика Д.Г.) затримує значення основного
об’єкта вловів, тоді як північний олень зай
має ... підпорядковане місце.»26
То триває й осілість?
«Мамут вагою в кілька тонн міг підтриму
вати протягом довгого часу існування пер
вісної громади».26 А в іншому місці дослід
ник підкреслює, що згромадження мамуто
вих кісток на деяких стоянках досягають
кількости ста осібняків. Отжеж: «На місцях
мадленських стойбищ... часто ще зустріча
ються сліди жител міцнішої конструкції, на
че рештки землянок... Очевидно, це місця
стоянок, що були насліддям попереднього
оріньяцькосолютрейского часу».26 Перек
ладаючи на побутову мову, виходить: в ча
си мадлену на Україні продовжувалась осі
лість і довготривале перебування на насид
жених місцях. Це в той час, як у західній Ев
ропі мамут уже давно вимер, а місце його,
як об’єкт вловів, заступили дикий кінь, пів
нічний олень, бізон. А з цим прийшов і час
постійних перекочовувань за звіром мало
го калібру. Крім того, на межі з Африкою
йшло безперервне вимішування з приходь
ками із екваторіяльної зони, та разом із
цим – вимішування вірувань та ідей. Скоро
минущість і змінність запанували над спо
конвічними традиціями.
Дослідник у галузі мітології, Дж. Кампбел, у
своїй книзі «Маски Бога: примітивна мітоло
гія», окреслюючи універсальні міти, що фор
мували історію і долі народів, провадить роз
шуки, де могли б вони зародитися. Де витво

Мізинь, Чернігівщина

рилися найкращі умови для довготривалого
настоювання міту, його закріплення? Іншими
словами, за його термінологією, де ті зони,
що в них витворилась генеза універсальних
мітів – мітогенетичні зони. Таких зон він вия
вив дві: аґрикультурнапідекваторіяльна та
мисливськоприльодовикова, або образово

Брассемпуї, франція
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Комбарель, франція

нам відома, знайдено біля Києва на Україні, у
Мізині, викарбований на фігурці летючої пти
ці, зробленої з мамутової кості. Цей символ
асоціюється у буддистському мистецтві із
духовим летом Будди...»27
Автор присвячує багато уваги цій темі, але
й із сказаного видно його думку: Україна це й
був центр того величезного простору Евра
Буреть, Сибір

– зона «Великих вловів». Розшуки мітогене
тичної зони «Великих вловів» північної геміс
фери привели його на Україну.
«Етап четвертий (3010 тисяч років до P. X.)
відкриває мітологію голої богині й мітологію
храмівпечер. Найбагатші знахідки першого
з цих комплексів виявилися на Україні, хоч
місце поширення простягається на захід до
Піренеїв і на схід до Байкальського озера.

Франція

зії, де витворювалися рушійні міти людства.
Додаймо: на базі материнської родової гро
мади, закріпленої десятками тисячоліть осі
лого побуту, у сусідстві з мамутовими, Боже,
не вменшай, табунами.
Як це чудово збігається із твердженням ба
гатьох мовознавців, що цей самий терен, Ук
раїна – місце, де зародилось індоєвропей
ське мовне дерево. Масив, окреслений зна
хідками Господині Мамутів (за виразом Дж.
Кампбела) та мовлян індоєвропейської сис
теми в основному збігаються. Тільки ж мо
вознавці кладуть час «вискакування з індоєв
ропейської колиски» і «розскакування» у
східному й західному напрямах на друге ти
сячоліття до P. X... Мабуть, доведеться відсу
нути цей час у значно дальші епохи, навіть і
не в неоліт, а в мезоліт, а сам зародок пок
ласти у цю вагітну всім майбутнім оріньяцьку
епоху. Це ж тоді почав складатися той пито
менний лад думання, та неписана грамати
ка, що стала нерукотворним законом мовот
ворення для всіх індоєвропейських мов, як

Мізинь, Чирнігівщина

Отже, Україна може бути окреслена, як міто
генетична зона».27
Дослідник має на увазі не тільки статуетки
голих жінок, але й знахідки з Мізиня, що так
вразили весь світ своєю довершеністю та
виробленістю. Досконалий та хитромудрий
меандр — перший меандр, створений рукою
людини (чи ж дикуна?), орнаментовані фігур
ки, що нагадують птиць, а може стилізовані
жіночі зображення. Фігурки ці викликали вже
багато інтерпретацій, але ще й досі не розга
дані. На фігурках цих — свастика... «Дуже
важливий зразок свастики, найранішої, що
32
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інстинкт. Аджеж той чи інший порядок роз
ставлення слів у реченні, чи спосіб словотво
рення, чи орудування відмінками, часами то
що – це ж те, що лежить уже за порогом сві
домости. І невже тільки чотири тисячі років
могли з цим упоратися? Ми ж бачимо, як
уперто живуть найдавніші традиції ще й сьо
годні з мустьєрської доби. На прикладі слова
жен (чи мабуть жжж) бачили ми, які глибокі
коріння воно має, як наводить воно прожек
тор у найтемніші закутки історії людини.
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Можливо, що та «колиска» й була від Пірене
їв до Байкалу, тільки периферії швидше підпа
ли впливам іншого етносу, схрестилися, пот
ворили щось невпізнано нове. А незрушеним
лишився центр, бо туди не доходили зміни.
Витворене закріплювалося з покоління в поко
ління, а на цьому розцвітали міти, вірування,
ідеї. Це можна б уявити собі ще так: стоїть си
нє озеро, а з країв його підходять інші води, ін
ших кольорів. Краї починають відповідно за
барвлюватися у мішанці, не міняючи все ж ос
новного кольору, а центр залишається чисто
синій. Слово жена у нас зосталося у своєму
першозначенні. І так виглядає, що ще задовго
до патріярхалізації індоєвропейських гілок це
же, (і варіянти ге, зе) були вкорінені в мові у
значенні «рід», «народження». Пахріярхаліза
ція витворювалася в мадлені, а значить це же
(ге) виробилось у значенні «рід» ще в оріньяць
кі часи, закам’яніло і таким перейшло в нову
епоху. А потім тільки цей звук жен втратив
властиве значення, в нього влилось нове: РІД
уже патріярхальний, плем’я – з батькомпатрі
ярхом на чолі. Але воно – «жен». І так цей звук
залишився пам’ятником давніших часів, уже
глибоко зашифрованим у нові поняття.
Жен – дар нашій мові від оріньяку. То мож
на припускати, що вже в наступну за орінья
ком епоху, у мадлені, почало розпадатися на
окремі племінні групи одностайне населен
ня, яке мало своєю доменою ті могутні прос
тори Евразії. І археологія теж стверджує, що
одностайність після епохи «Господині маму
тів» на цих теренах заникає.
Бо як же можна інакше зрозуміти, що в
другій половині другого тисячоліття до P.X.
на грецькі острови прибули племена із силь
но вже розвиненим діянням закону Ману.
Закон цей (із індуського збірника законів)
звучить так: «Хай жінка буде підлегла її бать
кові в дитинстві, її чоловікові в молодості, її
синам, коли чоловік помре. Хай жінка ніколи
не зазнає незалежности.»28
І так воно й повелося із приходом ахейців та
данайців. До навали варварів із півночі у Кри
ті не було й мови про якесь підпорядкування
жінки, про якісь гінекеї та безправне її живо
тіння в них. Навпаки, жінка була провідною і
значною постаттю критської громади. Із зоб
ражень того часу видно, що вона відогравала
першорядну ролю в жрецьких ритуалах та це
ремоніях, що вона всюди: – на першому пля
ні. Зауважмо тільки її пишні туалети, її перші
місця на привселюдних видовищах, – як воно
представлено на настінних фресках у «Палаці
царя Міноса».29 З приходом індоєвропейців
усе це змінилося, але непідкупне ге, же роз
криває, що в минулому ці патріярхальні боро
дані також були із роду жен.
✵

Розширення сфери української
мови убезпечить від
деструктивного впливу
інформаційного середовища Росії

Н

а сьогоднішній день патріотичні сили
на всіх рівнях активно обговорюють
можливості й перспективи зміцнення
в нашій державі україномовного середовища.
Чому це так важливо, і саме зараз? Бо Украї
на переживає особливий етан політичного
виходу з силового поля Росії.
І очевидно, що саме розширення сфери
вживання української мови переконливо за
безпечить нашій державі окрему культурну
ідентичність, відокремлення від деструктив
ного впливу інформаційного середовища Ро
сії. Але тут виникає низка запитань.
Перше: чи можливе в принципі масштабне
розширення україномовного середовища?
Досвід таких держав, як Чехія чи Фінляндія, які
у свій час різко змінили своє мовнокультурне
обличчя, а також висока частка етнічних укра
їнців (зараз це понад 80 % усього населення)
підтверджує, що так. І зміни ці відбулися як
раз в переломні періоди політичної історії.
Друге: чи є резерв такого розширення? Так
само можна відповісти ствердно, враховуючи
те, що частка населення, яке вважає рідною
українську мову, є суттєво більшою від рівня її
використання в побуті чи інформаційній сфері.
Наприклад, приблизно половина населення
міста Дніпро визнає рідною саме українську
мову, але хіба це місто є наполовину україно
мовним? А хіба Харків і Одеса є на третину ук
раїномовними, а саме стільки населення у
цих містах вважає рідною українську мову?
Чому ж люди, які визнають українську рідною,
не користуються нею на роботі, в побуті? При
чин тут багато, але головна з них: російсько
мовність нав’язується інерційним ментальним
впливом всього соціального середовища.
Отже, демографічним резервом розши
рення україномовного середовища є ті етніч
ні українці, які покищо активно не користу
ються українською мовою, а також у пер
спективі і ті, які вважають рідною російську
мову, а ще: нащадки змішаних шлюбів та де
які представники національних меншин, які
раніше були російськомовними, але в умо
вах війни з Росією відчувають потребу в мов
ному переході. Третє питання:
Чому ж в Україні досі не відбулося суттєвого
переходу в українське мовне середовище, хо
ча для цього були вже два дуже сприятливі мо
менти – проголошення незалежності і Пома
ранчева революція? Тому що після проголо
шення незалежності усі «командні висоти» в
державі (велика власність, фінанси, інформа
ційні засоби, а також і значною мірою і влада)

Професор Мирослав Дністрянський

зайняли люди, неприхильно налаштовані до
всього українського, які почали вмонтовувати в
свідомість громадян, особливо молоді, що ро
сійська мова – це мова бізнесу, високої культу
ри, запорука успішності тощо, а українське –
так собі (патріархальне, несучасне тощо).
Наступне питання: Що зараз змінилося?
Йде війна з Росією, і поступово відбувається
усвідомлення того, що російська мова – це
не лише мова спілкування, але й мова воро
жої пропаганди. Потрохи, хоча й дуже по
вільно, зміцнюються позиції української мо
ви в інформаційній сфері, вищих органах
влади, бізнесі. І ці позитивні тенденції треба
прискорити зусиллями всіх середовищ укра
їнської інтелігенції. Тобто реально це можли
во за умови синергетичного ефекту.
І ще одне питання: Які географічні контури
можливого розширення україномовного се
редовища ? Треба розуміти, що ситуація сут
тєво диференційована за регіонами. І скажі
мо, такі міста, як Харків і Одеса у найближчі
часи не стануть тотально україномовними.
Тут важливо лише створити осередки ціліс
ного україномовного середовища.
А ось великі обласні центри Центральної
України можуть і мають стати переважно ук
раїномовними. Але це знову ж таки залежа
тиме від ситуації в столиці, яка в кожній дер
жаві подає імпульси культурного розвитку,
започатковує нові процеси. А ось тенденції в
Києві суперечливі, враховуючи те, що туди
прибуло близько мільйона російськомовно
го населення з окупованих територій.
Є звичайно і багаточого позитивного. Тоб
то підстави сподіватись на успішність масо
вого і широкого переходу громадян України в
україномовне середовище все ж є.
turka7ua.net
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ПОЕТИЧНИЙ СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОЛОГІЇ
В кожного народу є своя міфологія, котра оповідає про його божественне походження, святості
життя й ті сили, котрі йому сприяють. Її прояви втілено не тільки в міфах, а й у вірі народу, в
його культурі та культах, у рідній мові, в назвах окремих міст, сіл, місцин, особливо – річок. Так,
найосновніші річки України мають назви від богині води Дани – Дон, Донець, Дніпро, Дністер,
Дунай. Коли орії в прадавню пору з берегів Дніпра добралися аж на Балтійське море, то повновод&
ну країну назвали на честь своєї Богині – Данією, а місцину на пошану свого першопредка – Ор&
хусом. Річки Дани обіймають не тільки територію держави, а й засвідчують давність її поход&
ження. У наших пращурів Богом Сонця був РА. З тих часів праукраїнських у нашій мові є чимало
слів, зокрема й основоположних, із цим священним коренем – рай&край&Україна; ранок&храм&ра&
ло&праця&радість. Отже, вода й сонце творять божественно сприятливе середовище для Жит&
тя людей у своєму рідному краї. Тому їм і віддають найосновнішу шану, освячують їх.

П

рародителькою українців, отже й на
йосновнішою богинею, вважалася
Велика Матір. В нашій міфології вона
ще відома під іменем Баба. Саме тому від
давнини наші пращури обожествляли жінку
матір. Найдавніше її зображення є в печерах
святилища Кам’яна Могила, а це понад двад
цять тисяч років. На її пошану трипільціорії
виготовляли жіночі керамічні статуетки. За
часів сколотівхліборобів (скіфів) на високих
могилах далеко виднілися кам’яні скульптури
– Баби. Весною на Великдень, на поминання
предків жінки печуть ритуальні хліби, які нази
вають «баби», «бабки». У назвах сіл також вті
лено це давнє божественне слово: Баби, Ба
банівка, Бабанка, Бабина Долина.
В ієрархії праукраїнських Богів основним
вважається Род. За світоглядом предків він
є прабатьком усього сущого в Світі. Від йо
го імені походять звичні для нас слова: на
родження, родини, народ, природа. Наші
предки – поляни на правому березі Дніпра
заснували в VІІVІІІ століттях місто Родень
(Родня). Нині в Україні маємо пойменовані
на його честь села Родниківка, Родакове,
Родники, Родатичі тощо.
Весною і влітку іскрублискавку викрешу
вав і свій громовитий голос із Вишніх небес
посилав Бог Перун. Його священним дере
вом є Дуб, котрий у казках названий «Дуб
Прадуб». Перунові вої – ратники свою силу
підкріплювали ратищами, стріламиперуни
цями. Збиралися вони у священних гаях Дуб
равах. Суть сонячного Бога Хорса втілена у
словахдійствах: хор, хоровод, хоробрий, хо
роший. Образ хреста в колі від часів Трипіля й
донині уособлює світлову й теплову потугу
Неба. Понад два десятки населених пунктів
названо на його честь: Корсунь, Корсунка,
Хорли, Хортиця, Христинівка, Хрестище. На
його честь господині печуть найпервісніший
хліб – Корш (корж) та найвеличніший витвір –
Коровай. Богом простору між Небом і Зем
лею був добротворний Вишна. Його священ
ним і поживним деревом є вишня. Вона рос
те коло кожної хати. Із коренем цього слова є
чи не найбільше назв сіл в Україні – понад 60!
– від Вишні до Вишнополя.
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Трипільська хліборобська цивілізація розви
валася під зодіакальним знаком Тільця, він же
Велес, цебто Віл. Його священне ім’я було
Сварог, дослівно «Світло з небес». Небесний і
земний воли в супрязі врожайно обробляли
хліборобську ниву. Небо, де він возсідав, нази
валося Свах. Сварог, опріч Світу, опікувався й
шлюбомзлюбом. З тих пір й донині цей обряд
в українського народу вважається священним
і його здійснюють весільні чини – Свати й Сва
хи. Маємо й божественні назви міст і сіл – Сва
лява, Сватове, Сватки, Сварині й ін. Від такого
рогатого покровителя маємо села Роги, Рого
ва, містечко Рогатин. Богом Білого Світу, ото
го безмежного й вічного світла, є Білобог. По
середником між Небом і Землею є посланець
його орел, якого ще називають Білозорець.
Парні Боги Лада із Ладом ладують у всьому
Світі, ведуть порядок. Доглядають, аби влада
до людей була справедлива й чинила по прав
ді. Їхні імена втілені у назвах населених пун
ктів: Ладанці, Ладиженка, Ладинки, Ладне.
Першопредком українців є Ор. Це про ньо
го «Велесова книга» оповідає, що ми «Від
батька Ора походимо…». Свою землю орії
орали, обробляли й оберігали. Сини Орієві
мали захист від Богині Берегині. Через свої
обереги вона захищає життя українців, бере
же їхні статкимаєтки й духовні надбання. Її
образи є у всіх жанрах народного мистецтва
– від розписів, вишивання й до монумен
тальної архітектури. На її честь названо бага
то сіл по всій Україні: Береги, Берегове, Бе
режани, Бережівка, Березине, Березань, Бе
рестівець, Беринка. Деревомоберегом,
котрий її береже, є Берест.
Менше відомим, але вельми помічним, є Бог
літнього достигання Пал. Він всепроникний.
Полум’яно засяє, променем поласкає й жито
половіє, а ягоди паленіють. Вбрання його по
шите з полотна. Палю носив для помочі й зад
ля показу, а палаш – для захисту. Про свій при
хід давав знати через свого оповісника – Па
ламаря. Творив у житті полад і поліття. Його
місце на землі – Поле, у лісі – Поляна, а в горах
– Полонина. На їх сторожі Тополі в полі стояли.
Жниварі для опочинку в Полі споруджували
Паланки. Козаки в Січах жили також в Палан

