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СЬОГОДЕННЯ: УСПІХ ВИДАВЦЯ

Так можна сказати про дирек
тора дуже цікавого київського ви
давництва «Дж.Дж.», створено
го 2011 року на базі літературної
агенції, під егідою найбільшого
австрійського дитячого видав
ництва Відня «G&G Verlag». Вік
торія Каденко – молода, енергій
на, амбітна, приваблива особис
тість, яка вміє творити добро
для найменших читачів. Адже всі
ми – родом із дитинства, і саме
воно, дитинство, дає нам перші
життєві уроки. Тому так важли
во прищепити дітям якнайбільше
добрих і потрібних якостей. Од
ним із найголовніших пріоритетів
видавництва «Дж.Дж.» – ство
рення книжок для дітей, які не
зацікавлені у читанні, а також
для тих, хто читає, але не розу
міє зміст прочитаного.

П

ершими книжками, які появилися на
світ, були творіння відомих австрій
ських класиків Міри Лобе та Ангеліки
Кауфманн «Що таке справжня дружба» й «Усі
на борт», а також сучасного психологапеда
гога Зузи Геммерле «Сьогодні йду я сам до ту
алету» та «Сьогодні я сердита». А серія «Мої
улюблені історії про тварин» – це цілий світ
поваги, толерантності, порозуміння. Не менш
цікавою та повчальною є серія «Софія і Ярик»,
де сестричка Софійка та братик Ярик відкри
вають для себе багато нового, цікавого. А ще
вони вміють побороти страх та сердитість й
перетворювати їх на користь. Просто дива! Ці
серії вийшли українською, російською та ні
мецькою мовами.
Вікторія Каденко народилася в невеличко
му містечку Лозова на Харківщині в робітни
чій сім’ї. Ще в дитячому садку вихователі за
мітили її незвичне для маленької дитини
ставлення до книжок – Вікторія так охайно
гортала сторінки, що дивувалися дорослі…
Першою її улюбленою книжкою була «Муха
Цокотуха», яку вивчила напам’ять. Тому не
дивно, що сьогодні «Дж.Дж.» видає художні
книжки для дітей від 0 до 13 років. І назва
наступної серії є зацікавленою та неорди
нарною – «Бібліотека в рюкзаку». Але це ще
не все: різножанрова від фентезі до детекти
вів серія для школярів покетбук, де «переплі
таються» різні вікторини, запитання та зав
дання, й інші розважальні рубрики.
Своє «пізнання світу» Вікторія Каденко про
довжила в Харківському педагогічному уні
верситеті ім. Г. С. Сковороди, а в 2012му ро
ці закінчила університет ім. В. Н. Каразіна,
здобувши фах історика. Зараз її «світом» ста
ло видавництво «Дж.Дж.», в якому можна по
єднувати власні мрії творення добра із мріями
дітей, як стати якнайшвидше дорослими. Ди
ректорка розповідає, як у лютому 2014го ро

Вікторія Каденко –
родом із дитинства…
ку, під час розгону Майдану, виходить книга
української письменниці Світлани Кас’яненко
«На канікули в село», яка врятувала життя ав
торці. Того ж вечора з головної сцени Майда
ну ведучий Євген сказав: «Майдане! У нас є і
гарні новини: щойно ця книга народилася в
новій Україні. Подивіться, яка вона українізо
вана, скільки тут української душі. Діти, які чи
татимуть цю книгу, ніколи не стануть сепара
тистами»… А потім з’явилася музична виста
ва «Бджілкатрудівниця» на вірші С. Кас’янен
ко, музику Едуарда Бриліна. Ця вистава при
ваблює своєю ніжністю, колоритністю, праце
любністю, любов’ю до природи…
Одна з останніх новинок – книга «Чарівна
флейта», яка є скороченою версією опери
В. А. Моцарта. Доданий до книги компакт
диск містить найяскравіші музичні моменти
та супровідні та пояснювальні тексти. Книж
ки видавництва «Дж.Дж.» відзначені чисель
ними нагородами: І місце в категорії «Най
краща ілюстрована книжка для наймолод
ших» на сайті «Вибір книголюба» (Buchlieb
ling Wahl) у місті Відень за книжку для дош
кільнят «У пошуках щастя»; дитяча книжкова

премія «Левеня» за «Книжку дитячих симпа
тій». А книга «Чарівна флейта» отримала зо
лотий диск за тираж 150 тисяч проданих
примірників у Німеччині й удостоєна звання
кращої книги в номінації «Музична літерату
ра» на Київській книжковій виставці до Дня
знань у 2016му році.
Вікторія Каденко цікавиться музикою, живо
писом, вивчає іноземні мови, а також її при
ваблює подорожування. Вона сповнена ба
гатьма планами на майбутнє, тому її видав
ництво «відкрите» для співпраці з новими ці
кавими авторами та ілюстраторами.
Щасливого «плавання»!
Мирослава Олійник,
член НСЖУ, Варшава – Львів
Видавництво Дж.Дж
01001, м. Київ,
вул. Cофіївська,10Б, офіс 4
Тел./Факс: (044) 278 23 96
Моб: 063 579 01 06
E)mail:office@ggagency. biz
https://www.facebook.com/ggagency.ua
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15ти дітні сім'ї Українців –

к
п
н
ч
р

є в сучасності
«Дитина – це любов батьків, що стала зримою» (Новаліс)
«Кількість дітей – це розмір, батьківської любові (Кучер С.)

П

ророком нарекли жителі села Кос
мирин, Тернопільської області, Бу
чацького району, що над Дністром,
Івана Деркача віщування якого для них далі
збуваються. Головний заповіт пророка сто
їть на народження дітей, бо «жінка рятуєть
ся, від потрапляння до пекла – народжен
ням дітей». Тобто, жінка народжуючи ді
тей, примножуючи життя на радість Бо
га, діє по божому задуму.
Їхня община вільна від алкогольних, тютю
нових і всяких наркотичних отрут, і це справ
жній острів здорових людей в морі зомбова
них, п’яних малодітних виродженців.
В найтяжчі часи після великої вітчизняної
війни, де на західній Україні ще далеко не
так відразу все почало налагоджуватися на
комуністичний лад, пророк Іван показав на
власному прикладі і дав життя 16 дітям. Так
його учні, а далі його діти і діти учнів тяг
нуться до нього у всьому.
Ти будеш жить на світі десять раз,
Десятикратно в дітях повторенний,
І вправі будеш в свій останній час
Торжествувать над смертю покорен
ной.
(В. Шекспір)

Повірили своєму пророку тоді одиниці,
десь до десятка людей. Але повірили нас
правді. Сьогодні їх вже декілька тисяч, це
при тому, що пророк жив ще лиш 8 літ тому.
Усі діти ходять у загальні школи. Школи в їх
селах не поміщають дітей, і вони вже як можуть
намагаються розширити шкільні площі. А по
вулицях сіл повно прохожої молоді, і дітей. Тре
ба бути обережному підчас керування авто.
А от, у сусідніх «розумних» селах можна їха
ти вільно, і школи все частіше закривають.
Нормальна народжуваність у кожній сім'ї
1215 дітей. Найбільше серед них, від одні
єї матері народжених дітей на світ Божий є
– 18. Матері і дочки народжують разом.
Живе щастя поміж них.

Питання прогодовування більше 10 дітей не
стоїть в Україні у бучацьких Дністрянців взага
лі. Навіть як автор ряду статей по напрямку
«народжуваність українців» з досвідом відві
дувань різнопланових сімей з кількістю 5 і
більше дітей, я правдиво здивований, що за
простоволосою логікою якби чим більше дітей
тим більше часу і сил прийдеться задіювати
на усе забезпечення, а тут, в живій практиці,
побачив все якось навпаки – чим більше на
роду тим менше треба робити робіт. Оце
записуючи в цей же день, ще складно оговту
юся від побаченого і навіть прощупаного.
Ми з головою одного сімейства сиділи пів
дня на лавці, також коло нас сиділи жінка і
сестри чоловіка, їхні дочки поряд возили в
колясках малюків (вже жіночки знов дехто
були вагітні помітно), декілька чоловіків
приєднувалися і відлучалися в процесі, а
діти розглядали мене як нового гостя, і ніх
то з них, на моїх очах не працював, а спо
кійно тудисюди обходилися собі по под
вір’ї. Прості радісні люди.
Є у цих людей деякі особливості, одна з
яких: вони не фотографуються. Пояснюють
це тим, що якщо вони дбають про життя у
вічності, то для чого їм дбати про короткос
трокові фото… Тому фотографувати вдало
ся вкрай мало, нажаль, хоч просив не для
себе. Але що вдієш, такі вони цікаві.
У них нема допомоги, гуманітарної чи
державної. Більш того, навпаки, ці люди
свідомо намагаються відмовлятися від
державних виплат на дітей. Наприклад з
них ніхто не оформився як «мати героїня»,
яку присвоюють вже після п’ятої дитини.
Тобто, у малодітнихдводітних сім'ях укра
їнців біда, коли негативно коливається дер
жавна разова допомога при народженні
дитини, а у цих простих людей з 15 дітьми
вистачає усього щоб обходитися навіть без
гарантованої виплати на дітей. І це не прос
то вкладається в голову…

Тлумачив пророк Іван Біблію людям, що
написано ж, «Ісус зчинив перше чудо де(?)
– на весіллі. А чому саме початок чудес по
чинається з весілля(?) – тому, що з весілля
і починається життя правдиве, коли поло
вина чоловіча і жіноча об’єднуються в одне,
і в цілості починає давати плоди життя – на
роджувати дітей».

«Не можна плеснути в долоні
однією рукою»
Господарка у них менша навіть як в деяких
загально поширених сім'ях України. А якщо
взяти середніх селян західної України, то то
в них є все практично те саме що у всіх хазя
їв, і як було колись ще зовсім недавно 20 літ
тому в Радянському Союзі: 20 качок, 2 коро
ви, 1 кінь, 4 свинки, може ще якісь курочки
гусочки. Не мають навіть теплиці, а просто як
усі висаджують овочі і заготовляють в сезон
до наступного разу, на усього лиш 70 сотих
орної землі. Мають хороші два підвали, де
зберігають консервацію, овочі та фрукти. І
все. Зовсім все як у всіх.
Я думав що у них кухня якась особливо
збільшена, та ні, все як у малодітних. Думав
що каструлі напевне величезні, і відрами
п’ють чай, та ні, все нормально як у всіх.
Пригостили мене першим, другим і компо
том, все на натуральних продуктах, смачно
і чисто. В них їжу наготовлено зранку, і на
протязі дня я не бачив жінок в ділі на кухні.
Хліб печуть у п’єцах (печах), один раз на
тиждень. Тобто, є здавна напрацьовані і
збережені побутові порядки по відношенню
до продуктивності сил і користі дій.

«Порядок – продовжує день,
безпорядність – вкорочує»
Дивлячись на те що в них в загальному
немає електрики, вони і без холодильників
обходяться вільно. Вони правду кажуть, що
електрика є лиш останні 50 літ, а наші пред
ки обходилися без неї тисячоліттями. Елек
трику проводили зовсім недавно нам, і най
старше покоління усієї України бачило на
власні очі як ставили перші електромережі.
Тобто усе старше покоління українців змал
4
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ку знають як жили без світла і що робити
правильно задля нормального забезпечен
ня. Електрику вони використовують лиш
частково. Бучацькі Дністрянці для себе ста
раються зберегти прадавній уклад життя.
«Фантастика» дійсно в тому що забезпе
чення відбувається у них без електрики. І
тут я був сильно вражений просторою рі
шень. На власні очі бачив як без електрики
працює майстерня по дереву: фуганок з
рейсмусом, токарний, шліфувальний, то
чильний. Це при тому, що сам я професій
ний різьбяр по дереву, з досвідом співпра
ці з половиною київських найкрупніших
деревообробних фірм, оцінивши вироби
Дністрянців якість викликала похвалу. Все
геніальне – просте. Кінь – джерело без
коштовної енергії яка легко перетворю
ється на будьяку потрібну кількість обо
ротів будьякого верстата. Хто хоче поба
чити, їдьте дивіться. Коник, який просто
запрягається, ходячи по колу без допомо
ги людини, приводить в дію редуктори, ге
нератори, шестерні… Станки переключа
ються, як на одиночне задіяння, так і на
одночасне для всіх. І т.п.
Стратегічно вони захищені від
багатьох негараздів. Криза їх торкається
на порядок менше як нас усіх «розвинених»
громадян сіл, не говорячи про міщан.
Правда не носять там люди жодних бряз
калець на собі. «Прикрасами» себе не обтя
жують. І це один з важливих пунктів еконо
мії доходів сімей. Вони кажуть, що «для чо
го вдень обманювати чоловіка різними
брязкальцями, коли вночі всерівно в
ліжко жінка йде гола». Але, якщо зважити
все барахло по Україні у деяких малодітних
сім’ях, то легко можна було б зрозуміти чо
му їм забракло коштів на ще парочкудругу
діток. Бучацькі Дністрянці визнають це як
самообман, і як те що травить чистоту душі.
Також, вони кажуть «Справжні прикраси
людей, це їх діла. Найкращі діла – це ді
ти». І дійсно їхній пророк Іван був мудрим,
навчив, що «Для Бога всі прикраси не ма
ють значення, він все бачить так як є
насправді». Це ж істинно.

«Вікно з скла і дзеркало з скла
– додай срібла, і будеш бачити
тільки себе»
Це стосується у них і хоромів. Не женуть
ся за новомодними шторами чи люстрами,
а взамін – дають життя дітям. В кімнатах
чистота і порядок як в армійській частині
особливого зразку. Все рівненько, все пос
кладано, все вимито.
Обходячи їхнє помешкання, господар і
господиня розповіли що є окремо кімната
де сплять хлопці, а де дівчата, а де і батько
з матір’ю. І ще мені було не очікувано що

немає жодного двоярусного ліжка, і жодних
ліжок в ряди. Та навіть виявляється, що не
має дітей які б спали по двоє на ліжку, усі на
своїх. Дякуючи голові сімейства – столяру,
все в них добре і з цим. Сама будівля теж не
гігантська, просто три житлові кімнати, де
кілька кладових. Двоповерхових будівель
вони не будують. Як в традиціях села будів
ля кухні окрема, і також є дуже зручна кухня
літня. Є окремо і стайня для корів, для сви
нок, курятник, конюшенка на коника, тай
ще якісь господарчі відсіки для інвентаря,
ну все як у всіх.
Також говорив пророк Іван, що написано
ж, «не прийдуть до Вас а ні маєтки, ані гро
ші, ані автомобілі, ані будь що тяжким тру
дом нажите, а лиш прийдуть до Вас діти.
І побачите що Ви нажили на Землі, і Бог по
бачить що ви нажили на небо. І буде Вам по
ділах Ваших».