ках. На пошану Палу і собі на Божий спожиток
жінки раз у сім день (тиждень) пекли пишні хлі
бини – Паляниці. На честь його по всій Україні
названо чимало міст і селищ. Назвемо тільки із
Черкаської області: Аполянка, Паланка, Пала
ночка, Половинчик, Полянецьке (всі з Уманщи
ни), Полствин (стан Пала), Руська Поляна. Се
ред них і двоскладові – Вишнопіль, Чеснопіль,
Чистопіль, Широкополе, Ярке Поле.
Життя розвивається там, де є вода. Її творя
щою силою опікується Бог Тал. За легендою –
це він навчив ще понад п’ять тисяч років тому
хліборобіворіїв з дерева й лозитальника ха
ти будувати, глиною обмазувати. Та ще на по
лях таландати – господарювати: пшеницю сі
яти, городину ростити. А ще вправно горшки
й миски з глини ліпити та Сонцями й Дерева
ми Життя розмальовувати. Тільки на його річ
ці Тальянці на Тальнівщині ще п’ять тисяч ро
ків тому розвивалося три великих праміста
хліборобіворіїв Трипільської цивілізації: при її
витіканні – Тальянки на площі 450 гектар, по
середині – Майданецьке на 300 гектарах, при
впаданні у Тікич – Тальне на 200 гектарах.
Оповіді про українські святості написано на
основі досліджень археологічних й народної
культур, на фольклорних й етнографічних да
них, зокрема й на давній писемній пам’ятці
«Велесовій книзі», аби таким чином увійти в
божественний і поетичний світ життя предків,
розкрити його духовну сутність і цінність.
Вадим Мицик, доктор філософії з
культурології, Заслужений працівник
культури України, лауреат премії
імені Івана7Нечуя7Левицького м.
Звенигородка Черкаської області.
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ЖНИВА
В житті хлібороба кожен місяць
і кожен цикл року має своє відпові
дальне значення. В весняні місяці
засіваються ниви під майбутній
урожай, обробляються, потім
наступає період очікування, дозрі
вання плодів. Серед усіх цих міся
ців серпню належить особлива
роль, бо ж одне діло виростити, а
інше не загубити і вчасно зібрати
урожай. Цим жили наші далекі
предки. Від хорошого урожаю зале
жали їх статки, добробут і май
бутнє. Відтак саме з серпнем лю
ди пов'язували свої найсокровенні
ші надії. Не випадково в народі ка
зали: «Один день в серпні  рік го
дує», а в «Велесовій Книзі» згаду
ється , що цей останній місяць лі
та, як подяка богам за щедрий дар:
плоди, ягоди, овочі, злаки, мед, то
що. З божою поміччю в цей час
хлібороб намагався зосередитися
лише на жнивах. Так уже в природі
повелось, що на період жнив і косо
виць випадають тижні гроз, до
щів, грому, блискавки, тому гаяти
не доводилось ні хвилини. Від сві
танку до пізнього вечора люди не
мали часу на перепочинок. Мабуть
назву місяцю наші предки пов'язу
вали з жнивами (найголовнішою
роботою в році.) Його ще називали
жнивень. Знаряддя, яким жали
зернові культури, (та й зараз ще
користуються у деяких випадках),
називалося серпом. Може звідси і
«серпень.»
В основі жнив  суспільна діяльність сім'ї. В
обрядовій діяльності має трициклічну періо
дичність: зажинки, жнива і обжинки.

проводила господинямати, або за її відсут
ністю старша дочка. Вклонялися ниві на всі
боки Під спів зажинкових пісень навхрест ви
жиналось декілька пучків жита чи якого іншого
збіжжя і так само навхрест з молитвами подя
ки богам сонця, води. землі укладали пучки на
розстеленому вишитому рушникові, ще раз
кланялися ниві і урочисто несли зажинок до
дому. Дома його ставили на почесному місці і
зберігали до кінця жнив. Потім обмолочували,
змішували з посівним зерном, Спасовою бо
родою, вінками з зібраних колосків ( цей риту
ал провидиться в кінці жнив в обряді «обжин
ки» і висівали з озиминою (на зиму). В інших
регіонах зажинковий сніп і бороду розкидали
по ниві перед посівом озимини, «щоб краще
родило на той рік».

ЖНИВА
Перед жнивами у господарів немало кло
потів. Чоловіки ладнали вози, готували при

міщення (клуні, стодоли) куди складатимуть
збіжжя, дерли крупу, мололи борошно, бо
хлібом треба було запастись на всі жнива,
гострили коси, серпи, готували інший сіль
ськогосподарський реманент. Жінки прали
білизну, прибирали хати, як на велике свято,
заготовляли їжі на всі жнива, щоб більше ча
су віддати полю.
Зі сходом сонця село життєрадісно руха
лося, вервечки возів поспішали в поле. Ішли
і їхали з дітьми, торбами з поживою, глечи
ками з водою. Весело, говірливо. Повсюди
чути магічне «Боже, поможи!» С.Килимник
дуже яскраво і конкретно описує урочистий
вихід на жнива, який «захоплює усіх, вселяє
якусь особливу енергію, любов до праці, на
дає натхнення до скоршого збору «святого
хлібця», бажання всіх якомога швидше ста
ти до праці».
Устаткувавши привезені речі, розпоря
дившись, влаштувавши малих дітей, вкло

ЗАЖИНКИ
Жниварська обрядовість розпочиналась
зажинковими обрядами, що супроводжували
початок жнивної пори.. Обряд зажинки за
описом С.Килимника «були великим, родин
ним молитовногосподарським святом.» За
звичаєм до Перунового дня треба було нажа
ти хоч декілька пучків збіжжя. У «легкий» день
( а таким у народі вважали вівторок чи чет
вер). За звичаєм, перед початком жнив гос
подарі з сім'єю, святково вбрані з хлібом «за
жиначем» виїздили чи виходили у поле «на за
жинки» з метою упевнитися коли розпочинати
косовицю зернових. Для цього ритуалу брали
з собою хліб, варений горох, сідали на межі,
пригощалися, частували сусідів. Частину хлі
ба залишали птахам» (О.Фесун). Після спіль
ної молитви ритуал зажинку першого снопа

Жнива. Картина В. Орловського. 1882 р.
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нившись ниві на чотири боки господар,
знявши бриля, промовляє: «Боже, допомо
жи щасливо день опровадити – святий хлі
бець зібрати! Пошли всім нам здоров'я у ці
жнива, а померлим царство небесне! Збе
режи хліб наш на ниві від граду, грому, блис
кавки, вітру буйного!».
Праця важка. Цілісінький день майже не
розгинаючись. За старих часів не було, як за
раз, сучасної сільськогосподарської техніки,
тому жали власноруч: жінки працювали сер
пами, чоловіки косами. За звичаєм привчали
до роботи в полі і підлітків. Цей ритуал прохо
див не менш урочисто. Для дітей заздалегідь
виготовляли маленькі серпики, запрошували
синка чи донечку жати хлібчик святий, пока
зували як це робиться. Малеча зверталася за
благословенням до батьків: «Благословіть,
татуню, і ви, мамуню, жито жати!». «Бог бла
гословить»  відповідав батько і стежив за ро
ботою, щоб не пошкодили пальчики. Діти в
полі ще бавили немовлят, пасли коней, підно
сили водичку жниварям, чи просто гралися в
якісь ігри. Старенькі залишалися дома з діть
ми 510 років. Дітей і дома привчали до по
сильної роботи  зібрати крашанки під куроч
ками, підмести підлогу, тощо.
В кінці дня женці зносили снопи на середи
ну ниви, господар складав їх в полукіпки (15 –
17 снопів) чи в полукопи (30 снопів), «ламав
шапки» для покрівлі та так майстерно, що ні
дощ не намочить і вітер не розвалить. А ще
складав на певній відстані одна від одної –
застереження від пожежі.
Ой у полі нивка кругом материнка
Там дівчина жито жала
Гарна чорнобривка…
Співали ідучи з поля наче і не відчували вто
ми. Пісня має чудодійні властивості, допома
гає людині і працювати і відпочивати. Пісні
щасливої, хоч і важкої праці на рідній ниві ши
роко опоетизованих в легендах, колядках,
прислів»ях, нажаль до наших часів мабуть не
дійшли. Збереглися сумні з часів кріпаччини, в
яких відбивається неволя і недоля, втроє важча
робота на чужій ниві.
… До двору, женчики, до двору.
Нагулялися по полю
Ми ж не гуляли, робили,
Панові обжинки зробили…

ОБЖИНКИ
Жниварська обрядовість не мала чітко виз
наченої дати. Дозрівання злакових культур за
лежали від природнокліматичних умов, тому
жнива проводилися кожний рік у різний час.
Дощі, грози також були поміхою в сільсько
господарській роботі. Але «По громових свя
тах кінчалися жнива і врочисто справляли об
ряд обжинків» (І.Огієнко)
Найбільшим святом для наших пращурів 
це завчасно зібраний урожай жита (колись
36
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давно проса). Бо наш первісний злак  хлібна
культура  було саме воно. За історичними да
ними пшениця і жито появилися значно пізні
ше. Їх завозили з Малої Азії та Єгипту.
Якщо жнива для наших пращурів були свя
точною, урочистою порою, то кінець жнив, уя
віть собі, мав бути надзвичайною подією для
всього поселення без винятку (і малих, і ста
рих). Нажаль помпезність цього почесного об
ряду розсіялась у сивій давнині. Існують лише
найрізноманітніші гіпотези. Звернемося до І.
Огієнка. Він писав, що наші далекі предки «ві
рили, що божество ланів живе в останньому
снопі, тому його пишно складали, а остаток
недожатого куска залишали на ниві, «завивали
на бороду «Волоса». (Велеса, Спаса, Перуна,
Діда.) У день завершення жнив в супроводі об
рядових пісень, ходили по ниві, підбирали ко
лоски, які випадали зпід серпа. Треба зібрати
все, щоб жоден колосок не пропав.) Дівчата
плели великий вінок із збираних колосків (це
ті, які попадали зпід серпа на землю, несли
додому, зберігали до кінця жнив, як шану бо
гам за урожай. Потім під час оранки на озимі,
розкидали по ниві, щоб урожай на слідуюче лі
то був ще вагоміший. Пізніше, коли працювали
на господаря, вибирали найкращу дівчину,
клали їй на голову вінка також з зібраного ко
лосся, складали останнього снопа – дідуха,
урочисто несли до господаря, як символ за
кінчення жнив. Господар приймав жниварські
дари і давав почастунок. Він також беріг остан
нього снопа, на Святвечір заносив до хати, де
він стояв до весняного посіву, як «ритуальна
святість». Українське народознавство (2004р.)
за загальною редакцією доктора історичних
наук С.Павлюка пише: «Мабуть, варто шукати
оту народну основу за аналогією з діями щодо
останнього снопа. Власне останній сніп і на
жинали з недожатого клаптика ниви, де й за
лишали на «бороду.» Його теж урочисто несли
з поля додому, де він не обмолочений стояв до
Різдв'яних свят. А на Святвечір, як ми вже зна
ємо, його вносили до хати і, як поважному гос
теві виділяли найпочесніше місце у світлиці».
Отже народна назва останнього снопа «дід»,
«Дідух і він призначався для покійного предка 
діда. На Різдво Дажбоже, як і на інші великі
свята (Великдень, Русаліі) наші предки вірили,
що покійні душі родичів відвідують живих, то й
сніп «Дідух» має стояти на видному місці. А ще
за давньою вірою душі померлих предків  ду
хи поля  перебувають в збіжжі на ниві, охоро
няють і допомагають виростити добрий уро
жай. В процесі жнив устатковуються саме в
останній не зжатий клаптик жита. Те ж саме
значення має і обжинкова «дідова борода,» яку
ще називають «Велесовою» чи «Спасовою».
Сидить ворон на копі дивується бороді
Ой, диво ж мені об сій броді!
Ой, чия ж то борода чорним шовком обвита
Сріблом – золотом улита?...

С

Останній сніп

«Завивання бороди» в жниварських обря
дах, очевидно найдавніша, рясно оспівана
в обжинкових піснях ритуально  магічна
дія. Переселивши дух поля в останній об
жинковий сніп, залишали недожатим жмут
жита. В супроводі обжинкових пісень його
завивали посолонь (по сонцю) надламува
ли колоски, завивали, щоб вийшла китиця,
і в трьох місцях перев'язували червоною
стрічкою чи ниткою. Це була жертва богам
урожаю Спасам, а також віддяка добрим
душам предків. Нацюкували (рихлили) сер
пом навкруг залишених стебел землю, ви
минали з колосків зерно і сіяли між корін
ням залишених рослин, промовляючи: «Ро
ди, Боже, на всяку долю  і на бідного, і на
багатого!», поливали посіяне зерно водою,
поруч клали на рушнику хліб, сіль ставили в
глечику воду, примовляючи: «Оце тобі, бо
рода, хліб, сіль і вода!». Цей ритуал на
примноження врожаю на наступне літо.
Прикрашають бороду польовими квітами,
стрічками, маком. З сусідами влаштовува
ли складчину. Парубки, щоб Земля – Матін
ка повернула втрачені сили, щоб спина не
боліла до наступних жнив, качалися по ниві.
З сусідами влаштовували складчину, що
закінчувалось крім пісень, жартами та ве
селими забавами. При відповідній погоді
обжинки мають завершитись до Маковія.
Ще кажуть, що до Перуна треба намолоти
ти хоч корець зерна, бо він «заходить до ха
ти свіжий хліб скуштувати». На стерні (ско
шеній ниві) випасали худобу, у такий спосіб
додатково удобрювали землю.
Хоч у серпні ще сонячні, гарячі дні, але
осінь уже стоїть на порозі. На стернищах нив
збираються табуни лелек, гуртуються. Ле
лечата виросли, окріпли, готові до далекої
мандрівки. Наші предки знали, що, коли ле
лечі ключі здіймуться в небо раніше, то зима
настане теж раніше і буде холодною.
Тамара Желіба
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Спасівка

Місяць серпень у наших прадавніх предків називався ще Спасом.
«Це свідчить про те, що існував Бог, якому присвячувалися спасів&
ські обряди, що дожили навіть до наших часів» (Г.Лозко). Біль&
шість дослідників стверджують язичницьке походження Спаса. У
словнику С.Плачинди читаємо: «Спасець (Спасеник) – бог, що до&
помагає рятувати людей від нещасть (пожежа, повінь, хурделиця,
хвороби, напад звірів чи ворогів) і водночас допомагає рятуватися
людям, зокрема, в критичний час наділяє людину неймовірною си&
лою, що й заповідає загибелі.» «Бог рятівник» (І.Литвинчук). Посилаючись на Буслаєва, Г.Дяченко
писав: «Спас – спаситель від усяких бід і нещасть, вживалося слов'янами ще в язичництві.» У Кла&
редворському рукописі читаємо: «Словени називали своїх богів Спасами». У «Велесовій Книзі» згаду&
ється, що місяць спасич & це подяка богам за добрий врожай. Богам, а не одному якомусь богові. До
спасівки відносяться і жнива, які не можна назвати святом, бо це дуже важка виснажлива праця на
полі під палючим сонцем. Жнива & це велике обрядове дійство ради якого людина працювала весь ка&
лендарний рік і в якому приймали участь усі боги Води, Сонця, Місяця,Зірок, Неба надаючи дари Ма&
тінки – Землі, спасаючи людину від голоду. Тому, мабуть, наші предки всіх богів називали спасичами,
а місяць серпень Спасичем. Вшановували Їх магічними ритуалами, обрядовими піснями, приносили в
жертву дари природи. Вірили, що в цей період духи і душі предків ( покійних родичів), якими відає Бог
Велес, відвідують свої родини, тому складали шану родинним богам & Роду, Рожаницям, поминали ді&
дів новим хлібом, медом, медовим напоєм. Саме їм виготовляли свічі з спасівського воску.

Н

едаремно на скошеній ниві залишали
Велесову бороду і жертвували хліби
ною, водлю, сілю. Це ще раз підтвер
джує прадавність язичної релігійної традиціі.
У народі збереглася пам'ять грибного, по
лотняного, горіхового, ягідного, «бо ж кожно
му овочу свій час», а досліджено тільки три
етапи Спасівки: медово – маковий з вшану
ванням покровительки водної стихії Богині Да
ни; Яблучний, коли Боги  Спаси за давньою
язичницькою традицією вшановувалися на ви
соких горах, скелях або біля джерел, у місцях,
які люблять боги. (В таких місцях відбувалися
тризни, військові братчини, вшановували за
гиблих воїнів). Хлібний Спас вшановувався
хлібом нового врожаю. До цього дня випікався
перший хліб, Спасівський Коровай. Не було
постів і ніяких заборон на вживання овочів і
плодів, бо ж кожен з них належав Землі і Сон
цю, мав бути присвячений рідним богам.

Медово – маковий Спас.
(Маковея)
«Перший Спас і тепло, і дощ, і вітер і
холод любить»
Цієї пори вже дозрівав городній мак  сим
вол Всесвіту, родючості, оберіг від зловоро
жих сил. В народі казали: «Скільки в маківці
зернят, стільки в небі зірочок».
Від назви рослини походить народна назва
свята «Маковей», а його обрядовість сягає
прадавніх часів. В цей день Небо наділяє ма
гічними властивостями макові зерна і воду.
Кожен вважав за святий обов'язок по
нести до святилища на посвяту головки
маку, мед, квіти. За звичаєм виготовля

лась «Маковійська квітка»  пишний букет з
огородніх квітів – чорнобривців, васильків,
сокирків, кудрявців, нагідок. Добавлялись
польові лікарськи рослини, головки маку
та соняшника. У кожному букеті свої сим
воли: Рута м'ята – від напасті та для здо
ров'я; ласкавці  щоб в родині була злаго
да, щирість, ласка; кудряві  аби кучері у
хлопців вились і любили дівчата; маточник,
щоб плодились бджоли; материнка  прип
лід тварин; соняшник  це сонце, воно для
всіх і для людини, і для рослини, і для тва
рини, уособлює небо, силу, яка дарує жит
тя всьому сущому на землі; чорнобривці 
символ родини, щоб дівчата і хлопці слави
лися чорними бровами Кожне зело наділя
лось магічними замовляннями. Особливо
колоритними були до льону: «рости вище
коліна, щоб нівкого з нас голова не боліла»
чи «білися біло, щоб нашим дочкам хустка

ми голівки покрила». Не менш колоритни
ми були примовляння і до конопель: «Щоб
рушники весільні, скатерті настільні, со
рочки натільні, штани – холоші чоловіку
пригожі, полотна білі хороші.»
Мак – видюк (дикий) освячували окремо.
Він вважався, як засіб проти чародійства. Ним
обсипали пороги, будівлі, біля тварин від не
чистої сили, вроків. Символічний зміст має і
кількість маковок у букеті: три – триєдність
буття, 7 – сім днів у тижні, 9 – Перунове число,
12 – місяці в році. «Маковійку» обвивали чер
воною стрічкою.
Вручаючи «Маковійку» дочці мати примов
ляла: «Бери, доню, цю квітку. Щоб ти була та
ка гарна, багата й пригожа, як вона. Щоб так
і тубе люди любили, як ми любимо «Маковіїв
ську квітку».
Квіти і трави збирали до схід сонця, ос
вячувалися те. До того, як іти до святили
ща, треба було ситно поїсти бо хто освячує
маківки на порожній шлунок, той весь рік
ходитиме голодним. Повертаючись додо
му, обмінювалися з добрими побажаннями
з близькими та друзями маківками, як на
Великдень писанками. На всіх чекав обря
довий обід  шулики. З борошна, заміша
ного на молоці або сметані, яйцях випіка
лися коржі. Потім заливалися розтертим
маком, медом.
Маковійку підвішували у хаті на почесному
місці до сволока і там вона висіла до наступ
ного Маковея. При потребі з неї виготовляли
ліки, добавляли до купелю, васильки клали в
домовину, на Благовіщення дівчата вплітали
в коси, використовували в обрядах.
Українська Родина № 3/2017
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ОБРЯД ОСВЯЧЕННЯ
ВОДОЙОМІВ
Напередодні обряду освячення квітів наші
предки проводили не менш цікавий обряд 
освячення рік, криниць, інших природних во
дойомів. «Є свідчення, що кілька століть тому
до Києва збиралася сила силенна людей з
усіх усюд. Свято проходило на місці сучасно
го Хрещатика (тоді тут ще були яруги та неп
рохідні хащі з численними джерелами». Всі
чоловіки мали бути зодягнені в козацьке
вбрання. «Очевидно, з цим пов'язана якась
конкретна дія, про яку до нас не дійшли спо
гади» (В.Скуратівський).

В давнину наші далекі пращури всім живо
токам і джерелам приписували надприродні
сили і дуже бережно відносилися до води, як
до живої істоти, вірили в те, що вона може
перетворюватись в богиню. Вшановували
богиню Дану, дарительку води, струмків, рі
чок , дощу, водограїв. За визначенням Зной
ка : «Дана – жіночий початок Всесвіту». Культ
води Богині Дани датується до індоєвропей
ською добою (IVIII тисячоліттям до н.е.). Чо
тири рази за рік на берегах річок, біля дже
рел проводили релігійні обряди, приносили
жертву (хліб, квіти.) Кожен обряд мав свої
відмінності: на Водосвяття  очищення для
людей, на Велеса  очищення для тварин, на
Купала  для жнив, на Маковія  найурочисті
ше, для очищення і оздоровлення людей.
Нажаль конкретних описів не маємо. Повість
временних літ повістує: «…кладезем і езе
ром жертву приношаху». Це вони про древ
лян, які вшановували криниці і озера. Є окре
мі згадки про вогнища біля води, обкурюван
ня димом з цілющих трав водограїв, співання
обрядових пісень, молитов, магічні закли
нання, чищення криниць.
З водою тісно пов'язане все громадське і
побутове життя наших предків. За звичаєм
суворо засуджувалося суспільною мораллю
коли хтось знечистить криницю.
Чоловіки збиралися гуртом, вичищали дни
ща криниць, лагодили, упорядковували. Щоб
нечисть не розводилась, не псувала її треба
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надійно захищати. Очищення і освячення кри
ниць на Маковея  обряд божий і святий. Дів
чата плели віночки, прикрашали облямівки та
тарським зіллям, листям папороті, в воду ки
дали лепеху, любисток з обрядовими піснями,
заговорами, щоб вигнати зло і дати змогу
оселитися добрим духам. Обов'язково вішали
поруч якогось кухлика, щоб перехожий міг
утамувати спрагу. Напоїти водою подорож
нього вважалося не послугою, а обов'язком.

КАЧАННЯ МЕДУ
З особливим нетерпінням чекали Спаса па
січники. Кожен бджоляр напередодні першо
го Спаса ( макового) «підрізав бджоли»: виз
начав яку кількість меду скачати собі і скільки
залишити бджілкам на зимівлю, вилучити з
вулика зайві вощини, об'єднати малочисленні
сім'ї тощо. Це період збирання меду, як і маку,
бо в цей день Маковій наділяє його особливи
ми властивостями. Крім цього ще не відцвіли
медоносні трави і бджоли встигнуть наносити
собі меду на зиму. До Спасівки, кажуть, бджо
ли працюють на пана, а після Спаса на себе.
За звичаєм мак освячується разом з маком і
квітами, а потім годилося пригостити сусідів,
вдов, сиріт, немічних людей. Вважалося, цей
ритуал на наступний рік принесе пасічникові
збільшений прибуток.
У давнину був дуже високий статус меду.
Коли хто позичав щось важливе, давав ставку
(клятву), казав: «Ставлю на мед!». Це зо
бов'язувало розрахуватись з кредитором
вчасно. Якщо ж клятва буде нарушена, то крім
позиченого боргу прийдеться розраховувати
ся ще й медом. Якщо родина пасічника хоче
побрататися (подружитися) з іншою роди
ною, то приносив «на братчину» бджолиний
рій, за яким уже разом доглядали, а на Мако
вія ділили порівну мед.
З Спасом родину пасічника пов'язують ще й
турботи по виготовленню свічок, а їх треба ви
готовити багато: господарські, спасівські,
громничні, великоднівські, святвечірнівські,
хрещенсвятські, покійницькі, сирітські, вдови
ні, для бідних. Свічки «Трійці»  (оберегові) ма
ли бути в кожній господі. Для їх обгортання
використовували маковіївські чи купальські
квіти. За першою свічкою примовляння:
«Пресвята, родюча земелька наша, ниви, са
ди, огороди! Світ Сонця вам!». За другою:
«Праведне Сонце, Місяцю ясний, Зорі світлі,
Небо пречисте! Будьте милостиві до людей і
до тварин!» А за третьою: «Ліси, води, повітря
чисте, всі душі праведні, Лада наші, мухи божі!
Всім вам на добро, на пожиток!».

ЯБЛУЧНИЙ СПАС
Яблучний Спас ще називали Великим. Пері
од перетворення природи, настання осені.
Хоч сонечко ще пригріває, але ночі холодні
шають. Яблуко у наших далеких предків  сим

вол життя, безсмертя, плодючості, радості,
мудрості, любові. З цвітінням яблунь та дозрі
вання їх плодів люди пов'язували своє родин
не життя. Існувало повір'я про молодильні яб
лука, що дарували людині молодість, здо
ров'я, безсмертя.
Свято Великого Спаса пов'язане з врожая
ми садів. Магія початку в наших пращурів бу
ла сильно розвита. Перші плоди землі, щоб
забезпечити достаток протягом року і на май
бутнє, потребувало ритуального освячення.
Звичайно ж треба було освятити урожай, мо
литвами вшанувати Богів –Спасів біля водой
мищ чи на підвищенні. Календарні строки ос
вячення дарів встановлювали волхви, згідно з
погодно кліматичними умовами. Освячува
лися дари садів (груші, яблука, сливи), бджо
лині вулики, стільники і самі сади.
Урочисто, з певним ритуалом, готувався
спасівський кошик: магічні замовляння до кож
ного фрукта, прикрашався цілющими рослина
ми, обв'язувався семиметровою червоною
стрічкою, на якій поступово завиваючи, магічно
замовляючи, закручувалися дванадцять вузлів
– символ дванадцяти місяців року – щоб через
рік боги послали ще дородніший урожай. Вша
новували богів сонця, Води, духів садів,прино
сили в жертву медовий напій, освячені продук
ти. Звичай вимагав пригостити родичів, бід
них, сиріт, немічних старих людей медом і
фруктами. Після освячення обмінювалися яб
луками, бажаючи один одному здоров'я, май
бутнього урожаю, «щоб на той рік було більше
за цей рік». Повернувшись додому, господар
обходив з спасівською свічкою з молитовними
пошануваннями пасіку, усі стільники, сад, ос
вячував їх. За святковим столом, де щедро че
кала обрядова їжа (печені яблука, пиріжки з
фруктами, борошняні страви. Звичайно ж тра
пезу розпочинали яблуками з медом. А запи
вали їжу медовим напоєм. Питний мед у своє
му первісному традиційному значенні не мав
нічого спільного з алкогольними напоями. Ві
домий дослідник і популяризатор пасічництва
Н.Іойриш говорив так: «Я сподіваюся, що читач
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не звинуватить мене у пропаганді алкоголізму,
оскільки рекомендуючи медовий напій, тим са
мим виступаю проти пияцтва». Коливом поми
нали предків – це третій вихід померлих на світ
у весняно – літній період. В цей день провод
жали захід сонця. Для цього з обрядовими піс
нями ритуальними діями (качання в горосі)
справляли гороховий день в полі. Проводили
ся ігри, дівчата водили магічні танки, збирали
ся братчини. На протязі спасівських свят відві
дували могили померлих, вшановували загиб
лих воїнів.
Великим Спасом завершувався літній сіль
ськогосподарський цикл. Починали сіяти ози
мину.

ВИГОТОВЛЕННЯ
ПИТНОГО МЕДУ.
Для того, хто не знає про традиційний медо
вий напій наших далеких пращурів вважаю за
потрібне запевнити, що він ніякого відношен
ня до медовухи, про яку співалося в пісні «пи
ли горілку, пили наливку, ще й мед будем
пить». Виготовлення питного меду сягає сивої
давнини. Мандрівник Ібн – Руста, подорожую
чи на Русі, залишив згадку про те, що дажбо
жичі на рік по небіжчикові беруть кухлів по 20
меду (мається в виду питного меду), несуть на
могилу покійного і всією родиною розпивають
. Мед пили наші предки не тільки в поминальні
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дні, ще й на свята, зберігали, як ліки. А ще ви
ливали у вогонь мед і суру, як жертву богам. За
свідченням літописця Нестора, князь Володи
мир з численними іноземними послами роз
пивали мед. Військові перемоги чи ще які зна
чимі події в князівстві, ніщо не обходилось без
пиття меду. Русичі продавали мед купцям і він
«розходився по всіх усюдах».
Без медопиття. У Володимира мед визна
чався таксою в «триста медових просапок».
В.Скуратівський, працюючи в рукописних ар
хівах в Ленінграді натрапив на давній рукопис
ний рецепт виготовлення руського меду.
Подаю рецепт в описанні В.Скуратівсько7
го: «До однієї мірки чистого меду додавали ві
сім рівних їй частин свіжої джерельної води.
Розведену в казані ситу підігрівали, помішуючи
на вогні доти, доки не з'явиться піна. Шумовин
ня легенько знімали дерев'яним ополоником.
Якщо напій планувався для швидкого вжитку,
то варку на цьому закінчували. Коли ж медови
ця призначалася для довшого зберігання, її ва
рили аж до запустіння. Остуджену до теплоти
парного молока патоку, переливали, додаючи
дріжджів, у дерев'яні бочки, залишаючи в кож
ній трохи вільного місця й невеликий отвір. Ко
ли процес бродіння повністю закінчувався, по
судину наглухо закорковували і бочки перено
сили на постійне зберігання в льох. Для поліп
шення смакових якостей у період бродіння до
давали гвоздику та інші прянощі».
Рецепт 2. «До однієї частини меду додавали
шість порцій води і підігрівали на легкому вогні.
Коли ж рідина закипала  вкладали торбу з дво
ма пригорщами якісного хмелю й тримали, по
ки не ввариться. Опісля, знявши піну, занурю
вали торбинку з прянощами й грузилом. Через
15 – 20 хвилин варіння, масу трохи остуджува
ли, додавали дріжджів, виносили в льох. Через
3  тижні ;) мед готовий до вживання».
Мед продукт, чи мед напій  річ хороша. Але
всьому треба знати міру, бо, «якщо не в міру,
то і мед в гіркоту». Смачного, Вам!

ХЛІБНИЙ СПАС 7 «ДЕРЖИ
РУКАВИЦІ ПРО ЗАПАС»
Птахи готуються до відльоту в теплі краї, по
декуди на деревах червоніє листя, ночі холод
нішають з кожним днем. Все це свідок того, що
наближається золота осінь, що літо закінчуєть
ся. Наступає період заготівлі яблук та деяких
огородніх культур на зиму. Люди вітають один
одного з третім, Хлібним Спасом (16 серпня за
язичницьким календарем». До цього дня випі
кається хліб з нового врожаю, великий у квітах
і колосках Спасівський Коровай. Урочисто ос
вячувалося поле, зерно для посіву ярових куль
тур, обрядовий зажинковий сніп та вінки, зерно
яких змішується з посівним.
Хліб  символ життя і «всьому голова». Йому
поклонялися так само, як і Сонцю, Небу, Місяцю,
Зорям, Воді, дякували за добрий урожай, про

«От діждали літа та нажали жита,
поставили в копки і вдарили гопки» – з
такими словами Галина Василівна
розпочала свято «Обжинок». На нашому
полі дозріли колоски, які весною висіяли
дітки середньої групи, а тепер час
збирати урожай. І «дідух» готовий до
святої вечері. ДНЗ №1 «Перлинка» м.
Шепетівка.