«Діти як квіти, і хай будуть діти
вашим вінцем», ще так тлумачив
Божий задум пророк Іван.
Одяг дійсно вміють шити частково самі.
Серед них багато завзятих трудівників, то
му і це просте ремесло користується по
шаною. Враховуючи сам попит на пошиття
в їхніх кругах відповідно формується влас
не виробництво. Думаю, що майбутнє у їх
ніх кравчинь є, і китайські чи турецькі фа
сони їм не цікаві, тай з темпами росту об
щини там створяться автоматично власні
напрямки промисловості. Одяг в Дніс
трянців простий, але як у всьому чистень
кий і охайний.
Зрозуміло, що як і у малодітних сім'ях є
проблеми, то і у багатодітних також. Це
життя.
До 2017 р. одна з дочок господаря в яко
го я був в гостях, Василя Рашидова якому
52 літа, народила – 8 дітей, 7 разів з яких
було кесареве січення, і вони думають що
вона буде спокійно народжувати ще. Ці лю
ди йдуть заради народження дітей, якщо
треба і на жертву. Але народжують усі в по
логових будинках. Вони якби врозріз масо
во запущеним технологіям обману всерівно
відстоюють закономірність життя, і вільно
доводять протилежність здебільшого брех
ливим догмам які поширюють і лікарі. Це
живі героїні України. І будуть вони живі жи
ти в народжених дітях своїх – вічно.
В лікарні лікуватися вони йдуть, але як і
всі ми не охоче. Раніше коли жив їх пророк
то взагалі оминали ці заклади. Кажуть що
йшли до Івана і він радив що робити, і всяка
біда минала. Тепер мають лиш деякі власні
способи підтримки здоров’я. Наприклад
щоліта дістають дари Карпат, які недалеко
від цих країв – чорниці, ожини, смородину,
малину, суниці.., і готують на парі сік (100%

чистий, без жодного бродіння). По 30 міліг
рам перед їжею вживають усі при почутті
кволості, особливо вагітні.
Так би вони жилипоживали і сік попива
ли, якби одного разу не запросили б їх поп
рацювати в Києві у одного лікаря на будові.
Дністрянці славляться тверезою працьови
тістю. Працювали тай працювали, слово по
слові з лікаремвласником будівлі, вияви
лося що у цього лікаря є внучка хвора, має
низький гемоглобін, і цей лікар вже не знає
як допомогти внучці. Більш того, це не
простий лікар, а головний лікар в «Феофа
нії». І дали лікарю прості будівельники сво
го карпатського соку його дочці. Дочка оду
жала! Головний лікар «Феофанії» ахнув, і аж
взяв на аналіз сік. Тепер вже він радить
Дністрянцям вживати цей сік завжди при
усяких недугах, і назавжди став їхнім дру
гом, і в усякі будьякі питання що прихо
диться їм вирішувати з системою лікарів,
цей авторитетний працівник «Феофанії»
старається допомагати.
Рецепт приготування соку простий. Го
ловне дістати карпатських, наділених щед
рою природою чорниць, ожин, смородини,
малини, суниць.., все замішати, на парі ви
варити сік, і законсервувати. З слів цих лю
дей лікар наголошує на корисності якраз
чорних плодів, тобто чорниці, ожини, смо
родини, а от все інше то вони вже за наяв
ністю по можливості додають. Але, я так
думаю, що можна постаратися заготовля
ти ці самі плоди і не обов'язково з Карпат,
а по місцевості. Хоч в Карпатах такі плоди в
дикій природі дійсно і крупніші в об’ємі, і
ймовірно чистіші.
Після гостин у господарських сім'ях Бу
чацьких Дністрянців, повертаючись додому
я вловив дивне відчуття, що я побував на
«острові» життя, а зараз вертаюся в «дур
дом». Це з’явилося не випадково. Зайшов
ши в магазин по дорозі вже в інших селах,
потрібно було оминати випивших і п’яних
людей які нерозбірливо спілкувалися. По
дорогах ходять молоді люди напів оголені, з
химерними тату і щей хизуються цим. Ку
рять де завгодно, і між малими дітьми, тай
думають що вони з себе від цього пускання
диму щось більше значать. Будівлі чим біль
ше «модніші», брами і плоти кам'яні і ковані
та й побільші, але подвір’я пусті там, і часом
сидить хтось поодинокий на лавці – дорослі
гнуть спини десь за кордоном, а дітей не
видно. Всі кудись спішать, рвуться за бряз
кальцями і фантиками, будуючи замки чим
більші як в сусіда, але ці замки з піску… Я
чесно, перший раз в життю якось відчув, що
це ж «дурдом». І напевне якісь генетичні си
ли мене пробують витягнути, заставляючи
шукати вихід в пошуку вцілілих острівців
здорового глузду. Хочеться вірити що не
Українська Родина № 4/2017
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мене одного всесвіт пробує витягнути з
«дурдому», і повернути до життя.
Їздив я два рази до цих людей, перший
раз для проведення безпристрасного опи
су побуту, другий раз для звіряння опису і
корекцію, на свіжу голову. Після обох поїз
док, це моє правило, перед виходом статті
в світ, обговорював про побачене з різно
манітними людьми для зворотних відгуків.
Ряд людей ця інформація зацікавила, і ду
маю що в Бучацький район ще потягнуться
сім’янини для обміну досвідом. Але, у бага
тьох випадках я натрапляв на однобоку
цензуру спрямовану безстидно проти такої
чисельності народжування діток. Причому
як у нас заведено, цензура була теоретич
ною, стандартною, що дає повід вважати її
наслідком системної дезорієнтації з тих же
штучно брехливих ЗМІ.
Рекомендую не витрачати час на додат
кове ознайомлення з побутом Бучацьких
Дністрянців з допомогою інтернету, тому
що це зробив був і я, але добре що пощупав
і побачив все сам. Там все сильно інакше.
ЗМІ роблять свій «професійний» аналіз.
ЗМІ – брешуть.
Знаю з досвіду, і зрозуміло вже наперед,
що загальна маса читачів статей про «народ
жуваність українців», нажаль також шаблон
но користуються лексикою ЗМІ, і найперші
це ті в кого обмаль дітей. Розбір пагубної ре
акції тих людей, показав що це лиш манера
самовиправдання. І що тут дивного, коли
«хто хоче працювати – шукає можливостей, а
хто хоче ледарювати – шукає виправдань»…

Основний аргумент «розумних» критиків
великої народжуваності, це – їх уявна не ци
вілізованість таких сімей. Тільки такі теоре
тики, все «бачать» далеко, а під носом нічого.
Наприклад, порівняння на предмет
цивілізованості:
«дикі» Дністрянці – не вживають будь яких
отрут (алкоголь, дим, наркотики), на лікар
няному обслуговуванні рідко мають потре
бу перебувати;
«цивілізоване» населення – вживає все і
будь що.., в більшій масі є часто залежні від
фармацевтики і медицини;
«дикі» Дністрянці – живуть частково без
електрики, та повністю без газу, і їм виста
чає забезпечення;
6
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«цивілізоване» населення – має всі блага
для проживання, але їм завжди бракує…;
«дикі» Дністрянці – не маючи інтернету, і
лиш частково користуються мобільним
зв’язком – не мають розпусти, дочки вихо
дять заміж цнотливі, сім'ї дуже міцні;
«цивілізоване» населення – має інтернет і
мобільний зв'язок – розпуста масова, фізич
ні наслідки розпусти мають списки питань по
здоров’ю, і моральних трагедіях. Сім'ї часто
розпадаються, або взагалі безсімейні;
«дикі» Дністрянці – живуть без розкоші, в
простоті і порядку, але сміливо почувають
ся господарями вдома в яких є все
потрібне, і ростять дітей;
«цивілізоване» населення – користується
предметами розкоші, і заради цих предме
тів жертвує усім, але постійно відчуває у
всьому недостачу, і обмеження до дітей…;
«дикі» Дністрянці – взагалі не роблять
абортів, і навіть з рекомендацій лікарів за
ради унеможливлення народження хворих
дітей, але діти у них здорові, і там не зустрі
ти дітей у інвалідних колясках;
«цивілізоване» населення – роблять
аборти з будьяких причин, і в тому числі
заради унеможливлення народження хво
рих дітей, але дітей на інвалідних колясках
більшає;
«дикі» Дністрянці – не знають поміж себе
одиноких самотніх похилих людей;
«цивілізоване» населення – збільшує
кількість одиноких пенсіонерів;
«дикі» Дністрянці – не мають жодної ди
тини що потрапила в дитячий притулок;
«цивілізоване» населення – поповнює
рідними дітьми дитячі притулки в Україні і
закордоном, напевне пропорційно росту
своєї «цивілізованості»;
«дикі» Дністрянці – при народжуваності 12
15 дітей не залежні від державних допомог;
«цивілізоване» населення – при народжу
ваності 12 дитини поводяться дуже чутли
во в залежності від соціальних допомог;
«дикі» Дністрянці – розростаються чи
сельно при цьому бережуть землю від хімії;
«цивілізоване» населення – зменшується
чисельно, при цьому загаджує навкруги усе…
І головне…
«дикі» Дністрянці – не зляться на «циві
лізованих» котрі ображають усі вище пе
рераховані їх пункти і говорять що це як
раз «дико»;
«цивілізоване» населення – страшно
злиться якщо назвати їм будь який вище
названий пункт, і звинувачують у нелюдя
ності і безбожності…
Питання до теоретиків «цивілізованого
блага» – де благо?
От що криється за лицями основної маси
малодітних і бездітних українців, які щей
противляться народжуваності?

Також спішать «цивілізатори» клеймити
Дністрянців – «та вони ж релігійні…». Але ж,
і усі українці, кого спитай – всі релігійні…
Зрозуміло що є і цілий ряд моментів де
Дністрянцям треба брати до уваги розви
ток суспільства, навчаючись корисного і у
«цивілізованого» світу. Насправді вони по
ки що мають досить початкове культурне
середовище (без вишивки, без танців, без
співів, без структури, без розвитку в пла
нуванні), це очевидно. Якщо вони задума
ли себе проявити в світі як такий вид побу
ту племінного ладу, воля їхня, вони не не
суть абсолютно нічого поганого. Розгляда
ти їх слабкі сторони нам немає потреби.
Опис торкнувся їхніх однозначно корисних
сторін сімейності.
Вся ця розповідь для того, щоб якщо
читач, котрий вважає себе розумним,
за рахунок інформаційного досвіду зба)
гатиться, і сміливіше донародить рід)
них дітей – тоді буде Вам щастя.
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Смію розповідати іншим добрим людям
лиш те що бачив і мацав. Живі розповіді
потрібні. Вже є на цей час знайомі, і такі ко
го я не знаю в лице, але вони дали знати,
що напрацювання матеріалів по цій темі –
допомогли донародити дітей у їхніх сім'ях.
Це благо.

Допис
Якщо сім'я на початку складається лиш з
чоловіка і дружини, але вони добре лагодять
між собою у всьому, то навіть те що двоє лю
дей живуть не по одному, а разом і допома
гаючи в простих, на перший погляд непоміт
них щоденних речах, це економить їхні зу
силля і час приблизно на 15% постійно.
Це відбувається так: чоловік майструє
щось і потрібно щось найпростіше подати
чи включити наприклад переноску, тому що
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він має зайняті обидві руки. Тут дружина
проходячи поряд, просто піднесла і подала
потрібний інструмент і чоловік швидко
владнав справу. А якби не було дружини,
тоді чоловік мусить, або когось шукати з су
сідів чи знайомих, або наймати когось. Тоб
то, полишивши справу чоловік мусів би
найперше затрачати час на пошук помічни
ка, потім бути в боргу перед помічником чи
витратити відразу гроші за поміч, потім
провести помічника з дому, от в сумі на
найлегшу задачу витрачається зовсім інші
зусилля і час.
Так само і дружина, як наприклад, готує
щось на кухні, то каже чоловіку абсолютно
без відволікання його від справ, «коли тобі
вийде, як будеш йти в гараж, захопи з со
бою ножі і нагостри». А от коли жінка сама,
тоді навіть для приготування їжі їй треба
буде самій затрачати більший об’єм зу
силь. Чи то м'ясо порубати, чи ручку в ку
хонному гарнітурі докрутити, ванну нала
годити, і т.п...
І все відповідно відображається на за
гальній силі сім'ї у залежності від кількості
дітей. Поки перші діти ще малі тоді ще не
так. А от коли діти дорослішають, тоді від
повідно свій відсоток посильної допомоги
включається автоматично і багатодітні
сім’ї мають кращий потенціал у всіх видах
справ. Діти виростають, а особливо коли
їх 5 і більше, то в будь якій справі економ
ія за рахунок взаємодопомоги складає в
середньому до 15%, що є економніше на
все про все, і в сумі на 40% усіх затрат
менше, а досягнення на 40 % більші від то
го коли вони одинокі діти.
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Усяка ідея втілюється в практиці швид
ше і краще коли є поряд брати і сестри,
не в порівнянні як в сім'ях у поодиноких
дітей, коли хтось сам щось навіть хороше
і задумав, але щоб це зробити треба спо
чатку думати – а з ким?
Найпростіше; подати інструмент, до
столу посуд, віднести відро, включити
світло, купити продукти, позамітати, пос
кладати, оплатити комунальні, підлити ва
зони..., для п’ятьох це навіть не помітні
дрібниці, а для одного це день за днем
пролітає а толку не видно.

Нас програмами телевізійними планово
штовхають до загальної слабкості. Можна
нерідко почути з уст зомбованого насе
лення «хватить однієї дитини, хоча б цю
поставити на ноги…». Жителі Тернопіль
щини, Бучацького району що над Дніс
тром, не мають телевізорів, тому вони
просто не в курсі що народжувати мало ді
тей це «немодно, лякливо, тяжко…».
Відповідно, населення «дурдому» з не
дорозумінням дивиться на чисельно бага
ті дитячим щастям сім'ї і плутається у «ро
зумних» поясненнях, а от хороші великі
сім'ї навпаки, з розумінням дивляться на
нещасних живущих дурманом українців. І
починають усвідомлювати це вже всі.
Кілька літ тому, я вивчаючи наукові праці
різних вчених, в напрямку виховання ді
тей, звернув увагу на вчення Клода Адріа
на Гельвеція. На запитання, що найбільше
впливає на виховання молодої людини
(дитини), чи природна вдача, чи сім'я, чи
вулиця, чи школа, Гельвецій відповідає,
що найбільшим впливом на становлення
розуму людини відіграє все ж – загально
державна політика влади. Тобто, філософ
доводить, що дитина може бути обдарова
на, але сім'я це маленька частина держа
ви, вулиця чуть більша частина, школа та
кож усього лиш частина, а загально дер
жавна політика влади відіграє направляю
чу роль в цілому на всіх.
Якщо практично подивитися навкруги,
то особливо в наш час розвитку
глобальних засобів масового впливу (га
зети, радіо, телебачення, інтернет) вихов
нича роль батьків зводиться до дріб’язку.
Як же сильно стараються закласти культу
ру життя своїм дітям розумні батьки, але
всерівно в школах, інститутах, армії, дер
жавних установах, і так далі, діти вимуше
ні приймати правила поведінки з піддик
товки влади. До гостин в сім'ї Дністрянців
я враховував твердження Гельвеція, бо не
було з чим рівняти. Після практичного роз
гляду сімей Дністрянців, все стало на своє
місце, практичний майданчик життя осві
тив протилежні дані.
Найбільший вплив на виховання мо)
лодих людей (дітей) мають батьки –
крапка, коли в сім'ї кількість дітей біля
10. Закономірність впливу така:
 чим менше дітей в сім'ях (відтак і роди
нах), тим слабша сімейна кругова культура.
 чим більше дітей в сім'ях (відтак і роди
нах), тим стабільніша внутрішня кругова
сімейна культура.
Лиш в багатодітних сім'ях батьки мають
важелі збереження культури, і можливість
спільного захисту від зовнішнього впливу.
Іншими словами, негативні впливи є
сильнішими, коли діток у сім’ї мало. То ж ці

одинокі дітки вимушені тимчасово групу
ватися з іншими дітьми з зовнішнього се
редовища. Але такі звязки є слабкі і не да
ють надійного захисту. Будучи все ж роз
різненими, вони стають легкою поживою
для зовнішнього негативного впливу. Нав
паки ж в сім’ях з хорошим числом дітей,
такий вплив є набагато слабшим, тому що
кожна багатодітна сім’я вже як природна
мала держава. Керувати сильними багато
дітними родинами зможуть лиш дійсно
достойні цього керівники, це на порядок
вищий рівень. То ж і виходить що, малодіт
не населення України легко попадає під
різного роду маніпулювання і може бути
ошуканим навіть явно примітивними мето
дами, адже в такого населення немає
зв’язки.
Багатодітна сім'я яка утворює Родину,
далі утворює Рід, який стає Народом, збе
рігає устрій життя, відтак кровне спільне
споріднення являється основою усякого
благополуччя.
У дітей з малодітних сімей в голові не іс
нує стержня родини, тому вони і вигідні
для маніпулювання. Оскільки такі завжди
лишаються чужі поміж своїх, де ніби усі і
схожі між собою, але руку подати нікому.
Навіть якщо в дітей є якийсь особистий та
лант, то діти малодітних сімей де немає
місця збереженню сімейної культури, при
речені групуватися з зовнішнім середови
щем і автоматично їхній талант опускають
до рівня – товару.
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У багатодітних сім'ях за рахунок авто
номності циркуляції внутрішньої культури,
завжди є – стержень, який і відіграє роль
того кріплення яке оберігає від опускання
до рівня товару, тому що завжди є сім'я як
найавторитетніший круг, що зігріє і дасть
кров, і усякі надбання дітей з багатодітних
сімей відповідно привносять долю покра
щення насамперед у родинне коло. Народ
– порядок.
Як тільки падає народжуваність, почина
ється розсипання. А якщо додати до роз
сипаних людей з інших чужих рас розсипа
них людей, тоді і утворюються – нації. На
ція, це сукупність змішаних народів. Нація
– вінегрет для споживання хижаками.
Нація – хаос.
В наш час масового обману, де лихваць
ко культуру життя підмінено безкультурщи
ною на зведення людей до безглуздя, яке
послідовно, за законом природи, призво
дить обманутих до щезнення, тому що –
«усе що нездатне до розвитку розмно)
ження – пропадає з лиця землі».