сили сприяння на майбутній. Хліб  основна харч
для тіла і душі, бо то є «видимий світ божествен
ного життя». У ньому безкінечна вічність єднання
живих з душами предків, єдина доля всіх людей.
В цей день особливо славили Землю  году
вальницю, яка народжує хліб. Славили і предків,
бо то їхні душечки перебували на хлібному полі,
оберігали від всілякоі напасті та темних сил,
сприяли хорошому врожаю.
Не менш урочисто проходили посіви ярових.
Першим хлібом з нового урожаю, сіллю на ви
шитому рушникові проводжали сівачів у поле.
Кожен господар клав на воза три снопи, на них
майстерно складав мішки з посівним зерном з
магічними приговорками та рухами. Це місте
рія посіву озимини. По закінченню посіву схо
дилися на колективну братчину, там же, на по
лі, яка супроводжувалась і славленням, і мо
литвами, і дотепними жартами, і піснями, і по
минанням покійників, споживанням жертовно
го короваю.
«Хай і вони з нами попоїдять ті душечки, яких
ми споминаємо».
Лісовики розкладали на лісових галявинах
обрядову їжу, чим задобряли лісових духів не
робити зла.
Останнім часом виходять з друку книги, що
переосмислюють нашу історію, відмивають її
від «помазання» ворожих нам імперій і чужої
релігії. Вертаємося до пам'яток сивої давнини,
хочемо збагнути що ми здобули і що втратили
за тисячоліття чужого епосу, чужої культури,
воєн і насилля.
Кусками вириваємо з архівних документів,
археологічних розкопок для себе глибинні тра
диції сивої давнини, не перестаємо дивувати
ся великою фантазією наших пращурів, їхньою
природною мудрістю, гармонією єднання душі
з Космосом.
Тамара Желіба
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ВИКРАДЕНА З РАЮ
Дитинство 7 Зошит другий

І ТАК ТИХЕНЬКО СКАЖИ: МАМО!
Родителю предвічний, СвятРусі Хранителю!
Тобі ввіряю судобицю свою! Тобі ввіряю главницю свою!
Тобі ввіряю десницю свою!
Я слухала їхню розмову. Розмову доктора хімічних наук, про7
фесора, завідуючого кафедрою неорганічної хімії Київського
політехнічного інституту та простого робітника васильківського
заводу, розмову двох моїх батьків, яких я любила. Хто із них
рідніший? Хто ж підкаже? Одного з них я перестала називати
татом, а другого навчилася, один з них став Миколою Кіндра7
товичем і німе питання без відповіді гризло мене постійно:
7 Чому він такий нещасливий?
Мені хотілося, щоб він залишився з нами.
Колись я казала йому:
7 Тато

Хотіла б я вийти у чистеє поле,
припасти лицем до сирої землі
І так заридати, щоб зорі почули,
щоб люди вжахнулись на сльози мої
Леся Українка

Посади сад Доброти в серці своїм,
І мої солов'ї прилітатимуть туди –
Зорю щоранню славити!
Вісті Ізначальні
Софія і Володимир Удовенко. Люди перебігали з проти7
лежного боку і питали, чи це артистка до них приїхала

Глава 1.
Київ – бублики, каруселі,
свистки, льодяники
Зерно з чужого поля – безживне!
Вода з чужого джерела – безплідна!
Лиш Рідна Земля – Силастосила!
«Вісті»

Володимир Вікторович Удовенко.
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о мій останній день волі. Я десь у
знайомих, хтось із моїх мене роз#
шукав і кличе додому, бо приїха#
ла з Києва батькова тітка. Я швиденько
побігла. А дома батько й каже:
# Збирайся, Ніно, поїдеш із тіткою
Марусею у Київ на канікули до одних
людей у гості. Я дуже зраділа, бо знала,
що Київ – це величезне місто, в якому
повно каруселей, бубликів, пряників з
маком, свистків, півників#льодяників
на паличці, яких ми тут купували у ци#

Т

ганів, та ще багато різної смакоти. І зі
мною разом Сонце радісно сміється:
# Все на світі продається!
Я дуже любила їздити в гості до тьоті
Марусі в Київ. Стіл ломився тоді від
святкових страв, як ми були у неї остан#
нього разу з батьком – їж скільки влізе!
Все таке смачне! Ще тоді її чоловік Сте#
пан був живий. Мої сестрички щось там
порадилися між собою, та вирішили,
що мене треба пристойніше одягти. По#
чали збирати в далеку дорогу. Примуси#

Рудбекія сонячна.1973 р. Папір,
акварель. 31,5х43,5

Володимир Удовенко і Софія з сином
Вовою 19607і рр.
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ли зняти драні панчохи, взамін принес#
ли свої довжелезні, але цілі. Вдягли си#
нє клітчасте пальто Галини і зелену хус#
тинку з червоними кутами. Це я вже бу#
ла зібрана, нічого з собою не дали, на#
віть ляльки ніякої, не знала я тоді, що
проводжають з рідної хати – проводжа#
ють назавжди, бо потрібна була я лише
своїй рідній матусі.
Вже смеркало. Треба було поспішати.
Батько пішов з нами до автобуса. По до#
розі він ніби заспокоював мене, що ма#
ми немає, казав:
# Всі люди смертні. Старенькі помруть
перші. І твоя бабуся Прися скоро пом#
ре, і тьотя Маруся, а чоловік її дядько
Степан, вже помер. І батько перераху#
вав усіх наших родичів, яких я знала і
яких не знала. А тьотя Маруся везе тебе
до вчених розумних людей, професорів.
Вони не такі як ми, вони інші і все#все
знають і на всі твої запитання дадуть
змістовну відповідь і навіть розкажуть
як жуки родяться. Ти слухайся їх, будуть
тебе тоді любить, вони хороші люди,
тільки син у них трішки хворий. І остан#
нє, як уже сідали в автобус, додав:
– Будь ласкавою, бо ласкаве телятко
дві матки ссе, – дуже дивно він говорив,
дуже дивно прозвучали ці останні слова
і відчула я: він прощається зі мною.
От їдемо ми вже у київському трам#
ваї. Цікаво. Приїхали. Йдемо під гору.
Вже на горі. Заходимо у величезний
сірий наріжний будинок. Піднялися
на другий поверх. Дзвонимо у двері.
Зустріли нас привітно, бо чекали. По#
тім згодом господарі цього дому опо#
віли, як злякалися, коли на них гляну#
ли великі сумні очі. То були не дитячі
очі, то були очі дорослої людини. Ма#
ленька худенька дівчинка з поглядом

Гвоздика. 1976 р. Полотно, олійна
темпера. 38х29,5

В хустинці з червоними кутами Ніна приїхала в столицю України. 1967 р.

дорослої людини – то страшно. А я те
пам’ятаю, так дивилася, бо не могла
приховати свій смуток і біль.
Заходжу у першу кімнату. На ліжку
відпочиває їхній син Вова. Мене вра#
зила велика кількість книг. Я ніколи
не бачила стільки книжок! Мабуть, ці
люди і справді дуже розумні, як казав
мені батько, бо прочитали всі ці

Галина Петрівна Рощина з сином Сашком

книжки – силу#силенну книг, а наві#
що б вони тут ото стояли? А я прочи#
тала тільки три тоненьких, що брала у
шкільній бібліотеці: про пана Коць#
кого, про півника і мишеня та про
вовка і семеро козенят. Нічого розум#
ного сказати не можу і миттєво я при#
гадала мою з батьком розмову. На#
решті, пора вже питати про те, що ме#
не так мучило і я з надією на відпо#
відь, блиснувши ерудицією, запитала:
– А як жуки родяться?
Всі чомусь посміхнулися і хтось від#
повів, що Вова біолог, і він потім по#
каже цікаві кольорові альбоми з жука#
ми, птахами і різними тваринами і все
розповість. Знов не отримала жаданої
відповіді. От ці дорослі! Навіть про#
фесори нічого не знають про жуків!
Не можуть розказати! Тоді нехай це
питання весь час по колу крутиться у
моїй голові та не дає мені спокою! Я
підійшла до шафи, де за склом стояли
іграшки. Дозволили відсунути скло.
Дивувалася кожній іграшці. Тут був
кумедний гумовий хлопчик, собачка,
два котики з рожевим та блакитним
бантиками, справжня висушена мор#
ська зірка та ракушки. Я намагалася
бути ввічливою, дуже хотілося їм спо#
добатися, не видатись дурною, щоб
швидко не вигнали, але не знала як,
Українська Родина № 3/2017
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Микола Леонідович Рощин з сином Сашком

бо була диким дитям волі, що любило
бігати босоніж по скошеній стерні.
Воля – то було моє виховання.
– Як сподобаєшся їм, може поживеш
у них довше, – пригадалися мені слова
батька. Потім запросили нас до столу і
я напала на вечерю, як з голодного
краю! Перед сном треба було покупа#
тися. Я сиділа на кухонному дивані, а
Професор стягував з мене панчохи, а
вони довжелезні, ніяк не закінчуються
– насилу їх зняв.
...Червона майка, біла футболка і хус
тинка зелена з червоними кутами зберіга
ються на згадку…

Троянди. 1977р. Картон, олія. 34,5х25,5

42

Українська Родина № 3/2017

Тьотя Маруся почала купати мене у
ванні, але я попросила її вийти. Це я
вже вдруге купаюся у такій великій
ванні. Перший раз купалася рік тому у
лікарняній ванні, коли лікувала ангіну.
Поки я плавала у ванні, Вовина мама
швиденько перешила мені з професор#
ської величезної сорочки маленьку
нічну сорочечку. В мене ніколи не було
нічної сорочки, в мене ніколи не було
домашніх тапочок. Я стала ніби ма#
ленькою принцесою, коли вдягла ту
сорочечку, лягла у постіль, – вона пах#
ла чистотою. Ніхто зі мною дома так не
возився і не надавав стільки уваги. Я
прошу залишити світло, бо темряви
боюся, бо як темно, страшне чудо#
висько знову з’являється у кімнаті і на#
водить на мене жах. І довго ще те стра#
хіття мене не залишало і згодом, воно
із дитячої перестрибнуло у дорослу уя#
ву і стали тоді снитися страшні сни.
Хтось ріже горло гострим лезом, – з
жахом прокидаюся. Сплющується не#
бо з землею, бракує повітря, все го#
рить, але то вже мої дорослі сни.
Ці добрі люди сказали, що поведуть
мене на новорічну ялинку і що я в них
побуду до кінця канікул. Нічого мене не
розпитували, а дали величезну коробку
з кольоровими олівцями, альбом і я ма#
лювала, забувши про все. Професор по#
вів мене у крамницю, купив красиву ме#
режану сорочку, якої в мене ніколи не
було! Купив колготки, перший раз ба#
чила таке чудо, не знала, що воно таке і
як його одягати. Володимир Вікторович
дуже любив малих дітей, особливо, коли
вони його слухалися.
В цьому домі, у цій сім’ї мені подо#
бається, покидати їх не хочеться. З
жахом про це думаю. А куди йти? До

кого? До рідної матінки? Її нема в ме#
не. До батенька? В нього й без мене
ротів багато, повно різних турбот. До
сестер? Вони ще самі малі, ще вчаться
у школі. До братів? Нащо я їм? Нащо
я всім? Навіщо?
– Ніна, канікули заканчіваюца, тєбє
нужна вазвращаца дамой і ідті в школу,
патаму шта, нєльзя прапускать урокав,
ти атстанєш, – так казала Софія Васи#
лівна.
Мені було страшно вертатися в свою
школу – там так холодно. Невже я не
сподобалася? Може я погана, некуль#
турна, груба, невихована? Та все одно я
їх усіх вже полюбила.
… А мене полюбіть, бо до рідної хати не
ма вороття, бо в рідній хаті для мене немає
життя і місця нема, бо рідний батенько і
сестрички любі з рідної хати провели, бо
рідна хата тепер для мене чужа. Рідної ха
ти тепер у мене нема. Бо Рідна Хатонька
колись у мене була. І Матінка Ріднесень
ка колись у мене була...
– Я буду у вас у школу ходить! – при#
думала у відповідь на те, що треба додо#
му у Васильків та йти до школи.
Професори мене підгодували, бо я
дійсно, була страшна – худа, всі ребра
можна було перерахувати. Одягли мене,
взули і думали, що рана моя заживе і що
мені вже не так тяжко буде вертатися
додому. Але невже так швидко горе за#
бувається за короткі шкільні канікули?
Софія Василівна насилу ходила, бо
хворе серце. Коли лікувалася у клініці
для вчених, – познайомилася з профе#
сором, доктором фізико#математичних
наук, Галиною Петрівною Рощиною,
що викладала в Київському державно#
му університеті ім. Т.Г. Шевченка. Со#
фія Василівна зателефонувала їй та
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Це я, Ніна, у васильківській шкільній формі.
Мої братики та сестрички кликали мене
Соловейком, бо щебетала без зупину
цілісінький день. 1967 р.

Софія Удовенко. Квіти у кошику. Вишивка
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розповіла про нашу родину, про те, що
залишилося семеро дітей без матері. У
Рощиних дітей не було, то ж вирішили
вони поїхати в школу#інтернат на огля#
дини – побачити мого брата Сашка. Як
сподобається їм, то за сина собі взяти.
Привезли Сашка до нас. Він їм сподо#
бався, тож вирішили всиновити, а по#
ки кілька днів канікул Саша гостював у
нас. Покупався у ванні, а потім і каже
до Софії Василівни, знаючи, що його
хочуть ті чужі люди забрати:
– Мені думається, що мені у вас буде
краще, – брату було одинадцять років.
– Саша, ми нє можем вас дваіх
взять, я очєнь балєю, нєдавна пєрє#
нєсла втарой інфаркт, – відповіла
Софія Василівна.
Тоді Сашко поїхав додому у Васильків
до рідного батька і всім повідав, що він
вже від них іде, бо знайшов де жити,
знайшов собі нових батьків. Син так ви#
рішив, то рідний батько тільки схвалив
його рішення та відпустив.
Професори довго, зачиняючись у ка#
бінеті, не один день вирішували дуже
важливе для них питання, а що ж зі
мною робити? Стало їм мене жаль –
куди ж те дитя вернеться? Зрозуміли
вони, що йому нікуди вертатися.. та
ухвалили рішення:
– Нехай залишається, нам дочкою бу#
де, а сину сестрою. Ми вже у літах, то
буде на кого хворого сина лишити.

Коли я вже пішла у нову школу, у но#
вий клас і моя однокласниця, по кличці
Щучка запитала мене:
– А єслі у тебя и ета мама умрьот? – то
було страшне питання, мабуть та дівчи#
на дуже жорстока, вона мене цим пи#
танням боляче вколола, і вона стала ні#
би моїм ворогом на весь час.
– Ніночка! – звернулася до мене Со#
фія Василівна.
– Я – Нінка! – здивовано обірвала її.
Яка ж це я Ніночка, коли ніколи не чу#
ла такого слова, це якось було дивно
мені, завжди і скрізь була Нінка, і
дражнили мене Хвостиком, бо як гуля#
ла на березі, чатувала всіх братів та сес#
тер, хвостом ув’язувалася за ними, і
бігла, поки не втікали від мене. Ще об#
зивали Папугою, бо всіх передражню#
вала, а частіше всього мої братики та
сестрички кликали мене Соловейком,
бо щебетала без зупину цілісінький
день! Софія Василівна була неприємно
вражена моєю відповіддю, і більше ні#
коли так ласкаво мене не називала.
Вона пошила мені світло#коричневу
шубку із штучного хутра на своїй швей#
ній машинці і таку ж саму шапочку з
вушками та приколола малесенький бу#
кетик червоних квіточок і я пішла у но#
ву школу.
За якийсь час мене відвідали сестри.
– А мені шубу та шапку пошили і но#
ві черевики купили! – радо закричала
через весь коридор, а сестри теж раділи

Сашко. 1967 р.

Володимир. 19307і рр.
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Володимир з сином Вовою

і посміхалися. Велике клітчасте пальто
вже не було потрібне, то його разом з
довжелезними панчохами повернули у
Васильків. Мабуть, від того, що раніше
мені діставалися самі обноски, я ста#
вила нове взуття біля ліжка, тоді вран#
ці милувалася ним. Ця звичка лишила#
ся у мене аж до старших класів.
Ніна Удовенко
Продовження читайте в наступному номері.
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СТАРОВИННИЙ БОЙКІВСЬКИЙ ОДЯГ

О

Одяг населення бойківського краю поряд з тим спільним, що єднає його з іншими українськими
етнографічними зонами, зберіг і свою локальну специфіку.