Так бездумно, почали повторяти слаба
ки собі та іншим, ось це самовиправдання
«хоча цю дитину поставити на ноги…», що
дивлячись часто на добре одітих, нагодо
ваних, з житлом, в машині, і т.п. людей ди
ву даєшся від несумісності дійсно доброї
забезпеченості таких, але ввижаючих себе
малосильними і бідними перед життям. В
принципі, в цьому правда є, бо незалежно
від нагромадження матеріальних статків
люди з дзюравою культурою життя (а на
8
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родження дітей це основа цілісності куль
тури життя), по правді почуваються ніким,
тому і в душі трясуться, трясуться і знають
що матеріальні «блага», посади, медалі..,
це ніщо, в гріб їх не забереш, потім ніхто
не згадає навіть…
Всякий хто проживає життя заради кіль
кості туристичних (дуристичних) поїздок,
матеріальних прикрас і атрибутів, але не
збагачується примноженням дітей заради
живого життя, так і залишиться для життя
– одноразовим «туристомдуристом».
Скільки б разів їздили б на всякі моря,
скільки б чого на себе надівали, але це
всерівно незрівнянно пусте, в порівнянні з
тим – у скількох дітях ви залишите своє
життя на віки жити далі.
Трясуться «багачі» що мають статки, але
мають лиш однудві дитинки, якраз тому,
що не розуміють але нутром чують свою
слабкість, бо так чи інакше, рано чи пізно,
перейде все «багатство» від тих хто має
мізер дітей, до тих хто лишився в життю
жити, до тих, до інших народів, хто наро
див дітей які закономірно візьмуть на своє
користування усі багатства в наступних
поколіннях.
Аякже ж (?) «краще для однієї дитини да
ти все і багато, а ніж для багатьох розділи
ти нажите і по трохи», спитають такі пара
фіяни? А діти повиростають, у всіх з на
родженням вже закладений інстинкт ви
живання, підростуть, і життя само розді
лить ресурси поміж живущими. Оттак, по
факту – чим нас більше, тим нам легше, а
хто зробив аборт, сам себе вбив, сам собі
винен…
А тепер уважно.
Відповідь на животурбуюче питання мас
– «Як народити багато дітей і зробити
так щоб вони були забезпеченими?»
Згадай, оглянься, задумайся.
Чи кожному з Вас розумні люди, батьки
колись забезпечили найкращі матері
альні умови в яких Ви виросли, чи супер
навчання без якого не змогли б заробити
і на кусок хліба? Чи виросли Ви по прос
тому, але все ж, із себе щось тай являє
те тепер?
Так от, гляньте на близьких знайомих, та
ких як родичі, однокласники, ровесники з
вулиці. Виберіть тих хто «негідні» цього
життя (алкоголіки, наркомани, повії, збо
ченці), і виберіть покращено забезпечених
(підприємці, посадовці, талановиті). Звер
ніть увагу:
 чи є «негідні» цього життя в яких – бать
ки якраз мали заможний рівень забезпе
чення?
 чи в тих що гарно забезпечені і добили
ся чогось в життю – батьки були простими
людьми?

Тобто, чи залежить успіх майбутніх дітей
тільки на 100% від матеріального забезпе
чення батьків?
В основній масі досягнувших успішності
людей, по життю не стоїть майнове забез
печення батьків, а власна основа моделі
мислення, яка наділяється природою ге
нетики, що бере перший поштовх до життя
з сімейної культури. Оскільки, вже при на
родженні кожне зерно має закладену
програму вирости і розвиватися, так і кож
не дитя вже від народження має повний
набір здібностей для життя.
Завдання батьків насправді не таке вже і
складне, просто не навчити дітей курити,
пити алкоголь, їсти хімічні «продукти», а
оберегти від згубного впливу телевізора,
інтернету, навчити працювати фізично і
розумово по мірі можливостей в практич
них умовах, а діти решту все самі розви)
нуть. Головне закласти здорові основи
світогляду. Та навіть не закласти, бо вони
закладені і так природою життя, а не зак
ласти нездорові збої в програму світогля
ду дітейангелів, і це 99% гарантії автома
тичної забезпеченості майбутнього дітей.
«Люди відучилися розрізняти істину,
розрізняти істину по сяянні». Власне
димлять, п’ють отруєну спиртом воду,
дивляться отруєний телевізор, і вже на
роджені в навколишнім дурдомі не уявля
ють що життя інакше, що життя можливе
чисте, життя є, чисте… Лиш ще чудом оди
ницям Іванів природа наділяє чистоту ро
зуму, чистоту поглядів, чистоту почуттів.

Як трава пробиває асфальт, так і живі люди
пробиваються до правди, черпаючи з ге
нетичної свідомості, в час коли ПРАВДА
під приводом «стандартів» криється вже
не одним шаром асфальтувань.
Сергій Кучер
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КОЗАЦЬКА СЛАВА
Борис Антоненко)Давидович

ТАМ, ДЕ ТІНІ ЗАБУТИХ ДНІВ
Степи зеленіють;
Діди лежать, а над ними Могили синіють.
Та що з того, що високі?
Ніхто їх не знає…

т
з
о

Т. Шевченко

Суворі кам’яні обриси ранкової Хор#
тиці лишились позаду. Пароплав, пок#
рутившись перед пристанню, з кінцем
бере твердий курс коло правого берега.
І ось безнастанною мжичкою по даху
хлюпотять його колеса десь збоку, і зас#
тиглою масою олива міниться під сон#
цем спокійна Дніпрова вода. Ми вий#
шли вже із запорозьких «Фермопіл», і
закурене, брудне Запоріжжя – колиш#
ній Олександрівськ – туманиться в си#
нюватій далині. То – справжні, наші,
сучасні українські Фермопіли?. Там зій#
шлись на протилежних берегах віки й
стали на чатах один проти одного. Пох#
мура легендарна Хортиця, а за нею степ
і мовчазні зажурені могили, і чорні ши#
ла Олександрівських димарів, прониз#
ливий крик автомобільних рожків, лай#
ка вантажників, баржі, вокзал. Дніпро
розмежував чатових, і вони, як змилені
баскі коні, закам’яніли над прірвою.
А Дніпро тече до моря, Все пита Хор#
тиці – Де ж той Байда, де ж та Січа, Стяг
і гаківниці?**
Але то – неправда. То тільки у вірші
так. А насправді ліньки, не поспішаю#
чись, тече спокійний флегматичний
Дніпро і мету його одвічного руху на
низ, через плавні і степ, до моря виз#
начають тепер тільки: – Квиток тре#
тього класу до Нікополя коштує, зда#
ється, 1 крб. 80 коп., а до Херсона…
Пароплави залізними хребтами роз#
краяли Дніпрові його романтику і уп#
рілим від спеки пасажирам – плювати
на «стяг і гаківниці». Від буйного шу#
мовиння потонулих віків Дніпрові за#
лишились тільки флегма і розпарені
мрійні лінощі. Вчитель, що сидить по#
руч мене, показує пальцем назад:
– Ото бачите – бовваніє, ніби скеля?
То – Казна. Кажуть, буцімто петровські
салдати, сплюндрувавши Чортомлиць#
ку Січ, катували там полонених запо#
рожців; від того і назва «Казна». Про
той острів усякі легенди ходять. Діди
оповідають за нього погану славу… Все
навколо – це колишні запорозькі воль#
ності. Але одлетіли набезвік забуті три#
вожні дні і не знати вже – коли пішли
світовими мандрами чубаті запорожці. І
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«вольності» їхні затопили рябою масою
інші зайди. Через те й край цей якийсь
чудний, контрастовий. З пароплава
видно часом степ. Степ розігнався на
всю широчінь, скільки оком глянути, і
помчав за обрій. Тільки могили зали#
шились на його сліду. Бовваніють у бла#
китній млі. Стоять та сумують.
І ці прості, невибагливі Тарасові слова
якнайкраще передають образ сьогод#
нішнього степу, що на ньому «скрізь мо#
гили». Є якась своя, степова туга. Її годі
збагнути. Ось глянеш просто на ті без#
краї обшири, і твій зір потоне десь дале#
ко#далеко, отам, де лягла чорною запас#
кою рілля, де зірвався з могили шуліка,
де громадяться на блакитному морі віт#
рила хмар, щоб без мети летіти назад, у
минуле, у те, що вже ніколи не вернеть#
ся, що вже не може бути… І тоді думка
поринає у віки, і, здається, чуєш, як зас#
вистіла отам, за піщаними прибережни#
ми смугами, скитська стріла і з яру – чи
то вітер повіяв, чи татарин хижо фись#
нув на коня, а десь за могилою мріється
козачий спис і червоною цяткою миг#
тить шлик*** … Це степова романтика, і
через неї сантименти полонять думку.
Степ же! Омріяний, історичний степ!..
То дарма, що він поораний і розмежова#
ний давно. Він пустив у мандри небуття
своїх завзятих пестунів, а сам, подола#
ний віками, ліг, старий, відпочити; зас#
нув непробудним сном у легенді. Давно
вже осіли на ньому невідомі приходьки,
круто повернула в нове річище безугав#
на ріка життя, а він усе ще спить, усе ще
марить… Такий чудний наш степ, такий
чудний і хімерний! Серед нових днів він
немовби здорожився і заблудився серед
одвічних манівців.

Обсіли йому груди, розпаювали між
собою і заходилися корчувати плугами
з чорних покладів його пісню#думу. Їх#
ня нога не оступиться на могилі, і руки
не пустять чепіг****: їм степ чужий,
вони не знають степових таємниць.
Степ, як чаклун#характерник із Січі,
поховав у кладах понад порогами, на
дні Павлюка й Чортомлика скарби
своїх давніх днів і тільки дослухається
крізь сон – ану ж якої то пісні співають
нові вітри. Одспівана вже, степе, твоя
пісня! По#дурному, голубе, мариш і
спиш, оточений звідусіль новими дня#
ми. Твоє місце з твоїми могилами – в
Дніпропетровському музеї Яворниць#
кого, де лежать не один рік козацькі
шаблі, мушкети, пляшка горілки, жу#
пан і вся «козацька слава», вкрита
тлінним порохом тиші й супокоєм на#
укових розвідок. Отаке#то, старий!..
Ну, ось у мене вже і знайомий є. Це ні#
копольський учитель Півень. Він про#
понує мені розташуватися в його школі,
подивитись Нікополь добре, а там вид#
но буде, що робити. Гаразд! Я переходжу
маленьку нікопольську пристань, і ось
ми вдвох із Півнем на славнозвісному
Микитиному Розі, де Хмельницький
дістав колись від Січового товариства
гетьманську булаву.
– Ото, бачите, узвіз, мурований та#
кий, то – старовинний дуже, він іще за
Січі був…
Узвозом їде сонний водовіз до Дніпра
набирати води, а просто перед нами ви#
сока дерев’яна церква.
– Це Покровський собор, січова
церква.
Але давно вже січову Покрову вкри#
то суздальськими шишкуватими баня#
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КОЗАЦЬКА СЛАВА
ми, а з цвинтаря виходить статечний
протоієрей з поважною сивою боро#
дою. Такі протоієрейські бороди прик#
рашали колись випускні картки єпар#
хіяльних шкіл і семінарій. Півень суво#
ро поглядає в бік протоієрея і голосно
зауважує мені:
– Це сволоч: русифікатор і чорносо#
тенець! А оце, дивіться, вкопаний у
землю хрест на цвинтарі – це хрест із
останньої січової церкви.
Півень забув уже за протоієрея і,
шкультигаючи (в нього одна нога куці#
ша за другу), веде мене до залізного ір#
жавого хреста. Дивна, справді, наша іс#
торична доля: зо всіх буйних літ, що ура#
ганами пролетіли через наш степ, нам
лишились у спадщину самі тільки хрес#
ти та могили… Тепер ми підемо до шко#
ли ім. Шевченка. Півень там за завіду#
вача, і я можу перебути тут скільки хочу.
Школа ім. Шевченка, як і годиться їй,
стоїть на Микитинській вулиці.
Отут саме був Микитин Ріг, між Дніп#
ром і Лапинкою, тут гуляло колись за#
порозьке товариство, отут Богдан
Хмельницький… одне слово, тут що не
крок – то історія. Щоправда, сьогодні
Півневі трапилась уранці прикрість:
ідучи на базар, Півень випадково глянув
на паркан і побачив нову табличку, з но#
вою назвою вулиці. Вулицю переймену#
вали. Півень страшенно обурюється:
– Це ж історична назва «Микитин#
ська». Від Микитиного рогу. Ну хіба ж
так можна? Завтра обов’язково піду до
райвиконкому балакати. Це ж просто
скандал!
Півень хвилюється. На його широ#
кому, засмаглому лиці з щетинкою го#
леної бороди виступає піт. І це недарма
Півень так накостричився. Він у Ніко#
полі – стовп культури, він власне, єди#
ний кит, на якому тримається вся ос#
вітня робота в Нікополі. Курси Україн#
ської – треба з Півнем порадитись,
треба Півня закликати, запросити Пів#
ня викладати; Шевченкове свято –
Півневі доручити сказати промову й
організувати з аматорів концерт; капе#
ла кобзарів приїхала – Півень з ними
злистувався і запросив. Півень зорга#
нізував у Нікополі крихітний музей і
по#запорозькому одбивається від зазі#
хань на нього Яворницького з Дніпро#
петровського. Півень навіть вивласнив
у якогось міщанина запорозький ку#
рінь і перетягнув його на шкільне под#
вір’я. Насправді, це не курінь, розумі#
ється, а просто комора, що належала
Полтавському куреневі, але Півень
ним дуже пишається:

– Ніде, навіть у Яворницького немає
такого куреня! Ось гляньте на одвірок…
Півень тикає товстим пальцем у спо#
рохнявілий мережаний одвірок, і ледве
розбираю вирізані там, але вже стерті
часом слова:
1 7 5 6 ð î ê ó ³ þ í ÿ…
äíÿïîñòðîèíúêóð íü
Ï î ë ò à â ñ ê ³ é.
Двоє шестикутних дверей з міцними
(по#запорозькому) засувами ведуть у
порожнє приміщення, де замість стелі
світять ребрами старі сохи. Півень пій#
мав на них мій погляд і заспокоює:
– Це нічого. В серпні, як учні зійдуть#
ся, ми реставруємо курінь, – з очерету
дах зробимо, побілимо, отоді глянути на
курінь – да! Ходім чай пити.
Ми йдемо в садок, де парує Півнів са#
мовар і голос Півневі стає інтимніший:
– Воно, звісно, можна було б робити,
ну тільки ж перебаранчають. Партком,
райвиконком – із ними гаразд: націо#
нальна політика партії, українізація! Ви
знаєте – дивна річ, вони українізують
Запоріжжя більше, ніж хто до них ра#
ніш: газета, школа і взагалі. Але тут, по#
німаєте, є із своїх – «землячки»… – Пі#
вень підморгнув оком і оскалив дебелі
зуби: – Так оці «землячки», понімаєте,
– не дають життя. Взяти б хоч і оцей ку#
рінь, що перетягнув до школи. Воно ж
це потрібно, історія, а вони як тільки
довідались, так і пішли пащекувати:
«Ачірідноє праявлєниє шавінізма в Пів#
ня». Ви розумієте: курінь і шовінізм! Ах
же сволочі!.. – Півень із серцем ляснув
себе волосатими зап’ястями по стегнах.
– От і працюй серед таких…
Сонце кинуло в Дніпро золоту ме#
режку і милується з неї, пустотливе. Я
одлежався на пляжі й рушаю до човна,
щоб переїхати на той бік до Нікополя.
Вдивляюсь у Нікополь, і мені хочеться
знайти в його розляпаному вигляді
якусь згадку, хоч маленький контур
Микитиного Рогу, але дарма: червоні
черепиці дахів, шишкуваті церковні
бані з бузковим відлиском і десь дале#
ко праворуч товаровий поїзд – одго#
нять мертвим повітовим спокоєм. Там

десь за містом позначила свій чорний
шлях марганцевими руднями нова до#
ба, а місто корчиться маленькими бу#
динками в страшенній зануді. Ті дні,
коли гупотіла земля від бентежної сі#
чової ради, коли мчали на герць моло#
дики, – давно минули. Їхня тінь наче
впала і держиться ще на старовинному
узвозі, де і сьогодні, як і вчора, як і рік
тому, як і за Січі, сонний водовіз наби#
рає дніпрової води, а все решта застиг#
ло в напівсні. Куняє провізор у аптеці,
рухаючись тільки тоді, коли вже надо#
пекла зграя мух і її конче треба одігна#
ти, ліньки дивиться з#за дверей бруд#
ної голярні молода єврейка#голяр, геть
зовсім розварилось, і, здається, ось#
ось застигне непорушне навіть саме
Нікопольське сонце.
Я сідаю в човна і їду на лівий берег…
якась дачна мамаша з донькою#панян#
кою: «Кашмар – какая жара! Ужас…»
Я запитав щось човнаря. Мамаша
пильно мене оглянула і посміхнулась
доньці: «Щирий українец!..» Я запитав
мамашу по#російському: «Почему же
«щирий»? Але тут у розмову втрути#
лась донька: «Я пєрвий раз слишу, что#
би так бистро разгаварівалі па#украін#
скі, как ви»… Донька дивиться на мене
так зацікавлено, немов побачила перед
собою раптом справжнього некарика#
турного Чемберлена.
– То єсть, как ето «бистро»?..
Донька кокетливо виглядає з#під біло#
го капелюшка й трохи ніяково каже:
– Я сама пріпадаю украінскій язик в
школє, в Данбасє, но так как ви, я ні
умєю «балакать»…
– Как же ви «пріпадайотє»?
– Собствєнна, я пріпадаю, канєшна,
ні па#украінскі, а па#народнаму, па
Шевчєнку, і дєті – нічіво: правільна пі#
шут і чітать «Чітанку» могут…
– А – гаваріть па#украінскі?
Панянка лукаво глянула знову з#під
капелюшка і засміялась:
– А ета уж вапрос!..
Позаду знову узвозом повзе водовіз
набирати з Дніпра води, а провізор вий#
шов з аптеки на ріжок поїсти морозива.
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КОЗАЦЬКА СЛАВА
Спека. З базару додому шкутильгає Пі#
вень, несучи кошик з абрикосами.
Ми повертались із Півнем удвох
додому.
…Я дивлюсь на його незграбну пос#
тать і ніяк не збагну суті його зовніш#
нього обличчя: один раз він мені нага#
дує Фрідріха Барбаросу, другий – яко#
гось дроворуба, що я його десь зустрічав
був серед своїх життєвих нетрів і нареш#
ті – когось із Січі: довбиша, чи що. Пі#
вень шкутильгає собі далі, постукуючи
ціпком об гнилі дошки пішоходу. Ми
вже на Микитинській вулиці, ось і Пів#
нева школа. Не раз Півень спиняється й
пошепки каже мені на вухо:
– А постережіть#но тут хвилину, а я за#
біжу із двору. Он якийсь непевний тип
сидить на ґанку.
На шкільному ґанку, справді, сидить
якийсь парубійко і лузає насіння. Пі#
вень тим часом біжить у сусідній двір,
перелазить з тріском через тин і летить
через кущі припорошеного, млявого
тепер бузку. Парубійко чи помітив
Півневі плани – перейняти його, чи
просто йому набридло смітити коло
школи – раптом устав і пішов у проти#
лежний бік вулиці. За хвилину із хвір#
тки вискочив з другим учителем Пі#
вень, але спізнився. Він докірливо і
скрушно подивився парубійкові вслід,
обдивився для чогось назовні парад#
ний хід і сердитий пішов у двір.
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– Не спіймали! Я певний, що це той
самий, що Михайла Кіндратовича обік#
рав. Треба буде ще вночі підсторожити.
Синя прохолода тихо сідає на яблу#
ні, тонуть у присмерку шестикутні
двері запорозької комори. Я застеляю
собі постіль на широкому столі серед
просторого класу й укладаюсь спати.
У вікно крізь яблуні видно перші зорі.
Мінливі, далекі зорі. Никнуть у нашо#
рошеній темряві учнівські плакати
шкільної карти. Чудно лежати в мов#
чазному шкільному приміщенні, що
втратило вліті свою душу – безжур#
ний дитячий сміх і галас. Над запо#
розькою коморою висить кованим ту#
рецьким півмісяцем молодик.
Я почав був уже дрімати, коли знад#
вору долетів чийсь свист. За ним дру#
гий – ближче, потім третій під яблуня#
ми, й нарешті щось дико засвистіло під
самими вікнами і замовкло. Я встав з
постелі і почав наслухати здивований.
Раптом знову засвистіло в саду. Таєм#
ничо, хижо, по#гайдамацькому. Що
таке? Я відчинив вікно і глянув у двір.
Свіже повітря радісно влетіло в душні
кімнати. Десь у кутку коло шафи зад#
зижчала сонна муха.
З кущів до вікна підійшов з мислив#
ською рушницею Півень.
– Ви не турбуйтесь, будь ласка! Це я
перевіряю сторожів, а то сплять, кана#

лії, вночі. Свиснеш – і не озивається
ніхто. Спіть! На добраніч…
Півень зникає за яблунями, а я ми#
моволі думаю йому назирці: справді,
є в Півня щось занадто спільне з отою
запорозькою коморою і Микитиним
Рогом!
І Півень зовсім не винен, що спізнив#
ся родитись на двісті літ. Йому б – у Сі#
чі, а він мову українську викладає.
Я зачинив вікно. Востаннє десь із ган#
ку свиснув ще раз Півень і замовк. З су#
сідньої вулиці йому відповіло глухе:
– Ю#ю#у#у#у…
Тихо.
Півень інструктивно казав мені далі:
– В селі Капулівці, це буде саме проти
Чортомлицької Січі, напитайте діда За#
бутного. Він вам таке розкаже, таке нас#
піває! Він третє коліно від запорожців,
але не забудьте тільки пляшку прихва#
тити, бо без пляшки нічого не буде. По#
тім у селі Покровському зайдіть до попа.
То ориґінал. Мухобой такий, що аж#аж!
Проте йому можна й не давати горілки,
він і так охоче розповідатиме.
Я купив усе потрібне, занотував у
блокноті прізвища, й ми вже на березі.
Тепер перед нами найголовніше: най#
няти човна возити мене плавнями три
дні. Це неабияке завдання, і Півень
підходить до нього серйозно й навіть
урочисто.
– Ви мовчіть, зовсім не балакайте з
лодошниками, # це все зроблю я.
– Добре.
Тільки#но ми вийшли до човнів, як
нас оточили юрбою мусянжові хлопці#
човнарі.
– Куди, дядя?
– Лодочку хотітє? Пожал#ста!
Півень байдужісінько проходить повз
них, і тільки коло крайнього його ціпок
угрузає у вогку прибережну землю.
– Скільки візьмеш на Січ – три дні?
Тут пояснень не треба. Хлопець сам
знає, що на Січ – це значить пливти
Павлюком, Чортомликом, Скарбною.
– На Сєчь так что будєт одін чєрвяк.
Півень сердито дивиться з хвилину
хлопцеві у вічі, потім мовчки йде далі.
– Ну, а сколько ж, дядя? Ну, восьмьор#
ку?.. А, дядя?..
Але Півень не обертається. З цими
«блатнячками» шкода й мови!
Півень переконано каже до мене:
– За п’ять повезуть.
Він підходить до сивенького дядька,
що стоїть собі осторонь коло свого чов#
на й тихо дивиться на нас.
– Дєдушка, скільки візьмете на Січ,
щоб отак три дні?
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КОЗАЦЬКА СЛАВА
Дідок вперіщив для чогось у землю
свої лагідні блакитні очі й почухав під
кашкетом. Півень скористувався роз#
думуванням, щоб остаточно вплинути
на нього:
– Тільки ж по#божому, дєдушка! Не
говоріть лишнього.
Дідок почухав ще другою рукою під
кашкетом і тоді вже рішуче подивився
на Півня.
– Та менше, як п’ять рублів ніззя
взять.
Півень ворухнув куцою ногою:
– А так, щоб – три, дєдушка?
– Повірте, що менше вже ніяк ніззя,
як п’ять!
Півень засопів і повернувся до мене:
– Сідайте!
Півень ще раз нагадав мені про За#
бутного, попа, пляшку, й ми розпро#
щались.
Човен вибився з пришибу на середи#
ну Дніпра, й швидка течія несе його на
південь. Дніпро забігає в чагарі плав#
нів. Плавні. Колишній Великий Луг.
Гей, Січ – мати, А Великий Луг –
батько! Гей, що в Лузі заробити, Те в Сі#
чі пропити…
Але мало що заробиш у теперішньо#
му Великому Лузі. Давно вже чужі ви#
нищили могутні дуби, витолочили
очерети і вибили дичину, тепер плавні
світять пеньками й невеликим чагар#
ником. Позаду від пристані рушив на
них пароплав. Я запитав дідка: – Це на
Херсон іде пароплав? – Да, на Херсон,
ну тільки, що ж ви говорите «пароп#
лав»! По#настоящому треба казати –
«параход», а не «пароплав». Це тепер
скрізь пішло, щоб «по#українські». Ну
для чого ото воно!..
Еге#е! Мій дід не звичайний собі чов#
нар. Я починаю з ним розмовляти, і
що ж? Дідок україножер, пацифіст і
містик. Він скаржиться на свою донь#
ку, що «ламає там десь язика» в школі,
а оце одружилась «по#совєцькому». –
Ну, що ото за свадьба тепер! Раніш так
люди в церкві вінчались, перед ікона#
ми. А тепер підуть собі, розпишуться і
вже ніби вінчані – ну, яка ж зовсім
некрасива лавочка получаєця!
Дід поволі громадить за течією весла#
ми, м’яко стелячи поглядом своїх бла#
китних очей по дніпровій поверхні. У
нього незвичайні очі. Засмагла, рудува#
та, порепана шкіра і кругла, невелика
борода – сріблом серед попелу – вида#
ються машкарою, як глянути на ці очі.
Вони ніжні, глибокі, задумливі і всеви#
дющі. До цих очей треба зовсім іншого
виду, а не того, що є в дідка. Люди з та#

кими очима бувають або природжені
філософи, або кінчають божевіллям. На
вигляд моєму дідкові років 65, а може, й
більше. Хто його знає. Він любить філо#
софствувати, говорить спокійним, беза#
пеляційним тоном, а втім у нього, без#
перечно, є якийсь бзик. Він давно од#
бився від землі, столярував трохи, а те#
пер держить човна і з того живе. Низько
над нами важко пролетів птах. – Чай#
ка,– сказав я сам до себе. – Це не чайка;
по#настоящому – це мартин. Я колись
знав усяку птицю, охотником був, а
опосля закинув. – Чому?
Дідок трохи помовчав, потер долоні і
знову взявся за весла: – Багато я стрі#
ляв усякої дичі, а потім, як повмирали
мої два сини, – кинув. Ну чисто ж як
каченята вмирали. Тепер і дивитись на
ружжо не можу. Нащо кров пролива#
ти? Багато її і так проливали. От були в
нас австрійці. Люди, сказать би, насто#
ящі, а тільки й вони подались відціля.
Подивились одного разу в Дніпро, а
там – білі тіні. Тоді вони покидали ту#
ди оружжа і все, а самі повтікали, по#
тому, кажуть, у вас багато вже крови
пролито, більше вже не можна – білі
тіні в Дніпрі виступають, а винуватого
ми й не знайшли… Я дивлюсь на дідка,
і мені стає трохи моторошно. Блакитні
очі його – прозхорі й не мигають. Чо#
вен завертає в бік до Павлюка. Павлюк
тут майже пересох, і нам доводиться
волочити його по мілкому. Павлюком
починається січова система річок. Це
Павлюком треба було їхати на Чортом#
лицьку Січ і на останню, Покровську.
Хто б сказав, що тут пливли колись за#
порозькі чайки, проходили байдаки!
Але багато втекло за літами води в
Чорне море, і вузенький Павлюк кру#
титься між чагарями і ось#ось пересох#
не по деяких місцях. У воду падає ко#
ріння зрубаних дерев, обвалюється бе#
рег. Отут торік дядько з Капулівки
пушку стару знайшов – із берега вис#
тромилась, запорозька ще вона, ка#
жуть. – Ну і що ж він з нею зробив? –
Та продав ковалеві за три рублі.
Сонце пробивається крізь дерева, ко#
тячись до заходу, і таким маленьким
розплескалось воно золотими брязко#
тельцями в тихій воді, як маленький і
сумирний Павлюк після давніх мор#
ських походів, після Кішки, Сагайдач#
ного, Сірка, Гордієнка. Мені спало рап#
том на думку спровокувати діда. Я не#
винно питаю: – А скажіть – що воно за
люди ті запорожці були?
Дідок набрався поважности й трохи
врочисто каже: – Були такі, воювали