З
р

О

Т

дяг бойків як і інших етногруп, присто
сований до природногеографічного
середовища і виду занять. У відповід
ності до умов праці він відзначався зручністю,
простотою, стриманістю. Своєрідні риси
вбрання проявилися в конструктивних фор
мах комплексів, компонентах, художньоде
коративному оформленні, колориті.
Основним матеріалом для виготовлення
одягу у бойків виступала домоткана тканина.
Соціальноекономічні та побутові умови
сприяли збереженню домашнього вироб
ництва полотна, сукна і шкіри. Використання
для одягу льняного і конопляного прядива та
вовни становила давньоруську традицію. Із
льняного тонкого полотна шили натільний,
поясний і рідше верхній одяг (каптани, каца
байки) та головні убори жінок. Полотняна ви
бійка ішла на пошиття поясного жіночого
одягу. Загалом одяг робочий повсякденний
виготовляли з конопляного полотна, а на
свята – з льняного.
Характерною рисою бойківських сорочок є
декоративне оздоблення – збирання в бри
жі. Біля горловини та зап’ястя полотно со
рочки густо збирали в дрібні збори, які утво
рювали своєрідні орнаменти. По брижах ви
шивали вовняною ниткою геометричні узо
ри. Крім брижування в жіночих сорочках ви
шивались хрестиком уставки, комірці і ман
жети. Вишивали сорочки домашніми пряде
ними нитками натурального кольору, згодом
почали додавати чорні. З появою бавовняних
ниток – синіх і червоних перевагу здобува
ють синьочервоні кольори. При вишиванні
сорочок враховувався вік жінки, її сімейний
стан. Найбагатше оздоблювались дівочі со
рочки та весільні.
Поясний жіночий одяг шили з грубого до
мотканого полотна, але назв він має багато:
фартух, кабат, сукня, димка, мальованка,
святкові спідниці з домотканої вовняної тка
нини – фарбами, фарбанки. Різновидність
назв зумовлювалася матеріалом і характером
оздоблення.
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Спідниці з білого грубого конопляного по
лотна густо збирали біля пояса, оздоблюва
ли хрестиковою вишивкою, а внизу мереж
ками та смугами вишивок. Внизу спідниць
пришивали мереживо ручного виконання з
білих грубих доморобних ниток. Було дуже
поширеним рясування усієї спідниці згори
до низу. Спідницюмальованку виготовляли
із звичайного домотканого полотна, на яке
способом вибивання друком наносили різні
узори. В залежності від узору й місцевості
виготовлення мальованки й називали – «на
ланцюжок», «на штурганю», «на сороківці»,
«на колічканя», «устриканя», «дуганиста»,
«дзябканиста», «галузаня» та ін.
Невід’ємною частиною поясного жіночого
одягу була запаска (півка, запанка,запиначка,
припиначка), з домотканого або фабричного
полотна, яка закривала передню частину
спідниці. Оздоблення на запасках розміщува
ли переважно горизонтальними смугами.
Пояс – обов’язкова приналежність жіночого
одягу на бойківщині – мав різні назви; паси
ня,плетина, поясина,тканиця.
Сімейне становище дівчини, заміжньої жін
ки, вдови – відображалось в особливостях
одягу. Найбільш яскраво це проявилося в за
чісках, головних уборах і прикрасах.
Невід’ємну частину жіночого одягу станови
ли прикраси – нашийні, нагрудні, для вух і паль
ців. Відзначалися вони різноманітністю локаль
них назв: силянка, очко, драбинка, плетінка.
Чоловічий одяг у порівнянні з жіночим був
менш різновид ним. Сорочка чоловіча як і жі
ноча була уставковою і безуставковою, дов
гою, нижче колін. Її одягали поверх штанів і
опоясували широким поясом. В оздоблення
чоловічих сорочок переважає чорний колір
вовняних ниток – синій, а в деяких селах за
хідної Бойківщини – темнокоричневий і зеле
ний. На турківщині чоловічі сорочки мали ус
тавки, оздоблені вишивкою, в якій чергували
ся вузькі й широкі чорні смуги. Вишивку роз
міщували на комірі, уставці, по обох боках па
зухи і манжетах. В ній переважали геометри
зовані орнаментальні мотиви.

г
н
н
ж
в
д
в
н
ц
р
п
т

Полотняні штани (гаті) вузькі й довгі – до
кісточок, стягнені у талії на очкур (гачник,
гашник) з вставним клином між голошами,
зберегли старовинний крій. З головного
убору носили фетрові капелюхи, а взимку
баранячі шапки.
Безрукавний і рукавний верхній одяг бой
ків був однаковий за кроєм як для жінок так і
для чоловіків. Безрукавна форма одягу –
лейбик, оздоблений різним кольоровим на
шиттям рослинних мотивів.
Верхній довгополий рукавний одяг виго
товлявся з битого сукна з натуральної овечої
вовни темносірого, темнокоричневого і бі
лого кольорів. Різноманітністю назв відзна
чаються форми верхнього одягу: сіряк, гуня,
куртак, лейбик довгий.
Основне традиційне взуття бойків – шкі
ряні тупоносні постоли (ходаки), поверх
яких узимку натягували плетені із соломи
солом’яники. Заможніші мали на зиму шкі
ряні чоботи. Побутувало і дерев’яне взуття
– довбані долотом черевики: довбаники,
дерев’яники.
З часом одяг бойків почав докорінно зміню
ватись. Домотканий матеріал поступово змі
нювався на фабричний та інші нові тканини.
Широко у побут бойків увійшли товари легкої
промисловості (текстильної, швейної, шкіря
ної, хутряної і взуттєвої). Створюється зруч
ний і гігієнічнораціональний одяг.
Руслана Юсипович, завідуюча
народним музеєм «Бойківщина»
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ОДЯГ ТА РЕЧІ ДОМАШНЬОГО ВЖИТКУ БОЙКІВ
З давніхдавен, бойки живучи на землі, де багато лісу, використовували в побуті дерево. З дерева
робили дерев’яний посуд, взуття, реманент для домашнього господарства.
ак ми бачимо, що майже весь
посуд зроблений з дерева: від
ложки до миски, масляниці,
горнята#двійнята, скопиць, гелетка,
ночви, лопата для випічки паски, сіль#
ниця, колотівка, решето. Також ми мо#
жемо побачити дерев’яний стілець,
виготовлений із кореня дерева, колесо
до воза, дерев’яне ярмо в яке упрягали
волів і орали поле, пранники, верете#
но, ціп, вила, граблі, шатківниця. Все
це – речі домашнього вжитку в нату#
ральному господарстві бойків. Все, що
побачив бойко виготовляв і викорис#
товував в побуті.
Народилось немовля, чоловік виго#
товив дерев’яну колиску, яку прив’язу#
вав до стелі і виколисував дитя. А коли
синок чи донька підростали, батько
витесував дерев’яні іграшки і для ди#
тини не було кращого нічого, ніж те,
що було виготовлено батьківськими
руками. А як було непросто виготови#
ти ткацький верстат, чи ламанку, чи
перебирачку для технологічного об#
роблення льону, а як цікаво і майстер#
но зроблено верстат для вичинки шкі#
ри, або ручна січкарня. Також дерево
використовували і в кузні. Наприклад,
дерев’яний ковальський міх в поєд#
нанні зі шкірою, використовували для
подачі повітря до вогню.
А щоб заготовити сіно, чи щось при#
везти з поля, бойки навчились виго#
товляти віз.
Який гарний одяг мали наші пращу#
ри. Виткані та пошиті з домашнього
полотна блузки, спідниці, запаски, чо#
ловічі та дитячі сорочки, всі вони оз#
доблені вишивкою чи бісером. Кожне
село має свій візерунок, свої барви ко#
льорів. Бойківчанки – жінки вродливі
і веселі, тому і кольори використовува#
ли яскраві як у веселці.
А як милують око відвідувачів виши#
ті бабусиними руками рушники. По
народному звичаю їх стелили молодим
під ноги під час вінчання, прикрашали
образи на покутті, на рушнику з хлі#
бом#сіллю зустрічали господарі гостей.
В давнину, коли дівчина виходила за#
між, то вже одруженій, при чіп#чанні
надівали на голову чіпець і носила во#
на його під хусткою до старості. Із гру#
бого сукна шили сердаки в яких ходи#
ли взимку.
На ноги взували дерев’яники, які ро#
били з дерева липи, а дещо пізніше но#

Т

сили ходаки. Вже в 1939 – 40рр. шили
чоботи або черевики.
Жінки, щоб гарно виглядали плели
силянки, гардани, коралі з пацьорок
чи бісеру. Використовували бойків#
ський візерунок з яскравими різними
кольорами. Жіноча шия та груди мали
бути повністю закрита прикрасами.
Такі працьовиті, веселі на вдачу були
наші бойки. Шкода, що хороші давні

звичаї мало що збереглися до наших
днів. На нашій Турківщині давні звичаї
і обряди можна зустріти в двох#трьох
селах нашого району.
Руслана Юсипович,
завідуюча народним музеєм
«Бойківщина»
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НАРОДНА МЕДИЦИНА
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.

Матуся – Настя Варчак7Самойловичівна

В

есна – то багатоголосий, неповторний
дзвін, за яким так поспрагло наше ву
хо. Все бринить, тремтить, перелива
ється 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 Писанкою переливається, мерехтить,
як лиш на Велик 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
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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.
– 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 люди6
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 зсереди
ни, вбираючись до церкви у Великодню су
боту. Дивуюсь, невже піст додавав їм сили та
енергії? Адже страстний тиждень весь спов
нений тяжкої праці. Вив’язують мама хустку
квітчасту поособливому, попанськи, вби
рають міське пальто, чобітки на високих за
каблуках 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 багатого
лоссям 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, ду
жого лицаря, що відкидає кам’яні брили з
своєї могили. Вони охороняються з одного
боку римськими легіонерами, що сплять
непробудним сном, а з іншого недремною
ДомахоюКостомахою. 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 воду. И знову гріє. Отак! Щоб зна
ла, 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 іс
торія! 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, – тишить
ся 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 пе
ред Паскою, коли до столиці сходяться на
прощу сотні народу. З'явився та й закликає:
«Продай свій одяг – купи меча!» Й веде за со
бою п'ять тисяч чоловік. Котрих і годує, й
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одягає, і, напевне, озброює за свій кошт. Уч
ні ж то були при мечах. Пилату нічого не ли
шається, як пригнітити в корені бунт. Спод
вижників розігнати. Ватажка розіп'яти. Й од
разу ж втаємничено похоронити в невідомім
місці – бо мертве тіло страшніше часто – жи
вого поводиря. А оскільки Ісус оголосив себе
сином Божим – легенда сама собою напро
шувалась – 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 Рим
ській 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 ко
махою не гріх подивитися!» Божа комаха вже
зробила обліт. Й тепер сповнює повітря радіс
ним дзвоном.
Поставець – місце, де табориться пасіка:
виметено, вигребено. Дубова колода викоче
на з повітки й поставлена на попа. День напо
єний неповторними пахощами першого цвіту,
перших пуп'янків. Бджолиний рай – золоті
пирски... несуть невтомні трудівниці пергу со
нячноцвітну до вуликів.
За праукраїнською легендою – бджола –
маленький сонячний промінь, що пустив Сва
рог 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.
Тоді й перетворив Сварог його на маленьку
комаху. А хіба ж не пробудишся, як бджола то
бі на обличчя сяде. З тих пір Велес вважаєть
ся покровителем цієї небесної комахи. Озна
ка, 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. А так в когось та й жевріє цей до
роговказ.
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 ви
повнювалося шістдесят літ, він обов'язково
заводив борть, вже зараніш вибираючи для
себе дуплисті липові колоди. Волхви висвячу
вали дідя на це боже ремесло й приставляли
учнем до ще древніших старців.
Тато тримали бджоли не лише з цієї озна
ки. 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, нареш
ті, незрівнянне за своєю цілющістю – маточ
чине молочко.
– Ану, Йване, ходім подоїмо матку! Бо ди
вись, як Павло Федорович крекчуть!
Я кидаю все й біжу за двома сивими прия
телями. 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 чима
лезну бджолу, що княгинею у вулику. Та бать
ко нічого подібного не беруть. А виймають
рамку, відколупують – буйнішу, ніж звичайні,
бджолину чаруночку й вичавлюють на ножи
ка звідти біле молочко... терпке й кисле, аж
пекуче. А воно цілюще понад усе. Воно до
дає сили й серцю, й очам, й мозкові. Якщо
вживати його через третій день цілий місяць

Маточне молочко та перга

– появляється таке відчуття, що ти народив
ся наново. Неначе енергію тобі з неба посла
но, бо бджола ж і є небесною комахою.
А пергою – квітковим пилком анемії ліку
ються.
10 г перги, 100 г свіжого текучого меду,
50 г козячого молока. По чайній ложці три
чі на день. Зберігати в холодильнику.
А підмором – радикуліт.

Підмор бджолиний

На 1 літр горілки півлітра бджіл мертвих.
Закрутити металевою кришкою і тримати
в теплому, темному місці 21 день. Втира6
ти в поперек.
Спиртовий прополіс чудово лікує хвороби
шлунку.
– А мені, дідусю, ось пити не можна, –
страдницьки кривиться молодиця з п'ятої ву
лиці. – Вже й лікарня моїй виразці не допо
магає. Прочула, що у вас прополіс є!
– Ага ж, є! – киває батько. – Ну, не можна,
то й не будете. Ось вам сірникову коробоч

ку його. Ще більш подрібніть. А тоді в кас
трульці, щоб на воді кип'ячій була, розто
піть 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 готу
ють з борсучого смальцю мазь.
А бронхіти, інші кашлюки лікуються за ін
шим способом. Порівну прополісу та воску –
в фарфоровий чайник. Рульку та кришечку
заліплюють воском. І ставлять посудину на
окріпний ключ (водяну баню). Десь через пів
години віск розтопиться і з носика почне па
рувати запашний душок. Ото через рурку ним
треба якнайглибше дихати. За першим же за
ходом хворому полегшає. А через 56 годин
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 хі
ба 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 во
ни, вважай, одноосібники – тут не те що бла
гим матом критимеш – вовком на Світ вити
меш. А вони переповнюють подвір'я голо
систим сміхом, аж півень починає співати за
ливніш, 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 придибен
цію 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?!
Українська Родина № 3/2017
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– А чого тебе боятися! Коли я самого ха"
на, бусурманського султана, мов того ца"
па шолудивого на мотузці водив, това"
риство веселив. А ти чортяка свойський,
не заморський!
Злякався біс, але виду не подає, а на"
вертає на своє:
– Хочеш, – підлещується, – я тобі, як той
хан, в услуженіє піду! Ох і пораюєш! Ну, а
після, щоб по"чесности, твою душу до се"
бе в услуженіє візьму!
– Хе! Так це ж, їй"бо, непогано! – крут"
нув Хитровус свій сивий вус. – Але козак
душа вольна, ні в кого в услуженії не був, і
сам наймитів не потребує! Як хоч – то
будь мені за товариша меншого... на сто
літ. Та з однією умовою, – хитрюще око
прискалив, – з'явишся до мене на
дев'яносто дев'ятім році, на останнім йо"
го кроці, заздалегідь сказати, що завтра в
путь"дорогу вирушати. Щоб я і солі в мі"
шечок, і тютюну в ріжечок...
Біс аж затанцював, що на таку дешевизну
козака впіймав.
– О"о, 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? То"то, бісе! А я зас"
вічу! Дивись на Ординський шлях! – а сам зза"
ду довбнею – мах – та біса по рогах.
– Ой, батечку! Ой, голубчику! – аж зверете"
нився той. – Засвітилося, засвітилося, як у ва"
шій 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 розсер"
дився біс, – на долоню його положи! – та від"
ступає опасливо, відступає.
А Хитровус крутить свій сивий вус та в чов"
на сідає.
– Мостись тут! Попливем, глянем, як там у
ятерях рибка ловиться? – та й піднімає віт"
рильце легеньке.
Як підхопить вітер човника, мов чайка пом"
чав річкою.
– А що? Впіймав я вітер?! – сміється козак.
– Та впіймав, – покислів біс. "А давай, хто
найсильніший! Я он того бугая цілі гони на со"
бі пропру й не впотію! А ти?
48
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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 товари"
ша лишуся?!
– Ну... ну... ну, що я казав? – ніяк не відди"
шеться біс.
– Маєш силу, нічого казати! – втирає сльо"
зи Хитровус, – та це сила дурна! А я маю си"
лу 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 пита"
ється, усміхається:
– Що воно в тебе, батьку, за поводир, що
шапочка набакир... не знімає, миру хрещено"
му не кланяється?!
– Тав нього за вухом цап пасеться, на ма"
ківці курка несеться! Не можна шапку зніма"
ти... яйця можуть повипадати! То не вечеряв"
шим снідали, а тепер, ще й поснідаєм не ве"
черявши!
Заусміхався люд та й просить:
«Ану ж, батьку, яку самі знаєте!» Як запла"
чуть струни, як затужать золотії: про биту до"
рогу, про чаєчку"небогу... так біленькі хус"
тинки й змайнулись до очей. Аж біс й той на"
супив на лоба шапку. І йому, бачте, ізувіру,
до серця діткнуло. Поки прокліпався, а па"
рубки вже просять:
– Та годі, батьку, жолобити! Дамо лиха за"
каблукам!
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 гра"
ти? – 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 мо"
же ж у пеклі й до вогню звик?!
– Е"е"е, воно добре як пече, тільки не під то"
бою! Добре, як шкварчить – тільки, як не ти!
– Ну, то давай ось цього дуба спиляємо та й
заходимось прямити! – сповага підіймається
Хитровус.
Сказано – зроблено. Бебехнули дуба, аж по
морю далекім хвиля побігла. Здивувався сул"
тан: «Це не інакше Іван Хитровус – шайтан,
щось по той бік землі вже затіває?!»

– Ану коли пня! – подає козак бісові соки"
рище.
Як ударив біс "розколовся пень до кореня
самого.
– Стромляй туди пучки! – вказує Іван.
Біс й застромив. А Хитровус – хить – со"
киру й висмикнув. Завищав біс... закру"
тився, що гад серед мурашнику. Бачить –
мамо! – козак довбню бере... він як смик"
не зі всієї сили – та з тим пнем стопудо"
вим, мов з лантухом полови – світ за очі,
аж курява встала.
Щоб я тобі і завтра те ж саме сказав, що й
сьогодні! " І так розкотисто засміявся, що бі"
сові той сміх ще довго в пеклі вчувався.

– Ого, яка ямище? – здивувався козак й оні
мів... золота там, на дні, щирого, горою. – Оце
так штука! Тут же стане побратимів не лише в
Кафі, а й в самім Стамбулі викупити!
Не одну, не дві весни Хитровус по Стамбу
лу походжає, і ніби й старости, ніби й зносу
йому немає. Що повернеться додому – та й
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 Хитро
вус.
Коли це як війне смолою пекучою, сіркою
горючою... глип козак, а на порозі біс посмі
хається:
– Пам'ятаєш, Хитровусе, за чим я прий
шов?! – око скалить, – на дев'яносто дев'ятім
році, на останнім його кроці з'явився сказа
ти, що завтра тобі в путьдоріженьку вируша
ти! 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 кош
тувало це мені ой як дорого! Це й досі потили
ця мліє та рука дерев'яніє! Товчи, казну, тютюн!
– А я й, справді, забудькуватий став... літа
а! – закректав Хитровус, підводячись з лави. –
Ти ось що, приятелю, щоб спозарань я куди не
вломив, пропиши на дверях своїм вогняним
нігтем: «Прийду завтра!» Двері зачинятиму...
то назад вертатиму, тебе чекатиму! Договір
тим і хорош, що нерозмінний, мов грош!
– 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 майструва
ти. А тут, ще й на день добре не благословило
ся – бух – нечистий дух на поріг.
– Ти що це моїм договором нехтуєш? –
напустився.
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– Нехтую? – здивувався козак. – Я ще цілий
віз тютюну встигну перетовкти.
– Хіба не ти мені відстрочку дав, на дверях
вогнем пекельним написав, що прийдеш зав
тра? То й приходь, голубчику, завтра!

Дядьки сміються розкотисто, покозацьки.
Недарма ж наш хутір колись козак Грим зас
нував – 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 егегей! – бадьо
ряться 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 яб
лученята. Соковиті й такі неповторно лакомі
взимку. Дядьки спрокволу підводяться.
– Ти вже, бачу, Гарасиме, лопату виярив! –
кидає хтось. – А чого б тобі в колгоспа не за
писатися? Як ото Левко на старості. Це ж во
лячу треба силу мать, щоб в твої літа півгек
тара 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 кланя
ються! – додають уже тихіше вслід.
– Що за кумис? Тату!
– 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 пе
ред 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 мо
їх майбутніх наречених, їх повна вулиця: кир
патих, веснянкуватих, шморгаючих носами –
та всі о цій порі стають ураз князівнами. Так
хочеться перед ними на конику пограти, коза
ком себе показати. Ех, якби мені таке стадо
буйногриве, як в того господаря!
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Мав якось один господар табун коней. Хоч і
невеликий, але так випещений, що навіть кня"
зі калитки свої розв'язували, щоб огиря – сте"
повика купити. І був у того чоловіка син – ще й
не 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 гарнецька, та ба –
то сторона печенізька. Але все ж наважився.
Перегнав своїх кобилиць на тойбіччя. На кру"
тій могилі зірко став, щоб його враж зне"
нацька 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. Ки"
нувся хлопець навперейми – бо ж краде,
краде аргамак лихий, його табун в степ ди"
кий... куди там! Хоч миль свого коня, хоч
стань та й плач.
А тут – де не візьмись – кіннота. Шапки во"
лохаті, брови кудлаті – очі, мов осокою проріз"
ні – 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 рук ханових матимеш! 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 пок"
лін, і в капшуку дзвін. Не лячно вітцю рідному
перед очі явитися. А"а"а, хоч пан...
– Риба шукає – де глибше, а чоловік – де
ліпше! – засміявся.
– Ну, й молодець, хай тобі грець! – зляснула
сторожа канчуками. Та давай табун перейма"
ти, до себе гнати.
Ось й став він табунником головним. Й
грошики є в капщуці, й сам на баскім арга"
маці... пора б ніченьку темную сестрицею
назвати, коника в сторону Руськую пускати.
Але тримає його тая слава, тая шана – міцні"
ше аркана. Не лише соцькі... бугадири – ти"
сяцькі кланяються, щоб вибрав скакуна най"
ліпшого, найбистрішого. Уже він і в дорогій
свиті, уже в нього й очі ситі. Тільки чомусь
опівночі, у сні глибокім, як скрикне він боліс"
но журавлем від ключа відсталим, в пітьмі
заблукалим:
– Мамо! Тату"у"у"у! Простіть мені... не по
своїй вині! – аж коні божевільно метаються.
Та не так тая слава, як забава... діва пече"
нізька. Очима чорними грає, в рідний край
не пускає. В сто десять дрібушок коси заплі"
тає, на пандурі срібноструннім награває... Й
радісно 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 від"
сталим, в пітьмі заблукалим:
– Мамо! Тату"у"у"у! 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 со"
бі й місця не знає, на коника тихого саджає,
до табуна привчає.
Тільки чомусь опівночі, у сні глибокім, як
скрикне він болісно журавлем від ключа від"
сталим, в пітьмі заблукалим:
– Мамо! Тату"у"у"у! Простіть мені... не по
своїй вині! – аж мороз у варти по шкірі ко"
титься.
Раз пасуть його хлопці білочубі та з очима
чорними"моторними 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 ба"
гатії. Звів він руку слабу.
– Сини мої! Сини печенізькі! Промовте хоч
словечко мені ріднеє, в чужім краї золота до"
рожчеє!
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 крини"
ці, я б ще й видужав!
Менший щось таки вгадав – кумису глек
подав.
Похлинувся батько... гіркіш полину в чистім
полі, пекучіш неволі – видався йому той ку"
мис солодкий. За груди схопився. За груди
схопився... з пухнастих килимів дорогих на
ковилу пониклу виспотикався.
– Мамо! Тату"у"у"у! А вже ж мені
голівонькою сивою рідної землі не торкати!
Та й упав мов підтятий.

А на тім місці – де чолом він торкнувся,
зіп'ялась проти неба дивна квітка, сивоголо
ва. Дмухнув вітер – й полетіла та сивина – в
сторону руськую, золота дорожчую. В народі
кульбабу називають молочаєм. Як перела
мати кореня, виступає молочнобілий сік...
гіркучий, мов кумис чужини.

Кульбаба (Taraxacum officinale)
Ота гіркота, та ще залізо, фосфор, каль
цій, а їх в кульбабі набагато більше, аніж в
листатих городніх овочах, й зумовлюють ці
лющість рослини.
Як ще не викидає вона пуп’янка, а вже сте
лить розкішне листя по землі, мати наривали
її повну мийницю – мідну брилисту миску з
позеленілим від часу дном, замочували в со
лоній воді на годину, а тоді шаткували, прис
мачували 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 куль6
баби мед, бо пасіки вони не мали, а мали ді
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Кульбаба

тей 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 во
рочок жовтуватого коріння – жіноцтво до неї
плавом.
– Памнятай, дитятко, памнятай, воно при
годиться... молочко він не лише нашій козі
Зорочці, а й сусідкам: Мар'яні, Галі, Йовдош
ці, всім, хто дитятко вже в пелені носить, до
дає, того ж то він молочаєм і зветься.
А раз аж два дні чекала тата якась молоди
ця з чужого села. Така грубезна. Та жовта
жовта, мов свічка. І все воду пила. Забачила
батька ще здалеку та навстріч, руки до гру
дей притискаючи:
– Ой спасіть мене, дідусю! Ой врятуйте ме
не, 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!
– І в мене воно є на городі, і в тебе, доро
генька! Та не ревіть ви! – викрикнув, – он сін
це лежить негребене! – А тоді вже лагідніш:
– Тільки треба тиждень нічого не брати в
рот, лиш коріння свіже молочаєве їсти, (5 ло
жок 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 послаб
лення шлунку. Тоді вживається дрібнолистник
канадський – злинка (народна назва заткни
гузно) 3 cm. ложки свіжої рослини в день,
старанно розжовуючи.
Як сьогодні пам'ятаю той заливний дзво
ник на парі гнідих виїздних. І молоду всю в
стрічках, немов веселка на землю опусти
лася. Ми так й кинулись сімейством на ву
лицю – то ж диво з див. Раз на віку дівчина
цвіте такою красою. Я мало не навперейми
– таку дорогоцінність проґавити, таку кралю
писану. А вони до нашого двору заверта
ють... і діва та, вперше мною бачена, і друж
ки, що ружоцвіт.
50

Українська Родина № 3/2017

– Просили тато! Просила мама, – змела
стежку косищею русою,
– і я прошу вас – на весілля!
Благословив її батько й майже навпомац,
засльожений, заходився рвати буйні папі
рівки – 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 дріб
них прищах це не панацея. Тоді саме куль
бабова олія в поміч.
Кульбабу вживають при недостатній кис
лотності шлунку, гастриті, заклепах (за
пор), сечокам'яній хворобі та при каменях в
жовчнім міхурі. Кульбаба має в собі фоліє
ву кислоту – кровотворний вітамін, їх нес
тача в тілі може спричинити важку анемію.
Тут допоможе лиш лікування кульбабою.
За півгодини перед їжею випивається
20 г соку молочаю, розведеного кро6
пив'яним чаєм. Вживати тричі на день.
До півроку й більше. Сік чавиться лише
з коріння.
На зиму, при такій хворобі, сік консерву
ється горілкою. В пляшку з темного скла
наливають 150 мл горілки, доповнюють со
ком, закоркувати, зберігати в погребі. Як
що сік злегка скисне, це на краще – молоч
на кислота, що утворилась під час фермен
тації – лиш поліпшить якість соку. Вона по
зитивно впливає не лише на кров, а й на
шлунок, стравохід, печінку.
Хворим на жовтуху радиться щоденно
споживати до 10 рослин молочаю. А діабе
тикам навіть більше – свіжих, помитих. Пе
ребіг лікування місяць і більше.
Отакато звичайнісінька квітка, непоказ
на, але неабияк помічна, може тому, що во
на сонцем означена, за ним свою голівку
повертає.

СИМУРВЛ – ПТАХ ВІЩИЙ
РОЗДІЛ III
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 по
зирає сторожко на мене своїм каламутно
перламутровим оком, друга зіниця, які в та
та, зяє порожнистістю. Я чомусь навіть стра
хаюся брати в руки цього важезного ціпка, а
раптом оживе! – цей наймудріший звір Яків –
татів приятель, що йде з покоління в поколін
ня по нашому давньому роду з древніх, на
певно ж, волховських часів.
Завтра! Завтра, на Юр'я... ми йдемо до
діда Михайла. Я, немов з ланцюга, з ту
рецької 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, склав
ши руки, поки тебе не вхоплять за попере
ка! Добра дорога, щоб ти знала, ніг не тру
дить, а лиш здоров'я додає!»
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 ве
личезного 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 ду
ша 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 пі
щані ключі, мов та вода, насуваючи на село
цілі бархани білого піску. Тоді дядьки зібра
лися й посадили сосняк. Уже позаду нас й
Зубовка. Ось тут, десь в скирті житній, обми
наючи колоски, майже два тижні перехову
вався тато від німців... донесла ж якась сво
лота, що він читає людям «Кобзаря». Й не
щось там, а «Кавказ». А попереду вже черво
ніють цегляними околами хат Білі Вежі.
Вельми таємниче село. Яке там село – сто
лиця хозарського каганату. Отут, по Гнилиці,
тепер вона лиш навесні поплюскує дрібною
хвилькою, був кордон Чернігівського кня
зівства з Диким Степом.
– Каганів у нас до війни було багато. Отам,
біля сільради їх гамазейчики стояли! – ка
жуть тато. Й раптом пускаються витанцьову
вати 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 Васи
линка, все плакало бідне. Поїхньому 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.
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Іван Просяник. Єде Весна, єде! 2003. Картон, олія

Уже видніється старими вербами обсад
жений Пруський шлях... кілометр битого чер
вонястого бруку – все, що лишилося від ко
лоністів.
– А де ті пруси тут узялися?
– Хе! Німців тут населила Катерина, вра
жа баба! Щоб край знімувати. Сама ж вона
звідти була, лярвище вінценосна! Але вони
й поукраїнськім знали, нашого хазяїна ду
же 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, спус
тошив село: ні парканів, ні клунь не лиши
лося – на дрова, а далі давай хатами по
рожніми топити, самі ото хундаменти між
бур'янів видніються, та й поклишав далі Ук
раїну «освоювати».
Босі наші ноги впевнено вишивають зільно
барвистий дороги рушник. Тато ціле літо хо
дять босі... «Тоді ні голова, ні спина не бо
лить!» Широкий, обсаджений дуплистими

вербами шлях на Круглолугівку. Сінокоси,
огирі... край ніколи не ораний, з цілющими
травами й живлючими 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 го
лови, ріжуть небесну воду далі... далі нас.
– Цить! – обривають батько моє ненарод
жене запитання, – то ж він й вона!
І я заклякаю, передчуваючи глибину віків,
що холодять мені груди батьковими словами
потаємними.

каган хазарський милується. Милується"
любується, з коня встає, до неї йде. Дівчи"
на в хату. Він за нею. А мати навстріч.
– Стій, кагане! Я її мати! Нічого на діву славу
пускати!
Він тоді срібло"злото. А вдова – на сво"
єму. Він тоді отари. А вдова: «Не до пари
вона тобі, не до пари! Ти каган"паган! А
вона хорошиця"сварожиця!» А він тоді всі
землі їй запропонував: «Сіятимеш, жати"
меш, 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 жа"
лісно заграв, що навіть Вітрові сльоза на
очі набігла. Перекинувся той в чоловіка та
й став про журу хлопцеву питати. Той і да"
вай казати:
– Отепер я зрозумів, яка любов солодка, а
розлука – гірка. Аби милу хоч на мить поба"
чити – 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 люди"
ну. Тільки дивись – не через ліве, бо довік
тобі в небі літати, по"лебединому ячати!
Якось вийшла дівчина з того шатра осо"
ружного, 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 пта"
ха білоперого – та за крило. Так ураз він й
перекинувся юнаком. Вхопилися вони за
руки. Давай тікати, до шелюги припадати,
щоб на острівець, ніченьку діждати.
Та хтось таки зобачив їх. Як крикне каган:
– Хлопця того в дрібен мак посічіте! А діву за
коси мені волочіте!
Хапонулись баскаки у воду глибокую,
шаблями люто вимахуючи. Бачать коханці –
прийшла їм розлука вічна. Хлопець тоді пе"
ра ті чарівні з"за пазухи:
– Кидай, люба, швидше! Кидай!
Та забувся згарячу, що не велено через
ліве плече... скрикнули вони лебедями ра"
дісними та в небо, пір'я біле напасникам
на голови ронячи. Так вони всі й потонули
до одного. Тільки повік шаблі над водою
колишуться.