все… Вони, бачите, були дуже увєрені в
православній вірі, через те й бились усе
времня. Ну тільки одна в них ошибка
була: пити горілку дуже любили…
Павлюк звернув праворуч і одразу по#
ширшав. Неподалеку на горі з#за дерев
висувається зелена церковна баня. –
А оце річка Скарбна.
Я знову провокую дідка. – Чого це во#
на так зветься? – Та кажуть, буцім, на
дні її скарб, сказать би – клад, запорож#
ці на човні потопили. – Ну і що ж – ніх#
то не дістав скарбу? – Нє. Це вам не
хвакт дістати, ну тільки не звєсно, бачи#
те, настроєнія його… Аби хто знав про
настроєніє, так досі б уже дістав, а то не
знають: запорожці його заворожили.
Були в них такі характерники, вроді як#
би сказать, – чаклуни по#настоящому.
Павлюк підліз до Чортомлицького
острова і загубився між річками, що
стиснули звідусіль Чортомлицьку Січ. –
Ну оце й Січ тут була… Може, вийдете
погуляти? Я виходжу з човна й ступаю
на горб острова. Довгі літа, весняні води
одірвали вже давно більшу частину йо#
го. Залишився тільки горбок, що на
ньому ростуть буйно будяки з реп’яха#
ми, а все інше пішло за літами, за во#
дою, набезвік… Тут була Чортомлицька
Січ. Тут за Сірка яничари з татарами на
Різдво увірвались у Січ. Тут хазяйнувала
Петровська карна експедиція з Галага#
ном 1709 року, віціля вирушав під Пере#
коп, на Бахчисарай Сірко з товаристом.
Тут була Січ… Та й колючі ж будяки рос#
туть там, де лилась колись кров. Неве#
ликий горбок на острові скрізь поколу#
пано ямами, і в ямах можна легко знай#
ти черепки кахлів від куренів, посуд,
якісь залізка. По тих ямах аматори шу#
кають запорозьких скарбів.
Нехай риє, одкопує, Не своє шукає…
Глухо мовчить на острові уціліла від
поводів земля, й цупко чіпляються до
ніг реп’яхи. Тут була колись Січ… Ми
поїхали далі Підпильною. Лівий гли#
нястий берег злетів угору на кілька саж#
нів, і річка його справді – підпилює.
А на правому березі густо стоїть ліс. Він
зацілів від знищення, і Підпильна тихо
голубить коріння дерев, милується з
нього, що увібрав у себе тіні останньої
Січі – Нового Коша. З гори збігаються
у долину, до води, хати, а сама гора на
лівому березі подалась у поле. З#за де#
рев виглядає маленька, дерев’яна цер#
ква. Село Покровське. На березі перуть
білизну пустотливі дівчата й неподале#
ку парубки напувають коні. Мій дідок
облишив веслувати й повертається до
берега. Йому несподівано заманулось
Українська Родина № 4/2017
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жартувати: – А скажіть, хлопці, чи у вас
на вербі не ростуть абрикоси? Здивова#
ні хлопці роздивляються нас і механіч#
но відповідають: – Ні. – І в нас теж не
ростуть, – резюмує, осміхаючись, дідок
і веслує далі. Десь за Покровськими
садками поринає за обрій сонце і вос#
таннє багряно освітлює старі стіни де#
рев’яної церкви. Я йду шукати попа.
Праворуч – маленький ставок. Це була
колись затока, де стояли січові чайки,
тепер коло неї в калюжі борсаються
свині. Я увійшов на крихітний цвинтар
і переступив поріг сторожки, де тимча#
сово живе піп. У дальньому кутку вели#
кої кімнати з низькою дерев’яною сте#
лею сиділо коло столу дві постаті. Я
привітався й спитав, де можу бачити
священика. Від столу зірвалась постать
і побігла до мене. Постать сполоханим,
бентежним голосом запитала одразу ж:
– А що таке? В чом, собствєнно, дєло?
На перший погляд постать у підрясни#
ку одгонила колоритом гоголівських
«Вечеров на хуторе близ Диканьки»,
одначе голос її був завзятий і навіть бо#
йовий. Я трохи зніяковів. – Мені треба
побачити місцевого панотця. Постать
дрігнула, й маленька косичка позаду
нервово метнулась убік. – Совсєм вам
його не «треба бачити»! Вже ваші були
тут. Тільки нічого не вийшло. Тут і сам
ваш Липківський нічого не втне… Я
зрозумів: пописько взяв мене за орґані#
затора автокефальної церкви. Тут саме
тільки заходить ця боротьба, а до того ж
моя українська мова, дощовик… Я рі#

шуче сказав попові: – Ви помилились:
я співробітник радянської преси, я хочу
подивитись на старовинні речі, що у
вас тут є. – Радянської преси? Ага#а…
Так пожалуйтє. Може б, присіли?
Проте піп скоро оговтався, до нього
повернувся завзятий голос, і ми вийшли
на вулицю. – Тут, як бачите, все село
построїне за принципом Січі. Отут рів
був, там далі – Запорозький гасан#ба#
ша, оце, коло церкви, старшинська па#
ланка була, а отуди далі, навіть і тепер
улиця зветься Гузнопалівка.
Піп простягнув долоню й тикнув у
неї довгим, худим пальцем, пояснюю#
чи: – То#єсть, значить, гузном саділі на
палі. Тут срєді житєлєй і фаміліі попа#
даюца запорожскіє, вродє – Держи#
пуп, Смердикуш, Забийворота. Запо#
рожци, відітє лі, любілі давать всякіє
насмєшлівиє прозвіща… Ми підійшли
до старої каплиці, де стояла січова цер#
ква. Я умисно спитав попа: – Це місце
останньої Січі, часів руйнування за
Катерини?
Піп здивовано підвів брови на велике
в зморшках чоло. Я мимоволі пригадав
Півневу характеристику йому, щодо го#
рілки. – Да, «останньої», но только ви,
нєвєрно говорітє – «руйнування». Руй#
нування тут нікакого нє било. Ето на
Чортомлицкой Сєчі там, дєйствітєльно,
мордували запорожцев, а здєсь било
мірно. Прішол гєнерал Текелія с руской
армієй і говоріт запорожцам: «Ви – за#
рєзякі?» Оні отвєчают: «Пожалуй, да». –
«Ну так вам здєсь больше дєлать нєчєго,

потому что граніци тут больше нєт! По#
жалуйтє на Кубань черкєса воювать».
Запорожци взялі і пошлі на Кубань.
Піп трохи зморщився й процідив
крізь зуби: – Ну, нєкоториє там пошлі
на Дунай, под турка, а так всьо ето тіхо#
мірно прошло, нікакого «руйнування»
нє било…
Я йшов до школи спати. Туди вже пе#
реніс мої речі філософ#човнар. Тихо ля#
гала на місце останньої Січі липнева
ніч. Улицею пройнла череда. Я зупи#
нився і ще раз подивився на темну воду
затоки, де стояли колись запорозькі
чайки. Пригадалось чогось допірішнє
попове: «Ну, нєкоториє там пошлі на
Дунай». Піп вимовив це «нєкоториє»
якось по#особливому, наче в мислі там
ставив «?» і робив на ньому наголос. Ой,
попе, не «тіхо#мірно» «нєкоториє» по#
дались у мандри світ за очі під турка! Ой,
дозволь, батьку#отамане, Нам на башти
стати – Не одному генералу З пліч го#
лівку зняти… Москва стане лагерями, А
ми – куренями, Москва стане із штика#
ми, А ми – з кулаками, Ой, щоб слава не
пропала Поміж козаками!..
У Капулівці за городом стоїть ка#
мінь#вапняк на пагоркові. Це Сіркова
могила. На камені древні постирані лі#
тами й дощами літери. Їх годі всіх ро#
зібрати доладу.
Року божого 1680 мая 4 преставися
рабъ божій Іоанъ С?рко Дмитровичъ
атаманъ кошовый Войска Запорозкого
за его Ц. П. В. (розумій – царского
пресветлого величества) Федора
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КОЗАЦЬКА СЛАВА
Алекс?евича. Память праведного со
похвалами.
З могили видно степ, у долині – Під#
пильна, Чортомлик, Павлюк, сиротіє
порожнім самотнім горбом Чортом#
лицький острів. Мізерно виглядає тепер
січове гніздо.
Воля, ретязем повита, В плавнях спо#
чиває: Слава, кров’ю перелита, По світу
літає.
Але це сантименти, а втім отут, коло
Сіркової могили, вони, може, й не так
уже недоречливі. Я переходжу через го#
род на вулицю й збиваю ногами хмару
куряви. Мені треба ще глянути на оте
третє коліно від запорожців і тоді вже
можна вертати до Нікополя Його не#
важко розшукати, дарма що він живе аж
на крайньому кутку села. Його всі зна#
ють. – А як пройти до діда Забутного? –
До Забутного? Та отак просто йдіть, а
там спитаєте.
Ось і хата Забутного. Вона одбігла з
села в поле і стоїть собі на краєчку.
Власне, третьому колінові від запо#
рожців годилось би, мабуть, десь на ху#
тір вийти. Я нахиляю голову, щоб не
зачепитись за одвірок і заходжу до ха#
ти. Коло мисок бабрається якась на#
суплена молодиця. – А скажіть#но,
тьотю, Забутний тут живе? Молодиця
завидющими очима оглядає мої по#
рожні руки й сердито відповідає: – Та
зараз, підождіть! Вона неохоче йде на
другу половину й кричить у сінцях. –
Діду! Га, діду! Вставайте. Прийшли вже
до вас там. П’яте коліно від запорожців
видає себе за дуже люте… Вона повер#
тається назад до кімнати й недобре ог#
лядає мене з ніг до голови.
– Ото вже пісні прийшли зписувати?
– Та як дід заспіває, то й запишемо, #
обережно відповідаю я, але молодиця
рішуче переходить до суті:
– Так ви б узяли та й принесли б ді#
дові на пінжак та штани! Ви ж у городі
получаєте за ті пісні. А то ходять і Ви#
ряницький* і всякі, а діда горілкою
тільки напувають. А що з тої горілки!
Вип’є її та й висц…!
Е, так тут тертий народ! Онучка вже
збагнула «товарову вартість» свого діда
і їй баки горілкою не забивай! З сіней,
крехтячи й чухаючись, вийшов нареш#
ті сам дід у білому полотняному одязі.
Дід цей зовсім іще не руїна на двох но#
гах, як гадалось би: йому 95 років, але
він кремезний, якийсь добре збитий у
тілі. Він тільки сліпий уже. Повіки
спустились на очі, і очі дивляться в се#
бе, в минуле, в кріпацтво, в свого бать#
ка#небіжчика, що бачив запорожців.

Діда давно вже універсалізували чис#
ленні етнографи й усякі аматори на
зразок мене – він знає, чого від нього
хочуть. Я пригадую Півнів рецепт і ка#
жу: – Випийте, дідусю, а там побалака#
ємо! – Та спасибі вам… Горілку, ніде
правди діти – люблю… Ще десять год
тому так інакше й не пив, як, було, одг#
ризеш зубами шийку в пляшці, а тоді й
пляшку спорожниш. До хати ввійшла
дідова стара. Вона така ж сліпа, як і дід,
але старість стерла зморшки на її серці
– бабуся говорить тихим ласкавим ла#
гідним голосом: – А чого ж це ти, Іва#
не, не співаєш їм? Як випив, то співай,
поки не сп’янів. Вже недалеко до того,
коли це древнє подружжя піде в моги#
лу, навіть здається. Що вони конче
вмруть воднораз і ляжуть у одну яму –
такі якісь вони обоє своєрідні, цільні
по#своєму, не сьогоднішні. Дід питає
мене: – Якої вам? Я даю дідові волю са#
мому розбиратись у своєму репертуарі.
Дід підвів голову, подивився незрячи#
ми очима за повіками собі всередину, а
тоді – тихо: – Я вам про Супруна. Ста#
рий. Тріснутий#перетріснутий голос
намагається схопити голос думи:
...Ой, зібрав військо, славне запорозь#
ке Та й пішов татар бити…
Дід покашлює трохи, зривається з го#
лосу:
# …На Савур#могилу, на Чапель#доли#
ну Сизий орел вилітає, Ой, там стоїть
військо запорозьке, Як золото сяє…
Дід із «Супруна» переходить на «Ко#
зака#Нечая», «Козак#Нечай» перери#
вається і в нього влазить «Морозенко».
Важко відрізнити мотив одної пісні від
другої, з дідових уст, мелодія їхня стер#
лась, почорніла, як контури старовин#
ної ікони. Дід плутає вже мотиви й
слова різних дум, збиває їх до одної
якоїсь лірної сумішки. Дід намагається
іноді навіть потрапити під нові смаки,
нові вимоги:
…За тобою, Морозенку, Вся Вкраїна
плаче… А не так же Україна, Як україн#
ські хлопці (!)…
Дідова стара стоїть коло мене, під#
перши пальцями щоку і в такт дідові
тихо каже кудись: – Тепер скрізь тая
Україна пішла… Дід стомився співати
і розкладає переді мною інший свій
крам: – Ото по той бік Дніпра скрізь
турок тут сидів, а як турка зігнали, то
пішов тут сірий мужик закладати го#
роди… Дід у напівсні оповідає якусь
казку, як мужик із чортом засновува#
ли «Одес» та Херсон. – …Тут мені не
наравиться, каже мужик чортові, вези
мене в Херсон… Отут постав мені дом

Савур)Могила

із сіяного піску… Казка раптом увір#
валась; дід – наче струни на старій
бандурі – спробував голоса і знову
заспівав:
…Ой, знай, знай, Морозенку, Свою
Україну! Ой, десь мені, милі браття,
Україна не мила, Зостається кінь во#
роний Ще й молода дівчина… Дід зно#
ву розповідає мені про Сірка. Глухо, як
із землі, точиться дідова сп’яніла мова
про облогу Січі, як яничари вдерлись
уже між курені, як Сірко стелив собі
до Дніпра дорогу нехрещеним трупом.
Замовк дід, зітхнув. – Були козаки, та
давно вже їх нема, а самі шпачата по#
зоставалися!.. Дід уже куняє, проте він
на останнє хоче мені остаточно віддя#
чити за горілку. – А ось я розкажу вам
іще про Тараса Бульбу… Діда таки зіп#
сували етнографи своїм попитом на
всякі легенди. Третє коліно від запо#
рожців починає по#справжнісінькому
халтурити, розповідаючи мені Гоголя в
своїй власній інтерпретації: – …А вже
як старий пан пішов собі спати, так
вона (шляхтянка) зосталася з Андрієм
Бульбою і цілу ніч любопитствувала із
ним…Дід уже зовсім зморився і верзе
якусь нісенітницю, як автомат. Я
встаю з лави, прощаюсь із дідом, а мо#
лодиця востаннє зажерливо і безна#
дійно дивиться на мої руки. Вона все#
таки ще сподівалась, що я держу десь
штани чи «пінжак» дідові… Коли моя
рука торкнулась дверей, молодиця
роздратовано одвернулась і не відпові#
ла на моє прощання. Позаду схили#
лось на стіл і солодко хропло третє ко#
ліно від запорожців. Я таки шкодував,
що в мене не було якихось штанів ді#
дові… 1927.
* Це так називають тамошні селяни
проф. Дм. Яворницького.

Родомисл Баганецький
15 березень 2017 р.
✵
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МАНДРИ

По святим місцям України
Всяк Рід од віку мав Чурів і Пращурів, що відійшли перед віками, то ж пам'ятаймо про них, та
будем достойні їх в чистоті душ і тіл наших! Так говорить одна з рідновірських молитов. А ще,
той народ, що не знає своєї історії, не має майбутнього.

Н

аші предки скити (Скіфи) знали
свій рід до сьомого коліна. Вив
чаючи свою історію та історію
України, яку викривили та спаплюжили
всякі чужинці та окупанти на протязі
століть, наша громада «Мудрість Веле
са» вже більше 17 років робить поїздки
по історичним та рідновірським місцям
нашої країни. Проводимо славлення
Пращурів, молимося Рідним Богам,
вшановуємо загиблих героїв, та від
роджуєм пам'ять про них. От і цього ра
зу в червні місяці, зібрались та й поїха
ли мікроавтобусом по таким місцям.
Відвідали та вшанували волхвів що про
живали в печері на горі Звенигора на
Тернопільщині. Відчули потужну енер
гетику та силу намоленого нашими
Пращурами місця. Набрали води в ліку
вальних джерелах. Це про цю печеру
згадується в літописі «Руському».
Прийшов до волхва який в ній жив, ку
пець християнин і попросив його вилі
кувати. – На тобі щось є таке, що Боги
не хочуть сюди ввійти, відповів волхв. І
купець, вийшовши з печери, зняв з се
бе натільний хрестик, і викинув його.
Після чого пройшов обряд очищення і
був волхвом вилікуваний.
Наступною була гора Богит на якій
колись стояв кумир Світовида, якого
після утвердження християнства захо
вали волхви у річці Збруч. Понад 4 кіло
метри йшли ми по кам'яній, старинній,
стоптаній за тисячі років нашими Пра
щурами дорозі. Уявлялося, як на свята,

Печера волхва на Бакоті
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йдуть безліч людей по цій дорозі в бі
лих святкових сорочках до свого куми
ра Світовида Що стояв на цій горі. Ве
ликою, потужною колоною, один за
другим ідуть язичники, пошанувати
своїх Пращурів, помолитися Світови
дові та піднести йому свої подарунки.
Щоб дарував він родам українським
щасливе життя та багаті урожаї.
Тож і ми пройшли цією дорогою, під
нялися до святилища, та пошанували
Пращурів наших та кумира Світовида.
На горі зустріли ще одну групу киян з
провідником з Тернополя. Зраділи один

одному. Не забувається стежка до Сві
товида, пам'ятають про нього рідновіри
і це дуже приємно. Пам'ятаю, як два ро
ки тому, коли ми приїздили на свято
Світовида попередній раз, скільки ба
гато було рідновірських громад, як гар
но та потужно пройшло наше свято. Ни
ні свята не було і тому тільки дві групи
були на святилищі.
Надходив вечір і ми вирішили перено
чувати на невеликій поляні на березі
грайливої річки, що шуміла неподалік.
Поставили намети, склали вогнище,
варили куліш, займалися енергетични
ми практиками, співали та розмовляли.
Наступні дні були не менш насиченими.
Купалися в Джуриному водоспаді, що
трьома ступенями гуркотів поміж гора
ми. Забравшись на самий верх, та став
ши під струменями води, вигукували
руни життя, слави та перемоги, перек
рикуючи шум водоспаду. Заварювали
запашний чай із м'яти, що росла непо
далік нашого табору.
Ходили до розвалин польського мо
настиря, що маячив віддалік своїми на
пів розваленими баштами. Тут колись
було польське село. Та 4 лютого 1945
року було повністю знищене ОУНівцями
в відмістку за кілька спалених поляками
українських сіл. То й добре, говоримо
поміж собою. Були б ще одні сепаратис
ти, і кричали б що то одвічна польська
земля і тягнули б до Польщі.
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МАНДРИ
Наступною в нас була печера Язич
ницька біля Села Монастирок та кам'яний
жертовник біля неї. Тут колись було свя
тилище Лади. Навіть до сих пір попи бо
яться язичницького духу цієї печери обго
родивши зі всіх сторін її дванадцятьма
височезними хрестами. Та люди йдуть
сюди і кладуть свої подарунки і на жер
товник і в печері. Розташована на висо
чезному крутому березі, та річкою що
протікає внизу між двома крутими бере
гами. Надзвичайно вражаюче видовище,
аж дух перехоплює. Вже повертаючись
назад, заїхали до величезної, більше 10
кілометрів протяжністю печери Вертеба.
Нам повезло. Якраз приїхала група зі
Львова і ми разом пройшли на екскурсію.
Тут колись жили трипільські племена. І
нині не дивлячись на те, що понад 60 во
зів різних глечиків було вивезено звідси
ще за часів Потоцького, з стін і з підлоги
стирчать боки різноманітнього посуду.
Налюбувались сталактитами, що місця
ми звисали з стелі та відблискували се
ребром і світлі ліхтариків. Наступними в
нашій поїздці були Кам'янець Поділь
ський та Хотин, що милували око своїми
потужними баштами та могутніми стіна
ми з бійницями.
В Кам'янці височіє могутня башта. Са
ме в ній колись сидів один з найвизначні
ших повстанських атаманів України Ус
тим Кармалюк, захоплений в полон. По
над 10000 канчуків витримав він за час
сидіння в башні. Та все ж єдиний з тих хто
там сидів зумів утекти та помститись па
нам. 3 рази тікав з каторги в Сибірі, піш
ки повертався на Україну і знову органі
зовував повстання. Чи не тому замовчує
його ім'я сучасна влада, новітні пани, що
бояться щоб хтось не надихнувася духом
Кармалюка і не підняв повстання проти
них? Про таких героїв потрібно показува
ти фільми а не ті сльози і соплі, в сучас
них мильних серіалах що штампують на
догоду владі українські кіношники.
Завершили ми свою шести днівну по
їздку на Бакоті, березі широчезного Бу
гу, що котив свої води поміж крутих бе
регів. Тут існують також кілька язич
ницьких печер та поховальних камер в
стінах, в яких хоронили волхвів та жре
ців після спалення по смерті. Правда
обліпили ці печери ченці христия
нськими іконами, та не вбити їм той
вільний дух наших Пращурів своїм чу
жинським рабським духом.
Три джерела протікають тут з цілю
щою водою, а внизу розташований гар
ний пляж. Ми довго купаємося та потім
розбивши табір, знову варимо куліш та
запашний чай на травах. Поволі стемні

Башня з якої втік Кармалюк

ло. Повний місяць висвітлив срібну до
ріжку на воді. З’явилися зорі. Степові
цвіркуни що галасували весь час, в
сутінках замовкли, тільки довго ще жев
рів в темряві вогник нашого багаття.
Ранком набравши цілющої води на до
рогу, покупавшись та подякувавши цьо
му місцю, поїхали в зворотню дорогу.
Вже в дорозі, стали планувати наступні

поїздки по святих місцях України. Зап
рошуєм всіх бажаючих, хто любить Ук
раїну, та бажає побачити надзвичайно
красиві краєвиди, та вшанувати наших
Великих Пращурів приєднуватись до
наших поїздок.
Кагадій Володимир
Тел. 096)86)96)126
та E)mail: Devi)1@ukr.net

Бакота, річка Буг
Українська Родина № 4/2017
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Кошовий
отаман –
найвища виборна керівна посада в Запорозькій Січі. Вибори на
Січі проводилися щороку 1 січня на заг. раді Війська Запороз. ни&
зового (див. Військо Запорозьке). Кошовий отаман обирався на
рік. Це не означало, що обраний мав обов'язково керувати увесь
свій строк. Його могли переобрати в будь&який час. Але для то&
го, щоб ініціювати переобрання Кошового отамана або будь&
якої іншої посадової особи, треба було мати вагомі аргументи.
Ними могли бути злочин, незадовільне керівництво громадою
та зрада. Відомі випадки, коли кошові отамани закінчували
життя самогубством. Дехто з кошових отаманів обіймав цю
посаду по 10–15 років, як, скажімо, І.Сірко або П.Калнишев&
ський. Самі вибори обставлялися спеціальним ритуалом.

Іван Сірко. робота Герасимова

П

ісля обрання або затвердження Кошового
отамана йому вручалася булава як символ
влади над Військом Запороз. низовим.
Кошовий отаман об'єднував у своїх руках військ.,
адм., суд. та духовну владу. Під час війни він був го
ловнокоманд. усіх військ і флоту і діяв як необме
жений диктатор. Усі його накази виконувалися
миттєво та незаперечно. Будьхто з війська за йо
го наказом міг бути страчений за найменшу прови
ну. В мирний час він був конституційним волода
рем Вольностей Війська Запорозького низового:
керував усіма паланками, виконував роль верхов
ного судді над усіма; визначав покарання і карав
злочинців; вважався начальником запороз. духо
венства, а тому приймав і призначав духовних осіб
з Києва в усі церкви Вольностей. Кошовий отаман
затверджував також усіх обраних товариством
нижчих урядовців. Узаконював розподіл між куре
нями запорозькими угідь, земель, майна, припа
сів, реманенту, грошей, військ. здобичі тощо. К.о.
вступав у дипломатичні стосунки з будьякими
державами. Видавав службові атестати та узако
нював землеволодіння між підданими Війська За
пороз. низового. Але попри все він не був необме
женим володарем, а був «primus inter pares» (пер
шим серед рівних). Його владу обмежували три
умови: звіт, час і рада. Спочатку він не мав ні особ
ливого приміщення, ні окремого столу і залежав
від волі Війська, яке в будьякий час могло поруши
ти питання про переобрання Кошового отамана й
усієї адміністрації. Без загальної ради всього Вій
ська Запорозького низового Кошовий отаман ні
чого не міг здійснити. Офіційно його титулували
«мосць пане отамане кошовий», «його вельмож
ність пан кошовий», «його благородіє пан кошо
вий». Неофіційно звався «батьком», «панотцем»,
«вельможним добродієм». На час своєї відсутності
призначав із середовища старшини свого
заступника – наказного кошового отамана. За ча
сів Нової Січі спостерігалася тенденція до узурпації
влади особою Кошового отамана. Але це поясню
ється низкою об'єктивних причин.
18
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Серед найвизначніших кошових отаманів слід
згадати І.Сірка, К.Гордієнка, І.Малашевича та
П.Калнишевського.
Кошові отамани Запорозької Січі,
1650–1775 (за Ю. Мициком):
Гуцький, квіт. 1650  лютий, 1652; Яків
Барабаш, 19 жовт. 1656 – 24 серп. 1658; Павло
Шкурко (Гомон), 30 берез. 1658 – 2га пол.
1658; Іван Сірко, 1659–60; Петро Суховій
(див. П.Суховієнко), 1660 і далі; Іван
Брюховецький, 1662 і далі; Сацько Туровець
(Яцько Торський), 20 квіт. 1663 – 24 черв. 1663;
Іван Сірко, 4 серп. 1664 – 1665; Іван Щербина,
18 листоп. 1664 і далі; Лесько Шкура 1665 і
далі; Іван Куриленко (Ждан, Ріг), лют. 1665 – 22
трав. 1667. Іван Донець, 11 черв. 1665 і далі;
Іван Величко)Білковський, 27 верес. – 25
листоп. 1666 і далі; Пластун, 9 груд. 1666;
Остап Васютенко (Чемерис), 22 трав. – 28
черв. 1667 і далі; Іван Величко)Білковський,
17 січ. – 18 берез. 1668 і далі; Петро
Кіхотський, 1ша пол. 1669; Курило, 1668 або
поч. 1669; Лук'ян Мартинович, черв. 1669;
Григорій Пелех, 2га пол. 1669; Михайло
Ханенко, 20 червня 1669 – 7 серп. 1670; Іван
Сірко, 1670 – 29 квіт. 1672 і далі; Денис
Кривоніс, 1672; Овсій Шашол, квіт. – 17 жовт.
1672 і далі; Микита Вдовиченко, 27 жовт. 1672
і далі; Лук'ян Андрійченко, 20 жовт. 1672 – квіт.
1673; Іван Сірко, вересень 1673 – 11 серп.
1680; Григорій Шиш, 29 лип. 1678 і далі; Іван
Стягайло, 29 серп. 1680 – трав. 1681; Трохим
Волошин (Костянтинович), 8 серп. 1681 – 10
трав. 1682; Василь Олексійович, 2 трав. 1682;
Пасько Василевич, 2 трав. 1682 і далі;
Григорій Єремієнко (Іванович), 20 листоп.
1682; Григорій Сагайдачний, 1686; Федір
Іванник, 11 трав. 1686 – 5 січ. 1687; Григорій
Сагайдачний, 22 верес. 1687 – лип. 1688 і далі;
Филон Лихопой, кінець лип. – 20 груд. 1688;
Іван Гусак, 20 грудня 1688 – 25 трав. 1691;
Федір (Гусак), 28 трав. – 6 черв. 1691 і далі; Іван
Гусак, 15 черв. 1691 – січ. 1693; Василь
Кузьменко, січ. 1693 – 24 січ. 1693; Іван Гусак,
черв.–лип. 1693; Семен Рубан, 13 лип. 1693 –
10 трав. 1694; Іван Шарпило, літо 1694; Петро
Прима (Примис), літо 1694 – 18 лют. 1695;
Максим Самійленко, трав. – серп. 1695 і далі;
Іван Гусак, листоп. 1695; Яків Мороз, листоп.
1695; Григорій Якименко, 1 серп. 1696; Яків
Мороз, 17 квіт. 1696 – 17 лют. 1697; Йосип
Федоренко, 13 берез. 1697 і далі; Григорій