Вибирала раз дівчина плоскуху з пшени"
ченьки ярої. Вибирає та й не видить, що
тим станом тонким, голосом дзвінким сам
Українська Родина № 3/2017
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Лікує природа Карпат
«Знову у розпалі літо,
В травах пахучих земля,
Все купається в зелені, квітах –
Прийшла дивовижна, медоносна пора»

П

рирода дарує нам духмяний мед та
продукти бджільництва, цілющі лікар
ські трави, ягоди і плоди лісу, саду, га
їв і дібров. Цей період збору сушіння і заго
тівля лікарської сировини і продуктів бджіль
ництва, потрібно використати в короткий
термін і в повному об'ємі, щоб бути енергій
ним, фізично і душевно здоровим.
Лікування травами поклали початок ще
древні люди. Такі великі цілителі минулого, як
Гіпократ, Діоскрид, Авіцена, Гален, і багато ін
ших високо цінували цей напрямок медицини.
Їх давно немає, але фітотерапія жива, більш
того вона сьогодні переживає бурхливий під
йом, наповнюється, життям і займає в ній
своє достойне місце.
Попередити і лікувати захворювання, а та
кож продовжити активне життя можливе за
допомогою лікарських меденосних рослин,
продуктів бджільництва, застосовувати їх пра
вильно, з знанням справи, тільки в цих випад
ках буде користь, в організмі ліквідується ди
фіцит вітамінів, мінеральних солей, органічних
кислот, фітоцитів і інших біологічноактивних
речовин і нормалізується обмін речовин.
Це важливо для лікування і профілактики.
В останні роки все активніше застосовують
ся дари медоносних бджіл, і це не дивлячись
на збільшення випуску фармакологічних пре
паратів, які одержують за допомогою синтезу
хімічних сполук.
З кожним роком зростає інтерес до лікар
ських засобів природного походження. Трави
значно легше переносяться і практично не да
ють побічних дій.
Бджоли протягом мільйонів років присто
сувались брати у рослин найцінніші речови
ни, які забезпечують їхню життєдіяльність.
До рослинних біологічноактивних сполук
вони додають свої специфічні речовини і то
ді утворюються нові діючі продукти з новими
біологічними властивостями, завдяки яким
бджолина сім'я має здатність захищати своє
гніздо і зберігати свій рід,забезпечуючи його
швидке відтворення. Продукти бджільництва
дуже корисні для лікування і профілактики
багатьох хвороб людини. Використовування
їх в комплексі з лікарськими травами це біль
ше підвищують їхню дію.
В цій публікації я поділюсь з вами досвідом
профілактики та лікування продуктами
бджільництва за допомогою медоносних лі
карських рослин спираючись на знання і дос
від народної, наукової медицини, українських
і зарубіжних цілителів, мій власний, моєї ро
дини, моїх друзів, знайомих лікарів.
Знання і особистий досвід, поради для вас в
цій області медицини про дари природи їх
застосовування в широкому об'ємі стануть
для вас джерелом здоров'я, повернуть втра
чене, скинуть плин апатії і розчарування, да
дуть енергію, силу, вплинуть на зцілення орга
нізму в цілому.
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Медоносні рослини та їхні
лікарські і харчові властивості
Брусниця
В брусниці знайдено (до 9%) гликозиду ар
бутина, який розщеплюється в організмі на
цукор і гідрохінон, що володіє бактерицидни
ми властивостями. В рослині багато органіч
них кислот, які мають жовчогінні властивості,
бактерицидні, протигнилосні дії в кишечнику,
сприяють засвоєнню кальцію та інших еле
ментів, має властивості біогенних стимулято
рів, бере участь в обміні речовин. Крім того, в
брусниці, є дубильні речовини, цукор, вітамін
«С», провітамін «А».
Ягоди брусниці мають протигнилосні, зас
покійливі, температурознижуюючі і сечогінні
властивості .Їх використовують при захворю
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Оксана Павлик, член Президії товариства
«Бойківщина», знавець народної медици7
ни, громадський діяч.

Вишня зацвітає в травні, цвіте 1012 днів.
Бджоли з вишні беруть нектар і продукти для
пилку.

Іван7чай – кипрей вузьколистий

ванні нирок, сечового міхура, нетриманні сечі
у дітей, ниркокам'яній хворобі, а також при
подагрі, поносах, гастритах з пониженою кис
лотністю, діабеті і як вітамінний засіб.
Листя брусниці містять фенольні глюкози
ди, органічні кислоти, флавоноїди.
Застосовується при захворюванні нирок,
сечового міхура, гнилосних поносах, гастро
ентероколіті, запорах, метеоризмі, при по
дагрі, остеохондрозі, ревматоїдних і інфекцій
них артритах.
Для приготування відвару потрібно взяти
2 ст. ложки сухого листя, залити 0,5 л кип'яче
ної води, варити на слабому вогні 1012 хв,
настояти 12 години і пити по половині стака
на 23 рази в день .
Брусниця цвіте в травнічервні протягом 23
днів, бджоли збирають нектар і частково пилок.
З 1 га медопродуктивність2025 кг.

Немає такої рослини, яка б не була лікар
ською, немає такої хвороби, яку не можна б
вилікувати рослиною. (Східна мудрість).
Іванчай багатий вітамінами, органічними
кислотами, флавоноїдами, пектином і ду
бильними речовинами. Володіє загоюваль
ними і протизапальними властивостями.
Вживається для профілактики багатьох зах
ворювань; від болю голови до нормалізації
тиску, при імпотенції, безсонні, інтоксикації
організму, аденомі простати. Приймають для
профілактики злоякісних пухлин, виразці
шлунку і 12ти персної кишки, циститі. Він
підвищує імунітет, діє заспокійливо на нерво
ву систему. Це один із небагатьох чаїв, котрі
можна пити вагітним, дітям, тому що в ньому
немає кофеїну, і він немає противопоказань.
Відвар: беруть 23 ст ложки сухої подрібне
ної трави на дві чашки води, кип'ятять 15 хви
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Вишня звичайна
Після яблуні в наші країні вишня друга по
поширенні плодове дерево.
Плоди вишні містять цукор, пектин,органіч
ні кислоти дубильні речовини вітамін «С», «В»,
«РР», каротин, фолієву кислоту, мінеральні
речовини:калій, залізо,магній і багато міді, ан
тикоагулянти (добре діють при тромбофлебі
тах) і інші речовини. Всі ці властивості роблять
вишню цінним дієтичним продуктом.Вона
покращує апетит, має антисептичні власти
вості, відхаркуючий ефект. Плоди,пагінці і
листочки вишні використовують при серцево
судинних захворюваннях, хворобах нирок та
кишкових хворобах.
Вишня проганяє три види солей з нирок:
урати, оксалати, фосфати.
З вишні готують сік, компоти, заморожують
на зиму, роблять наливки .Листя вишні вико
ристовують при квашенні і маринуванні овочів.
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лин, настоюють 11,5 год, і п'ють по 1/31/2
чашки перед їдою три рази в день.
З Іванчаю готують салати, варять супи.
Іванчай добрий медонос і бджоли беруть з
нього пилок.

Конюшина лучна та конюшина
червона
Рослина відома з давніхдавен як чудовий
корм для худоби, менше знана як лікарська.
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НАРОДНА МЕДИЦИНА
А ще ж козацькі цілителіхарактерники ду
же, шанували конюшину за її болезаспокійли
ві, кровоспинні, протизапальні властивості. А
також за те, що надала тілу бадьорість повер
тала втрачену силу, навіть змученим та висна
женим страдникам, визволителям з бусур
манської неволі.
Квіти конюшини в своєму складі мають глю
козу, органічні кислоти, вітаміни «С», групи
«В», «Е», «К», провітамін «А», флавоноїди,смо
ли, сапоніни, ліпіди, жирне масло, ефірні мас
ла і мінеральні солі.
Для медичних цілей заготовлюють суцвіття
конюшини.
Обидва види мають антисклеротичні, проти
запальні, антисептичні, відхаркуючі, мочегінні,
потогінні і імуностимулюючі дії, сприяють ви
веденню з організму токсичних речовин.
В народній медицині конюшину вживають
в середину у вигляді відвару і чаю, при прос
туді, кашлі, легеневих хворобах, болю в гру
дях, бронхіальній астмі, туберкульозі легень,
коклюші, стенокардії, малокрів'ї, безсонні,
гіпертонії, головокружінні, а також для укріп
лення шлунку, при схудненні, атеросклерозі,
ревматизмі, жіночих хворобах , загальній
слабості, злоякісних пухлинах. Сільські зна
харі, саме конюшину а не славнозвісні жень
шені, радять для відновлення сил по довгих
лежаннях в лікарні.
Унікальне зілля повертає душевну рівнова
гу, розвіює фатальні думки, стимулює життє
діяльність кожної клітини тіла.
Перш за все, через неповторний набір віта
мінів «С», «Е», «В1», «В2», «К», велику кількість
глікозидів, що повертає серцю юначу силу.
Іще за одну дорогоцінну властивість ми по
винні кланятись маленькій конюшині: вона 
антиоксидант, тобто зв'язує і виводить із на
шого тілатоксини. Сизий автомобільний чад у
містах  справжнє лихо для людини. Найкраще
«провітрює» клітини саме ця невеличка квітка.
Столова ложка на склянку окропу. Введіть
це в норму життя вранці й увечері. І невдовзі
відчуєте себе зовсім іншою, помолоділою,
життєрадісною людиною.
Мабуть кращого ліку при атеросклерозі су
дин головного мозку в природі не існує. Для
цього треба засипати літрову банку на поло
вину суцвіттям, залити міцною горілкою, доб
ре обмазати глиною. Поставити у темне місце
на 3 тижні. Вживаюти вранці та перед сном по
чайній ложці з медом.
Припарки з листя конюшини прикладають
до поганозаживаючих язв, ран, пухлин і т.д.
Сік із свіжої рослини, а також відвар трави,
використовують для промивання очей при їх
захворюваннях, полосканні горла, при ангіні
і запальних захворюваннях у ротовій порож
нині і гортані. Використовують відвар для
прямої кишки і піхви.

Відвар конюшини: взяти 4 ст. Ложки сухої
сировини, залити 0,5 л кип'ятку, варити на
слабкому вогні 1012 хв., настояти 30 хв. І пи
ти по половині склянки 3 рази в день: за півго
дини до їжі. Настій і чай готувати у тому ж спів
відношенні. Конюшина цих двух видів дає
бджолам мед і пилок.

Малина звичайна
Ще в давнину, малину знали і цінували не
тільки як харчову, але і як лікувальну ягоду. Ці
люща сила малини добре вам відома. При
хворобі склянка соку понижує температуру,
додає силу, заспокоює, покращує сон, а регу
лярне вживання підвищує опір організму до
простудних хвороб, грипу та інших. Малину
можна вживати без рецепту.
З лікувальною ціллю (дика малина більше
цілюща), використовують її соковиті ароматні
ягоди, а також цвіт і листя.
В плодах малини знайдені органічні кисло
ти, особливо саліцилова кислота, яка розрід
жує кров і діє протизапально, цукор, дубильні
сполуки вітамінів «С» (в листях його значно
більше) «РР» вітаміни групи «В» каротин, пек
тинові речовини, мінеральні солі, антисклеро
тичні речовини. Малина має протиракові
властивості, є сильним антиангінальним за
собом, допомагає зупинити зростання раку,
має велику кількість антиоксидантів.
З плодів малини готують сиропи, соки, ва
рення. В сушеному виді використовують для
вітамінних чаїв.
Квіти, листя, плоди малини застосовують як
температурознижуюючий, протизапальний і
вітамінний засіб при застуді, грипі, ревматиз
мі. Використовуються вони, як антисклеро
тичний засіб, при поносі, кровотечі. Зовніш
ньо відвар і настій з листя використовують для
полоскання при ангіні, захворюваннях ясен і
горла для орошення при жіночих хворобах і
геморою. Відвар квітів малини застосовуєть
ся для вмивання при вугрях і коньюктивіті.
Відвар. Беруть 30 г сухих ягід на склянку
кип'яченої води. П'ють його по одній склянці 2
рази вдень (можна випити на ніч в 1 прийом 2
склянки відвару як потогінний засіб).
Відвар і настій із листя і цвіту малини готу
ють із розрахунку 1:20. Приймають їх по 1\3
1\2 склянки 23 рази в день.
Малина входить у зборі лікарських трав.
Малина звичайна добрий медонос і пилконос.

Чорниця
Ягоди чорниціне лише смачні, а й дуже ко
рисні ягоди. Чорниці містять безліч корисних
елементів, які просто необхідні для організму.
Завдяки корисним властивостям їх викорис
товують у народній медицині для профілакти
ки та лікування багатьох недуг.
Вітаміни, які містяться у в ягодах
чорниці.
Чорниціджерело корисних речовин та віта
мінів. До складу цих ягід входять необхідні для
організму речовини, такі як: молочна, лимон
на, щавлева, янтарна, яблучна кислоти. Чор
ниці містять макро та мікроелементи: марга
нець, калій, залізо, фосфор, сірку, мідь, цинк;
вітаміни «А», «С», «РР», вітаміни групи «В»,
ефірні олії, спирти та дубильні речовини. Залі

зо, яке містить ягоди, має здатність повністю
засвоюватись організмом.
Вплив ягід чорниці на організм.
Чорниця містить велику кількість антиокси
дантів. Вживання цих ягід допоможе, зберег
ти надовго добру пам'ять та гострий зір, зміц
нить серцевосудинну систему, захистить від
інфекційних захворювань, допоможе позбу
тися зайвих кілограмів. Чорниці володіють
протизапальними, протигнилосними, сечо
гінними та жовчогінними властивостями.
Чорниці містять найкорисніший антиокси
дантантоцианін  його в чорниці більше, ніж в
інших рослинах. Також до складу чорниць,
входить речовина, яка має назву глікозидмир
тилін, який діє як інсулін, завдяи якому чорни
ці знижують рівень цукру в крові і відновлюють
функції підшлункової залози. Каротиноїди, які
теж містяться в дивоягодах, поліпшують зо
рову функцію, відновлюють клітини сітківки,
поліпшують очний кровообіг та нічний зір. Лю
дям, котрі багато читають чи працюють за
комп'ютером, рекомендують вживати ягоди
чорниці щодня.
Ягоди, завдяки своїм протимікробним та
протизапальним функціям, полегшують хво
робливий стан, при застудах, запальних проце
сах верхніх дихальних шляхів та болю у голові.
Одна з найбільш корисних властивостей
чорниці – її вплив на травну систему. Вживан
ня ягід нормалізує процес травлення, їх реко
мендують їсти при печії та гастритах зі зниже
ною кислотністю. Велика кількість антиокси
дантів сповільнює процес старіння організму,
рятує від серцевосудинних захворювань, в
тому числі інфарктів, інсультів і тромбозів. Ан
тикоагулянти, які містяться в чорницях, не да
ють крові згортатися. Бактерицидні власти
вості чорниці допоможуть вилікувати запа
лення нирок та сечових шляхів.
Протипоказань для вживання чорниць дуже
мало. Це індивідуальна непереносимість і з
осторогою вживати при хворобах підшлунко
вої залози та жовчовивідних шляхах.
При застосовуванні лікарських трав і про
дуктів бджільництва обов'язкова консультація
у лікаря.
Використання лікарських медоносних або
споживання трав та продуктів бджільнитства
дозволять добитись значних результатів. Мед
замість лікіи. Мед  це еліксир від застуди, за
сіб від простатиту, імпотенції, нектар для хво
рого шлунку, найбільш нешкідливе снодійне,
стимулятор продуктивності праці. Прополіс
нищить до 100 видів інфекцій, грибків, бакте
рій, найпростіший природний засіб для леге
невих і онкохворих, ранозагоюючий бальзам,
цілющий засіб при шкірних хворобах.
Перга, пилок  добрий засіб для імунної сис
теми, судин, простати та аденоми.
Апілак  незамінна основа натуральної кос
метики.
Мед і продукти бджільництва  це надійний
захист від радіації.
А пасіка для вас... замість курорту. Захоп
лення пасікою, лікування медоносними тра
вами і продуктами бджільництва  це істинний
шедевр природи, її великодушний подарунок
нам для здоров'я, благополуччя і довголіття.
Оксана Павлик, м. Турка
Українська Родина № 3/2017
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НАЙКРАЩІ БОЙКІВСЬКІ СТРАВИ

Бойківська кухня:
смак простих і корисних страв
Для мене бойківська кухня  то смак дитинства, прекрасних Різдвяних
свят і маминих великодніх пасок, смачних ягід, зібраних своїми руками
улітку, і повні кошики грибів восени.