Якименко, 13 березня 1697 – 12 листоп. 1698;
Мартин Стук (Стукало), 14 трав. 1698 – 12
черв. 1699; Петро Прима, 5 серп. 1699 – 13
лют. 1700; Герасим Криса, 27 лют. 1701 і далі;
Петро Сорочинський, 28 черв. 1701 – 3 жовт.
1702; Кость Гордієнко, груд. 1703 – 27 трав.
1706; Лук'ян Тимофієнко, 8 верес. – груд.
1706; Петро Сорочинський, 6 черв.–груд.
1707; Кость Гордієнко, груд. 1707 – квіт. 1709;
Петро Гордієнко, 1709 – квіт. 1710 і далі;
Йосип Кириленко, 13 черв. 1710 і далі; Кость
Гордієнко, 29 листоп. 1710 – 1713 і далі; Іван
Малашевич, 1713–14; Василь Йосипович, 13
серп. 1714 – 23 лют. 1715 і далі; Іван
Малашевич, лип. 1716 – 6 черв. 1720 і далі;
Павло Федорович, 17 липня 1725 – 1727 і далі;
Павло (Пасько) Сидоренко, 13 берез. 1728 і
далі; Кость Гордієнко, 3–4 черв. 1728; Іван
Гусак, черв.–лип. 1728; Кость Гордієнко, лип.
1728; Іван Малашевич, серп. 1731 і далі; Іван
Білицький, серп. – 22 груд. 1733 і далі; Іван
Малашевич, 1734–35; Іван Білицький, берез.
1735 і далі; Іван Малашевич, 1736–37; Іван
Білицький, 1738; Кость Покотило, 1739; Яків
Туркало, 1739–40; Степан Гуманський, 26
листоп. 1740 і далі; Степан Гладкий, 1741;
Семен Єремієвич, 1742; Іван Малашевич,
1743; Яким Ігнатович, 1744; Василь Сич
(Григорович), 1745 – 23 трав. 1747; Павло
Козелецький, 1747; Данило Гладкий;
(Яковлев, Яковенко), січ.–груд. 1748; Яким
Ігнатович, 1748–49; Олексій Козелецький,
літо 1749 – 2 січ. 1750 і далі; Іван Кажан, 1750;
Василь Григорович, 1751 – 25 лип. 1752; Яків
Ігнатович, 1752 і далі; Павло Іванович, 2
листопада 1752 – 25 лют. 1753; Григорій
Федорович (Лантух), 25 черв. 1753 і далі;
Семен Тимотій, 1753; Данило Гладкий;
(Стефанович), 22 жовт. – 25 груд. 1753 і далі;
Яків Гнатович, 1754; Григорій Федорович
(Лантух), 1755 – 20 черв. 1756 і далі; Данило
Гладкий, 1757; Григорій Федорович, 20
листоп. 1758 і далі; Іван Білицький, 25 квіт. – 14
листоп. 1760 і далі; Степан Рудь, 23 серп. 1762;
Петро Калнишевський, 1762; Григорій
Федорович, 16 квіт. – 22 серп. 1763 і далі;
Пилип Федорович, 1764; Іван Білицький, 27
берез. 1765 і далі; Петро Калнишевський,
1765 – 14 серп. 1775.
resource.history.org.ua
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Гармонія єднання Людини
з Природою, в звичаєвих
святах українців,
за сонячним календарем
«З роду в рід кладе життя мости
Без коріння саду не цвісти,
Без стремління човен не пливе,
Без коріння сохне все живе»
В. Вихрущ

Д

отримання звичаїв свого народу, що
формувалися протягом тисячоліть і
генетично закріплені в багатьох по
коліннях  святий обов'язок кожного. Звичаї,
Свята і Обряди об'єднують нас в Єдиний На
род, дають нам силу та відрізняють від інших
народів. Це наше живильне джерело, наше
коріння.
Наші предки жили в злагоді і гармонії з
Природою і ритмами Всесвіту. Звичаї україн
ців найбільше поєднують Людину з силами
Природи. За вченням наших пращурів ми є
діти Сонця, онуками Дажбожими і Сонце 
Дажбог (даючий життя Бог) дійсно вказує
нам на ті великі свята, що ми маємо святку
вати протягом року. Наша відична (від слова
відати, знати) звичаєва культура дає знання і
просвіту за рухом Сонця  головним стер
жнем взаємодії в природному середовищі з
усіма стихіями. Наші «...славні Прадіди Вели
кі…» як їх називав Т.Г.Шевченко мудро усві
домлювали і втілювали в життя розуміння єд
ності Людини і Природи. Як учив Г.С. Сково
рода:  «Є видимий Світ і невидимий Світ але
вони єдні». «Хочеш пізнати Світ  пізнай себе,
хочеш полюбити Світ  полюби себе». Прос
віта людини починається з усвідомлення бу
дови Світу, розуміння своєї місії в житті та
взаємодії з навколишнім середовищем. За
звичаєвою культурою від Роду до Роду, від
Віку до Віку вічно твориться живе коло Білого
Світу і в цьому вічно живому Світі живемо і ми
українці, на своїй рідній прекрасній землі
«...у цьому Раї на Землі»  як писав Т.Г.Шев
ченко. І буде наш Рід вічним як Світ. Наші мо
литви  славлення глибинно мудрі і дуже кра
сиві. Наші жреці прославляли Рід Звернен
ням до батька Роду:
Славний Батьку Роде будь
Хай Боги нас бережуть,
Славим Матінку ми Славу
І весь Рід наш Православний,
Бий Перуне блискавицю
Славим Рода й Рожаницю,
Славим Родову могуть
Хай у Праві всі живуть!
Нами святкуються і славляться чотири
найголовніші свята сонячного сонцестояння.
Від Коляди, коли Сонце перебуває най
ближче до Землі (найдовша ніч, найкорот

ший день) і починаючи підніматися над Зем
лею єднається з своєю протилежною стихі
єю  Водою, освячує її, структурує і наші
предки святкували  Водосвяття. Далі свято
весняного рівнодення  Великдень. Коли
Сонце підніметься до свого купола  найдов
ший день, найкоротша ніч святкуємо Купаль
ське свято. Купайло  Бог земних радощів. В
дні літнього сонцестояння відбувається єд
нання Сонця і Води  це протилежні стихії, що
за світоглядом наших предків є першоосно
вами буття. Українська приказка «Цар Во
гонь і цариця Водиця  Світ сотворили». Во
гонь і Вода, Чоловік і Жінка, Небо і Земля 
шлюбні пари нашого відичного вчення. На
святі «Купайла», поєднання чоловіка і жінки,
стихій Сонця і Води, що народжує життя,
символізує зелена гілка верби  «Купайли
ця», що є символом Дерева Роду нашого,
яке дівчата прикрашають стрічками та плете
ними з квітів віночками. Необхідні елементи
святкування купальського свята це  вінок
здоров'я, проходячи через який люди наби
раються здоров'я і нових духовних сил, со
нячне колесо, вбране вінком і різнокольоро
вими стрічками, кругом якого водяться дитя
чі хороводи, гойдалка як елемент очищення
цілющим купальським повітрям, опудала
Марени і Коструби як символів чоловічих і жі
ночих негараздів та моральних вад, які спа
люються в купальському вогні очищаючи все
навколишнє середовище і людські душі від
незгод, темноти і холоду. Основним стер
жнем, довкола якого відбуваються дійства є
Купальський Вогонь  Купальське Вогнище
Роду нашого, що символізує сонячне спле
тіння, запалюється з 4х сторін що означає
лики Сонця (4 пори року): Божища Коляду
(зима); Батька Ярила (весна); Батька Купай
ла (літо); Батька Світовида (осінь)  він зни
щує все зле: хвороби, нещастя, злидні, зра
ду… Перестрибуючи через нього ми очищає
мось на рівні людського Духу.
Навколо всіх святкових атрибутів водиться
«Кривий танець». Всі присутні беруть у ньому
участь, взявшись за руки, співаючи ритуаль
ну пісню: «А ми Кривого танцю йдем».
Закінчується свято запалюванням Колеса 
символу Сонця, яке досягло своєї найвищої
точки і вже котиться до Небосхилу. Але обов'яз
ково в воду, щоб зародилося нове життя.
Далі свято осіннього рівнодення  Світови
да. І знову святкуємо Коляду…
Поза Природою не існує Богів і ми маємо
співпрацювати з божественними силами

МатінкиПрироди, усвідомлюючи єдність і ці
лісність усього Всесвіту. Знаємо що Світ ду
альний: є світло і темрява, холод і тепло,
добро і зло… Від нас залежить з якими сила
ми ми співпрацюємо. Кого ми підтримуємо в
видимому Світі  ті ж сили невидимого Світу
працюють на нас. Якщо ми енергетично під
живлюємо егрегор зла, то і він нас буде наго
роджувати відповідними випробуваннями.
Єднаймося до цілісного русла добра, миру,
злагоди, волі і ладу, до великої щирої любові
до рідної землі і свого найдревнішого, най
мудрішого Роду. Змінювались часи і епохи,
ми по різному називались і усвідомити
«...яких батьків ми діти і як нам далі жити»
(Л.І. Ященко) ми зможемо лише повернув
шись до Правди Роду нашого Великого. За
літописом наших пращурів ми святкуємо
7525 рік наші відичні свята… Нам не треба
чужинські ідеології бо як учив Т.Г.Шевченко
«В своїй хаті своя правда і сила, і воля…».
Вже наступила нова епоха, наступив кінець
світу зла, брехні, хаосу, поневолення люди
ни, знищення Природи заради матеріально
го збагачення купи невігласів  бездуховних,
брехливих, злих і ненажерливих. Ми в стадії
переходу від дикунства і рабства до культури
людського буття, де основною молитвою
має бути, як гласить Велесова книга:
«Отже, молячись Богам, матимемо
чисті Душі і тіла наші
Матимемо життя з праотцями нашими,
які з Богами злились воєдино.
Правда така, що ми  Дажбожі внуки ко уму
А ум, великий Божий, є єдиний з нами
І тому творимо і говоримо з Богами
воєдино».
14.07.2017
Лада
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ДОКІЯ ГУМЕННА

БЛАГОСЛОВИ, МАТИ!
Казка  есей. Перше видання: Об’єднання Українських Письменників «СЛОВО». Нью  Иорк 1966 р.

Греція

3. Господиня дивого звіра
Не менш плідна мітами й наступна доба,
мадлен. Археологія визначає ще проміжну
добу, солютре, але вона непоказна для нас,
бо основна прикмета солютре  поліпшена
техніка кам'яного знаряддя, артизм у вико
нанні так званого «лавролистого наконечни
ка». Солютре не залишило мистецьких ві
дображень світогляду доби, а от мадлен вра
зив двадцяте століття нашої ери своєю яск
равою мистецькою спадщиною.
Мадлен, найостанніша доба пізнього пале
оліту, між іншими рисами, відмінними від орі
ньяку, знаменний тим, що в ньому цілковито
зникли жіночі зображення. їх уже чомусь не
потрібно було мадленцям, нічого такого не
знайдено в тих місцях, де проживали, діяли,
отаборювалися, залишили свої сліди мад

ленці. (Мова мовиться про захід Європи, бо
на сході ми бачили картину трохи іншу). Нато
мість з’явилося зображення звірини, всіх тих
тварин, що на них жила людність часів мадле
ну. Людини серед цих зображень майже не
ма, а як є, то лише чоловік, та й то замаскова
ний у якогось звіра, або в кількох разом.
Ось, наприклад, знаменитий «Чарівник» із
печери «Три брати» (Франція). У нього оле
нячі роги, очі сови, борода дідова, як і ноги.
Хвіст вовчий, ознака статі лев’яча. Руки наче
ведмежачі. Ця фігура зображена в танцю

Печера «Три брати» Франція

Ля Пасієга, Еспанія
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вальному рухові. Про цього «Чарівника» на
писана вже велика література.
Найбільш досліджені мадленські пам’ятни
ки у Франції й Еспанії. Своєю приголомшли
вою красою вони викликали величезний ін
терес і дальші досліди, а це привело до від
криття нових розмальованих печер у надрах
Піренейських гір. В цім місці передаю голос
очевидцям:
«У печері Альтаміра (Еспанія) ... вся стеля
була вкрита малюнками. Ближче до входу —

величезна група понад 20 тварин на повний
зріст, у поліхромних кольорах. Все це скла
дає одне ціле, наче малювала одна людина.
За винятком дикого вепра, дикого коня і ве
ликої оленихи, усі тварини були бізони у вся
ких позах: сидять, стоять, біжать, пасуться.
Кольори їх такі свіжі, наче намальовані сьо
годні».
Печера Комбарель. Малюнки оленя, маму
та, ведмедя, лева, коня, бізона — і чоловік,
що танцює мамутовий танок. Намальовано
200 звірів. 80 бізонів, 40 коней, 23 мамути, 17
оленів, 8 диких коней, 4 антилопи, 4 носоро
ги, ведмідь, вовк, левиця.
Печера Ніо. Милю треба йти всередину го
ри, щоб дістатися до розмальованої печери.
Малюнки коня, бізона. Скрізь — на камені,
піску, землі — були малі скетчі бізона, анти
лопи, оленя.
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Комбарель, Франція

Печера Ласко. «На білосніжному вапняку
дикі тварини ідуть одна за одною, скільки око
може засягнути. Чорне, червоне, жовте було
неначе сьогодні намальоване. Коні, олені, бі
зони намальовані в безконечних варіянтах,
безчисленно. Через склепіння розпростори
лися чотири колосальні бики в агатовому
чорному кольорі, втричі більші за справжній
розмір. їх закручені роги майже зустрічають
ся в найвищій точці склепіння. На одному бо
ці головної печери ряд оленів пливе через
озеро. Два диких цапи осьось зчепляться
рогами».
Ці зображення були намальовані й вирізь
блені часто одне на одному. Видно, що такі
печери одвідувало не одне покоління, а про
тягом тисяч років безконечний ланцюг гене
рацій.1
Чому ж це зникло зображення жінки? Чому
мадленець потребував зображувати тільки
звірів? Що це за загадкова постать, замаско
вана в кількох звірів? Цікаво, як характеризує
цю добу археологія.

Комбарель, Франція
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Фан)де)гом, Франція

«У фавні мадленських стоянок не тільки на
північ від Альп, — подає Єфіменко, — але й
включно до узбережжя Середземного моря,
Піренеїв і Біскайської затоки перше місце
починає посідати полярний
склад тварин на чолі із північ
ним оленем, що величезними
табунами паслися тоді на
всьому південному заході Ев
ропи, біля підніжжя Піреней
ського хребта. Поруч стоїть
мускусний бик, одна з найне
вибагливіших тварин полярної
природи, далі песець, росома
ха, полярний заєць, лемінґ і
мешканці холодних степів, кінь
та антилопасайга... Потім
ідуть мамут та сибірський но
соріг, хоч їх залишки стають
все рідші й рідші у мадлені, а
наприкінці зовсім зникають».2
Люди вже не осідають надов
го на одному місці, знов вони
перетворилися на сезонових
мандрівників услід за табунами
звірів. Так от у цих постійних
мандрах жіноча частина праці з
основної (як було при осілому
побуті) перетворилася на допо
міжну. У цих довгих і виснажли
вих переходах жінки несли на
собі дітей, господарчі пожитки,
впольовану дичину і навіть, як
треба, то й знаряддя для ловів,
бо чоловіки були зайняті в не
Мас д’Азіль, безпечному змаганні із фізично
Франція дужчим за себе звіром. Вже не
огнище, а влови були важливішою частиною
проблеми: ситість чи голодова смерть. Огни
ще можна буде нашвидкуруч будьяке влашту
вати, а от як не буде чого покласти на те огни
ще... Це вже не ті багаті мамутові дари, дичина
здрібніла, а людей може й більше стало.
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Ля Пенья де Кандамо, Еспанія

«Три брати» Франція

Але особливо схитнуло високу позицію жін
ки неймовірне відкриття палеолітичного мис
ливця, що ця чудесна здібність жінки приво
дити з вирію малу істотку занадто високо пе
реоцінюється, як нібито виключно її могут
ність. Спостереження над тваринами в про
цесі перших кроків приручування відкрили
нові обрії у зрозумінні біологічного закону
творення нового життя. Маючи більше часу,
бо ж влови були сезонові, чоловіча частина
роду справляла посиденьки біля огнищ в той
час, коли жінки мали свого клопоту повище
голови. Отож десь при огнищі в довгі безді
яльні вечори палеолітичні бородані й мали
змогу закладати перші підвалини патріяр
хальної ідеології, з якої було ясно, що голов
ний творець життя це чоловік, а жінка — тіль
ки знаряддя, не більше, для цілей «головного
творця». В ці ж довгі гулящі ве
чори й закладалися перші чо
ловічі товариства. Були вони
таємні й виключно чоловічі.
Навіть дітейхлопчиків туди не
допускали, поки їх не підготов
лять різними іспитами, випро
бовуваннями, поступовим
посвяченням у таємниці това
риства. Аж тоді відбувалися
урочисті церемонії введення
до таємного товариства, і
хлопці ставали повноправни
ми членами громади із забо
роною щось прозрадити жіно
чій частині роду. Ось як драс
тично описує одна леґенда,
записана на Огненній Землі у Костенки,
племени Она, цей перелім і Вороніжчина
перехід керма громадою в руки чоловіка.
«У дні, коли весь ліс був зелений, перед
тим, як папуга Керргпррг розмалювала осін
нє листя на червоно кольором своїх грудей,
ще перед тим, як велетні Квонііпе та Чаш
кільхеш блукали по лісах із головами повище
верховіть дерев; у дні, коли Кррен (сонце) і
Крег (місяць) ходили по землі чоловіком і
жінкою; і коли багато великих сплячих гір бу
ли живими істотами... у ті далекі дні відьомс
тво було відоме тільки жінкам у племені Она