Ольга Ганущак народилася і виросла на Бой
ківщині  у Сколівському районі на Львівщині.
Живе і працює у Львові  навчає майбутніх пе
карів. Збирає, знає та зберігає давні і сучасні
рецепти страв бойківської кухні.
Ольга Ганущак  єдиний член журі від України
на шоу «Великий пекарський турнір» на каналі
«1+1» восени 2013 р.
У книзі «101 рецепт бойківської кухні на будні
та свята» зібрано рецепти виробів з тіста,
святкової випічки  завиванці, медівники, ма
ківники, сирники, давні бойківські страви  з
пшона, борошна, вівса, страви з грибів, заго
товки на зиму з грибів, ягід і овочів, рецепти
вудження м'яса, різноманітні види сирів та
традиційні бойківські настоянки та наливки.

Традиційні бойківські страви  ситні, смач
ні і прості. Таку дієту нам, бойкам, прописала
природа. У Карпатах найчистіше у світі повіт
ря, найдзвінкіші потічки, найсмачніші ягоди і
не дуже родюча земля. Родини у бойків зав
жди багатодітні. І щоб прохарчуватися, бой
ки мусили багато працювати не лише в полі,
а й вирощувати овець, кіз, свиней, бути
вправним мисливцем, а також змалку ходи
ти до лісу по ягоди і гриби. У традиційній
бойківській кухні гриби входять до складу
юшок, голубців, мачанок (підлив), пирогів,
вушок, їх використовують як начинки, а та
кож солять і маринують.
Традиційні бойківські приправи  це
все, чим багата наша земля: часник, кріп,
кмин, петрушка, цибуля, любисток, і навіть
лобода.
Бойки люблять і вміють готувати страви з
м’яса. Всесвітньо відому дрогобицьку ковба
су придумали бойки. Також у бойків у пошані
вуджене м’ясо  то ціла традиція і технологія
вудити м’ясо на диму від вогню з різних видів
гірських дерев, які дають готовим виробам з
м’яса приємний запах.

Багата бойківська кухня і стравами з круп
та картоплі галушки, тертюхи, бульб’яники,
пироги.
З дитинства я навчилася готувати найріз
номанітніші завиванці  і ними захоплююся
донині, вміють їх готувати мої невістки і лю
бить їсти онук. Завиванці у бойків бувають
найрізноманітніші  і з маком, і з ягодами, і
з м’ясом.
Як пекар усім раджу бойківські випікуси 
вироби з тіста.
А чи знаєте Ви, що цілющу силу кременя
бойки знають з прадавніх часів? Кремінь,
величезний камінь, переходив у родині з
покоління в покоління  його клали в бочку
при квашенні огірків та капусти на зиму.
Запрошую у світ бойківської кухні у моїй
книзі «іоі рецепт бойківської кухні на будні і
свята». Тут зібрані рецепти страв, на яких
виросли десятки поколінь міцних і здоро
вих бойків.
Смачного!
З повагою
Ольга ГАНУЩАК

Книш солений

Лакітки солодкі

Пампушки сирні

Для приготування потрібно: 600 г борошна, 2
яйця, 1 ч. ложка солі, 3 ст. ложки олії, 1 ч. лож
ка порошку до печива, 1 ч. ложка оцту.
Просіяне борошно вимішати з порошком до
печива та додати всі продукти згідно рецепту
ри. Замісити м’яке та еластичне тісто. Постави
ти в холодильник на одну годину.
Начинка: 300 г картоплі, 200 г бринзи, 12 ци
булини, 2 ст. ложки олії, 2 ст. ложки кропу, Сіль,
перець за смаком, 2 ст. ложки кмину.

Для приготування потрібно: 400 г борошна, 30
г дріжджів, 100 г маргарину, 2 яйця, 1 ч. ложка
солі, 4 ст. ложки цукру, 6 ст. ложок сметани, 3
ст. ложки молока, 2 ст. ложки кориці, Просіяти
борошно.
У теплому молоці розчинити дріжджі і вили
ти їх до просіяного борошна.
Додати з столові ложки цукру, яйце, сіль,
сметану та замісити м’яке тісто.
Коли тісто збільшиться в об’ємі у два рази,
покласти його на дошку, посипану злегка бо
рошном. Розкачати і нарізати смужки 2*10 см.
Викласти їх на змащений жиром лист, змасти
ти яйцем. Посипати цукром та корицею.
Випікати лакітки 10 хвилин при температурі
220 градусів.

Для приготування потрібно: 300 г борошна,
50 г масла, 100 г цукру, 200 г сиру, 2 яйця,
100 мл молока, 80 г дріжджів, 2 ст.л. цукрової
пудри, 10 г ванільного цукру.
У теплому молоці розчинити дріжджі.
Сир пропустити через м’ясорубку.
Яйця, масло, цукор розтерти і додати до
дріжджів.
Борошно просіяти, додати до утвореної суміші
і замісити м’яке тісто.
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Картоплю відварити та розім’яти у пюре, до
дати бринзу, засмажену цибулю, олію, кмин,
дрібно посічений кріп, сіль, перець, все ретель
но вимішати. Тісто поділити на шматки масою
по 100 г, сформувати кульки. А потім витисну
ти вм’ятини для начинки (як для ватрушки).
Всю поверхню змастити яйцем, посипати
кмином і випікати 25 хвилин при температурі
210220 градусів Цельсія.
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Посудину з тістом відставити у тепле місце для
бродіння на 30 хвилин.
Сформувати пампушки і почекати годину, щоб
підійшли. Смажити їх на олії. Посипати цукро
вою пудрою.

Рогалики горіхові «Ліщина»
Для приготування потрібно: 1 кг борошна,
150 г цукру, 3 яйця, 200 г маргарину, 100 г дріж
джів, 200 мл молока, 200 г горіхів, 50 г цукрової
пудри, 10 г ванільного цукру.
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У теплому молоці розчинити дріжджі з 1 ст.
ложкою цукру і дати збродити.
У просіяне борошно влити дріжджі, додати
жир, 2 яйця, цукор, ваніль, замісити тісто і пос
тавити на бродіння.
Приготувати начинку: 200 г горіхів змолоти,
додати 100 г цукру, 10 г ванільного цукру і запа
рити 50 мл кип’яченого молока.
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Потім тісто поділити на кульки по 200 г і роз
качати на круглі коржі. Кожен корж розрізати на
8 частин. На кожну частину покласти по 1 чайній
ложці горіхової начинки і скрутити рогалик.
Коли вони збільшаться в об’ємі, змастити яй
цем, посипати січеними горіхами і випікати 20
хвилин при температурі 210 градусів.
Після випікання рогалик посипати цукровою
пудрою.
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Для приготування потрібно:
Тісто: 500 г борошна, 200 мл води, 1 яйце, 1 ч.
ложка солі.
Борошно просіяти, додати сіль, і залити гаря
чу прокип’ячену воду. Ложкою перемішати, до
дати яйце і вимісити тісто до однорідної маси.

Для приготування потрібно: 800 мл сметани,
200 мл води, 300 г кукурудзяної крупи, 200 г
бринзи, 150 г копченого сала, 1/2 ч. ложки солі,
1 ч. ложка цукру,
Сметану вимішати з водою, вилити у чавунну
каструлю і довести до кипіння. Поступово, неве
ликими порціями всипати кукурудзяну крупу і
постійно помішувати дерев’яною ложкою і до ут

ворення крапельок масла. Наприкінці варіння
додати сіль, цукор.
Сало нарізати на смужки і смажити на
шкварки.
Зварену кашу викласти на тарілку і поверхню
засипати шкварками та бринзою.

Начинка: 6 картоплин, 2 цибулини, 3 ст. ложки
олії, 1 ч. ложка солі, 200 г свіжих грибів. Перець
за смаком.
Картоплю почистити, відварити і розім’яти в
пюре. Гриби почистити, відварити. Дрібно порі
зати. Цибулю дрібно порізати та спасерувати до
золотистого кольору. Картопляне пюре змішати
з грибами та цибулею. Посолити, поперчити.
Тісто розкачати, вирізати кружечки, викласти
начинку. Виліпити вареники.
Вареники опустити у підсолений окріп, де
рев’яною ложкою обережно помішати і варити
доки не вспливуть, а потім ще і хвилину. Виклас
ти на тарілку і полити підливкою.
Під ливка: спасерувати 2 дрібно порізані цибу
лини у 4 ст. ложках олії.

Біб з овочами

Відбивні з голубінок (сироїжки)

Для приготування потрібно: 4 склянки моло
дого бобу, 3 цибулини, 2 морквини, 2 ст. ложки
смальцю, 0,5 склянки сметани, кріп, сіль, чорний
мелений перець.
Молодий біб відварити до готовності. Цибулю
дрібно порізати, моркву натерти і спасерувати.
Додати сметану, сіль, перець. Боби розім’яти у

Для приготування потрібно: 1 кг грибівсирої
жок, 3 ст. ложки смальцю, 200 г борошна, 2 яй
ця, 100 мл води, 2 ст. ложки, 1 ч. ложка солі. Пе
рець за смаком.
Гриби почистити, помити, відрізати ніжки.
Шапки сироїжок покласти у киплячу воду, по
солити і варити 30 хвилин.
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Вареники (пироги) бойківські

Варені гриби відкинути на друшлаг.
З борошна, яєць, води, олії та перцю приготу
вати тістокляр. Відварені сироїжки вмочувати в
тісто, викладати в розігрітий жир і смажити до
утворення золотистої кірочки з двох сторін. По
давати з квашеними овочами.

Вурда з кмином
Для приготування потрібно: 2 л козячого
молока, 1 ч. ложка солі, 2 ст. ложки оцту, 1 ст.
ложка кмину, 1 ст. ложка сушеного кропу.
Молоко довести до кипіння. Помішуючи
дерев’яною ложкою, влити оцет.

Банош «Карпатський» (токан)

о

я

пюре. Додати спасеровані овочі і вимішати все
до однорідної маси.
Приготовану страву посипати посіченим кро
пом. Подавати зі свіжими та соленими овочами
або м’ясом.
У зимовий період сушені боби необхідно за
мочити у воді на 12 годин. Потім відварити до го
товності і пропустити через м’ясорубку з дріб
ним ситом та готувати згідно рецептури.

У процесі утворюється сир і сироватка.
Сир перекласти в марлю на друшлаг на
півтора години.
Потім до сиру додати сіль, кмин та кріп. Суміш
добре вимішаті Утворену сирну масу перекласти
у чавунну пательню і постійно помішувати.
Слідкувати, щоб сир повністю розплавився.

Галушки нашвидкоруч
Для приготування потрібно: 500 г борошна,
2 яйця, 100 г сметани 1 ч. ложка солі, 200 г са
ла і цибулина.

З борошна, яєць, солі, сметани замісити тісто.
Якщо тісто тверде, то підпити води, і вимісити
м’яке тісто.
Розкачати тісто, порізати його на тонкі довгі
смужки, а потім смужки порізати поперек.
Шматочки тіста покласти у киплячу підсолену
воду і варити 810 хвилин, помішуючи.
Потім галушки відцідити.
Українська Родина № 3/2017
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Сало порізати на дрібні квадратики, підсмажи
ти, спасерувати цибулю до золотистого кольору,
заправити гарячі галушки.

Закритий картопляний пиріг
(буляник)
Цля приготування потрібно: 250 г борошна,
100 г квасного молока, 1 яйце, 0,5 г соди
харчової, 0,5 ч. ложки солі.
Для начинки: 1 кг картоплі, 2 цибулини, 100 г
шкварок, 1 ч. ложка солі.

Крупу промити і додати у каструлю.
Цибулю дрібно порізати і спасерувати на
смальці.
Моркву почистити, помити, натерти на гру
бій тертці, додати до цибулі і продовжувати
ще тушкувати 5 хвилин.
До цибулі з морквою додати борошно, сіль,
сметану, і всю цю засмажку добре вимішати
та заправити зупу.
Наприкінці додати дрібно порізану петруш
ку. Добре закрити каструлю кришкою та від
ставити з вогню.

Картопляники з грибами
Для приготування потрібно: 1 кг картоплі, 3 ст.
ложки борошна, 1 яйце, 4 ст. ложки сухарів,
2 цибулини, 0,5 кг опеньок, 100 г олії, Сіль, пе
рець  за смаком.

З просіяного борошна, квасного молока, яйця,
соди і солі замісити гісто до однорідної маси.
Розкачати. На середину покласти приготовану
начинку.
Начинка. Картоплю відварити, підготувати
пюре. Спасерувати цибулю на олії, додати
перемелені шкварки. Добре вимішати до
однорідної маси. Тісто защипати з усіх боків так,
щоб не було видно начинки. Швом покласти на
лист або форму і розрівняти на паляницю.
Змастити поверхню пирога яйцем і випікати в
печі або духовці до утворення золотистої
скоринки. Випікати 2025 хвилин при
температурі 200 градусів.

Зупа грибова
Для приготування потрібно: 350 г свіжих гри
бів (або 150 г сушених), 4 картоплини, 1 моркви
на, 1 цибулина, 50 г крупи пинцак або саго, 1 ст.
ложка борошна, 1,5 ч. ложки солі, 1 ст. ложка
смальцю, 100 г свіжої сметани, 1 ст. ложка зеле
ні петрушки.
Свіжі гриби почистити, дрібно порізати, по
мити і покласти в киплячу воду і варити 2530
хвилин.
Якщо гриби сушені, то попередньо необхідно
замочити їх у холодній воді на 3 години, дрібно
порізати і варити 40 хвилин.
Картоплю почистити, помити, порізати на
дрібні шматки, додати до грибів і варити ще
15 хвилин.

Картоплю вимити і зварити у «мундирі». По
чистити, добре розім’яти, посолити і вимішати з
яйцем і борошном.
Опеньки відварити, помолоти, поперчити і до
дати спасеровану.
З картопляної маси виробити круглі палянич
ки і на середину викласти по 1 ч. ложці фаршу з
грибів. Краї заліпити та сформувати овальні кар
топляники.
Готові вироби запанірувати в сухарях та обс
мажити з обох боків до золотистої скоринки.
Подавати гарячими з салатом з квашеної ка
пусти.

Квасоля по7карпатськи
Для приготування потрібно: 2 склянки
квасолі, 2 цибулини, 3 ст. ложки борошна, 1 ч.
ложка солодкого червоного меленого перцю, 4
зубчики часнику, 5 ст. ложок олії, Сіль  за
смаком.

Свіжу квасолю відварити у підсоленій воді.
Тверду квасолю попередньо замочити на 78
годин, а потім відварити. Відварену квасолю
пропустити через м’ясорубку.
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На олії спасерувати цибулю до золотистого ко
льору, додати борошно, перець, часник, 100 мл
води, довести до кипіння.
До приготованої суміші покласти перетерту
квасолю, добре вимішати. Додати сіль за
смаком.
Подавати страву теплою з салатом з чорної
редьки.

Киселиця
Для приготування потрібно: 300 г вівсяного бо
рошна, 100 г житнього хліба, 30 г дріжджів, 2 ст.
ложки, 1 цибулина, 1 ч. ложка солі, 2,5 л води.
У літрі теплої води розчинити дріжджі. Туди ж
покласти житній хліб та борошно. Все розміша
ти та поставити у тепле місце на одну добу.

Цибулю дрібно порізати і спасерувати на олії
до золотистого кольору.
Виброджену суміш процідити, додати ще і, 5 л
води і варити 10 хвилин, помішуючи, щоб не
пригоріли.
Наприкінці додати підсмажену цибулю та сіль.
Подавати киселицю з приготовленим горохом,
бобом, квасолею чи вареною картоплею.

Книдлі з грибами
Для приготування потрібно: 1 кг картоплі,
300 г грибів, 3 ст. ложки крохмалю, 4 ст. ложки
борошна, 4 цибулини, 1 ч. ложка солі, 1 яйце,
зелень петрушки, 1/2 склянки олії.
Картоплю зварити у «мундирі», почистити і
розім’яти у пюре.
Свіжі гриби відварити, дрібно посікти і додати
до картоплі.
Спасерувати цибулю до золотистого кольору.
Одну частину цибулі додати до картоплі, а іншу
залишити на поливу готових книдлів.
До картоплі додати ще крохмаль, яйце, 1
ложку борошна, сіль і все вимішати до
однорідної маси.

Сформувати круглі кульки, обкачати їх у
борошні, покласти у киплячу воду, постійно
помішуючи.
Коли книдлі спливуть, то можна виймати.
Полити олією та спасерованою цибулею. Готові
книдлі посипати петрушкою.
✵
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