землі. Вони мали свою окрему спілку, куди ні
один чоловік не смів доступитися. Коли дів
чата доростали, їх навчали магічних знань,
досвідчували, як наслати хворобу, ба навіть і
смерть тим, кого вони не злюбили.
Чоловіки жили в жалюгідному страху й під
леглості. Звичайно, що вони мали луки і стрі
ли та постачали для стойбища м’ясо, а проте
вони питали: що поможе така зброя проти
хвороби й смерти? Ця тиранія жіноцтва
зростала щораз та гірша, аж поки не прий
шло на думку чоловікам, що мертва відьма
не така небезпечна, як жива. Вони змовили
ся вибити усіх жінок. І там сталася велика ма
сакра, і з неї ні одна жінка не вийшла в люд
ській формі.
Навіть молоді дівчата, які щойно починали
вчитися відьомства, були побиті разом із усі
ма, так що чоловіки зосталися без жінок. Во
ни мусіли чекати, поки доростуть малі дів
чатка. Тим часом виникло велике питання: як
чоловіки можуть утримати владу, що її вони
вже досягли? Одного дня дівчатка стануть
дорослі, вони об’єднаються і відновлять своє
панування. Щоб запобігти цьому, чоловіки
заснували таємне товариство, своє власне, і
назавжди скасували жіночу спілку, що в ній
так багато грішних змов кувалося проти чо
ловіків. Ні одній жінці не дозволено було наб
лижатися до осідку чоловічого товариства,
Гаїн, під загрозою смерти.
Далі оповідається, як чолові
ки створили своїх власних
страшних чортів і демонів —
на пострах жінкам...
Перед нами в казковій одежі
оповідання, як виникли таємні
чоловічі товариства, такі при
таманні примітивним сус
пільствам (і предтечі всіх нас
тупних аж до наших днів). Ця
леґенда, напевно, в згущених
образах подає те, що сталося
в мадленську епоху, і як був
знищений матріярхат. Вже в
мистецтві мадлену бачимо ча
Печера
родіяшамана (чи волхва, зна Гурдан,
харя, мольфара), що виплека Франція
Українська Родина № 4/2017

21

UR-2017_4.qxd

24.01.2019

19:56

Page 22

УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ

«Три брати» Франція

ний у таємних чоловічих товариствах, куди
вступ жінкам був гостро й суворо забороне
ний. Він — предтеча жерця.
Як чіпко тримається традиція, започатко
вана у мадлені, можна бачити на звичаях на
шого часу. Жінкам вступ у вівтар (місце діян
ня жерця, де приноситься жертва, колись
домена жінкижриці) заборонений. А в на
щадків кочових скотарів, жидів, то й взагалі
жінки не мають права входити до синагоги,
(дозволяється тільки на хори). Чоловічі та
ємні товариства існують і досі у примітивних
народів. У таємних сховках чоловіки відбува
ють свої магічні церемонії й містерії.

любовні напої, проганяє злих духів (хворобу)
і часом накликає свої власні прокляття».5
3. Хоч у цивілізованих країнах процеси ві
дьом уже відгомоніли, проте зосталася жива
пам'ять про відьом. хоч би в назвах місце
востей. Наприклад, у Ірляндії є Гірський Хре
бет Відьми (Ridge of the Hag). Розкидане ка
міння (валуни) по полях — це воно попадало
з відьминого фартуха, як вона несла ...Єй
Відьмина Могила, Відьмине Крило. Відьма
це та істота, що проходить у всьому ірланд
ському фолкльорі.6
4. Українські відьми мали своєю столицею
київську Лису Гору, і зліталися туди звідусіль
для своїх традиційних шабашів. Про це знає
всяка дитина, то навіть незручно й згадува
ти. Кермо громадою й жрецтво, цей найпо
казовіший вияв зверхности, переходить у ру
ки чоловіка. В уяві палеолітика народжують
ся нові опікуниохоронці, напівзвіриногона
півлюдського вигляду. Поява малої дитини
пояснюється вже тим, що жінка зустрілась із
чудесним звіром і це він — предок та й охо
ронець родуплемени, подавач добробуту
свойому родичеві у людському вигляді.
Молодове, Чернівецька обл.

Нижня Ложері, Франція

Опис їх можна прочитати хоч би й у етногра
фічних записах про американських індійців.
І хоч ця палеолітична віра в могутність ві
дьом живе ще й у наші дні*, але перелім
стався в мадлені.
*ПРИКЛАДИ:
1. Меланезія — країна матріярхату.
Член роду веде своє походження по ма
тері. Сини й дочки, що належать до одно
го тотему і клану, підпорядковані найгос
трішим заборонам шлюбу між собою. За
це — кара смерти. Слова «мати», «дружи
на», «дитина» — лише в множині. Особли
во діюча віра в спорідненість клану з пев
ною твариною чи рослиною. Витворені
табу, племінні ритуали, обов'язкові свята,
де тотемна єдність досягається якнай
краще. Всім життям меланезійців управ
ляють відьми і їх магія...4
2. «У Сіккім (країна в Тібеті) всі села мають
дгамі — жінку відьмулікарку. Вона роздає
22
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Баламутівка, Чернівецька обл.

Кожен звір, що до його виду належить то
темна група, може бути або брат, або батько
у звіриному вигляді. І справді, скільки є таких
казок, де оповідається, як дівчина вийшла
заміж за ведмедя чи там, скажімо, за оленя...

Плян печери Пасієга, Еспанія

І от приходить до села її син, і все йому ве
деться, бо йому допомагає його чудесний
предок, і сам такий син оленя вміє робити
всякі чудеса: відкрутить оленячого рога, а з
нього посиплються всякі добра...7 Навіть ви
раз такий затримався у нас: ріг достатку.
Буйно розвивається мітологічна творчість
мадленця, але канва попереднього віруван
ня зостається та сама. Велике божество,
предкиня, Велика Мати Покрова й далі охо
роняє людський рід, на всьому протязі трі
юмфального ходу патріярхату по історії, на
віть у часи найяскравіших його проявів. Ось
що кажуть скити у часи Геродота (500 років
до P. X.), коли їх запитали, які в них боги: «Та
біті, богиню огнища і Господиню земель та
води, звірів, птахів і риби, ми шануємо най
більш за всіх, а потім уже Папая, бога неба
(Зевса)»8. У гетитів володар і цар діставав
свою владу з рук верховного божества, Бо
гині Матері, це вона благословляла його на
царство. Благослови, Мати!
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ного ДНЯ це було над вечір і ми вже добре
роззнайомилися — нам було сутужно з
харчами, і я запитав цих трьох малих людей,
чи не могли б вони вполювати нам антилопу,
це ж для них, як мисливців, легка справа.
Вони подивилися на мене здивовано, а потім
один із них, нарешті, відказав, що це правда,
вони б дуже радо зробили таку дрібничку для
нас, тільки сьогодні це вже напевно
неможливо, бо ніяких приготувань не було
зроблено. Але вони обіцяли зробити ці
приготування узавтра на досвітку, і ми
розсталися. Чоловіки почали розглядатися
довкола і, нарешті, зупинилися на одному
високому місці поближнього горба.
Баламутівка, Чернівецька обл.

Баламутівка, Чернівецька обл.

Якщо в такі пізні часи розвиненого патрі
ярхату верховним божеством зоставалась
Мати, то що казати про ті давні, коли ще
тільки но починало виковуватися патріяр
хальне уявлення про світ? Універсум і нада
лі залишався в очах палеолітика величез
ною істотоюжінкою, а всі прояви природи
навколо, як прояви організму незмі ренної
жінки. Матиуніверсум у свойому лоні три
має все ненароджене вічне, непідпорядко
ване часові. Всевсе з лона її виходить — і

видний «той світ», лоно — це й є захована в
надрах матеріземлі печера.
От у такому конкретно уявлюваному вирію
лоні матері, в печері мадленець і малює тих
звірів, що повинні бігати в реальному світі,
що він їх має вполювати, відправити на той
світ, а вони знов народяться. Він їх сам ма
лював, отже, якщо він володіє зображенням,
то володіє й тим, що десь там бігає та па
сеться. Така незбагненна логіка магічного
мислення. Зображення ці, здебільшого, про
биті стрілами: це означає, що реальні звірі
так само будуть пробиті, точнісінько в тім са

Горнос де ля Пенья, Еспанія

Перігорд, Франція

«Три брати» Франція

знов іде в Періґорд, Франція той вічний
безчас, щоб знову прибути сюди назад на
деякий час. Світ це цілість, що в ній одне
проявляється, а друге перебуває в окрито
му стані, лоні матеріуніверсуму. Конкрет
ність мислення палеолітика підказала ство
рити конкретний образ того невидимого
світу. Для мисливця це, насамперед, необ
межена кількість усякої дичини. Вирій, не

мім місці. Не можу втриматися, щоб не на
вести довгеньку цитату із спогадів дослідни
ка африканських племен, Л. Фробеніуса:
«1905го року у джунґлі поміж Касаї і Люе
бо (Бельгійське Конґо) я зустрів деяких
представників тих мисливських племен ... які
відомі в літературі про Африку, як пігмеї. Чет
веро їх, три чоловіки й одна жінка, супрово
дили нашу експедицію щось із тиждень. Од

Плян печери Комбарель, Франція

Тому, що я був дуже цікавий, з чого ці
приготування складалися, я встав до схід
сонця й сховався в кущах близько галяви, що
її мої малі приятелі вибрали вчора ввечорі
для приготування. Ще було темно, як
чоловіки прийшли. З ними була й жінка.
Чоловіки присіли до землі й почистили
простір від усякої рослинности, а потім рівно
її загладили. Один із них накреслив тоді щось
на піску пальцем, а в той час два других і
жінка бурмотіли формули та якісь ніби
молитви. Після цього настала мовчанка,
вони чогось чекали. Один із них виступив із
луком наперед до очищеного місця. За пару
хвилин промінь сонця впав на рисунок, і в цю
ж хвилину сталося блискавично таке: жінка

Печера Младлен, Франція
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бив і мадленець десятки тисяч років тому.
Мадленець тримав свої мальовані й різьбле
ні табуни звірів у розкішному стані, він ма
лював їх перед кожними вловами, не зважа
ючи на великі труднощі такого малювання у
темній печері, на високих стелях підземних
заль, що до них важко доступитися. І дуже
рідкі людські зображення поміж цими вічни
ми табунами — чарівники у свойому чарів
ницькому виряді, шкурі й рогах тотема.
Мут, Франція

підняла руки, так наче досягаючи сонця, і
вигукнула голосно якісь невиразні звуки;
чоловік спустив лука; жінка знов вигукнула;
тоді чоловіки погналися вперед із зброєю.
Жінка залишилась ще кілька хвилин на місці і
потім пішла до табору. Коли вона зникла, я
вийшов із моєї схованки і побачив те, що
вони накреслили на піску: це була антилопа,
завбільшки з чотири фути. Стріла була
застромлена в її шиї.
Коли чоловіки пішли, я хотів повернутися
назад до того місця і зробити фотографію,
але жінка, що не відходила від мене, палко
просила мене закинути такий намір. Отжеж,
експедиція вирушила в дорогу. Мисливці
здогнали нас цього пополудня з чудовою
здобиччю — самцемантилопою. Він був
убитий стрілою в шию. Малі чоловіки відда
ли нам свою здобич, самі ж повернулися до
місця з накресленою антилопою, взявши із
собою трохи жмутиків вовни та калабаш,
повний крови з антилопи. Вони здогнали
нас знов тільки за два дні згодом... Мені по
щастило поговорити про це з одним найдо
віренішим із цих трьох. Він був найстарший.
Він сказав мені просто що він і ті два побігли
назад, щоб приліпити волосся і кров до їх
нього рисунку антилопи, витягнутастрілку
та стерти креслюнок. Який був сенс цієї опе
рації, я не міг довідатися, він тільки сказав:
коли б вони цього не зробили, то «кров» ан
тилопи була б знищена. Загладжений крес
люнку мусіло бути при сході сонця також.
Він сильно просив мене, щоб я не прозра
див жінці, що ми розмовляли на цю тему. І
здавалося, що він дуже турбувався наслід
ками цієї розмови, бо наступного дня наші
пігмеї покинули нас, не сказавши нікому до
побачення. . .»9

Гурдан, Франція
Грот Люрд, Франція

«Отжеж, (додає від себе Дж. Кампбел), яка
багата мітологія: мисливецьстрілок уто
тожнюс себе з небесним стрілкомсонцем,
свою стрілу із сонячним променем, табуни
на землі — із табунами на небі. Влови — не
бесна пригода, передана у вічній формі. І
картина в печері — це вічні табуни у первіс
ній безодні нічного неба...»9 Те, що бачив
Л. Фробеніус 1905го року на власні очі, ро

Ля Пасієга, Еспанія

Хоч посередником між людським і напри
роднім уже не жінка, а чоловікчарівник, —
ідея та сама, що зародилась в оріньяку: непо
дільність видного й невидного та постійний
перехід із одного стану в другий. Але щоб це
все відбувалось так, як людина хоче, треба (ну,
ясно ж!) допомогти, наказати, показати влас
ний приклад. Що закладено в мадлені, — іде
до наших днів. Від того найдальшого часу пе
чера — місце святости, там найбільш випадає
жити богам і надприроднім істотам. Грецькі
німфи живуть у печерах. Німфа Майя народи
ла Гермеса в печері. Мати Ахілла, Теміда, живе
в морській печері. На Криті Діктейська печера
та печера в горі їда, що обрядово були зв’яза
ні в грецьких мітах із місцем народження Зев
са, вважалися місцем обожнення та релігійних
відправ із найдавніших часів10. Храмів на Криті
не знайдено, печери й були храмами.
Печера, як храмсвятилище, або її напо
дібнення, лишається на всі віки, починаючи
з мадлену. Щоб не обтяжувати приклада
ми, згадаймо хоч би мітраїчні храми. Сама
назва мітраїчного храму була «печера». Бу
дова ця була наподібнена до висіченої в
скелі склепистої залі і щоб увійти до неї, тре
ба було спуститися кілька східців униз.
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Печера Ніо, Франція
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Абож, у багатьох випадках, будувалась під
поверхнею землі. Якщо це не вдавалось, то
рівень прилеглих заль штучно підносився, а
само святилище було знижене, що навівало
думку про підземний характер храму». Бага
то індійських храмів влаштовано в печеpax12.
Та й не забудьмо, що перші християни моли
лися в катакомбах...
Чи є печери у нас на Україні? Відразу на
думку приходять печери київської Лаври. «Ці
печери відзначаються дуже великою довжи
ною, часто досягаючи пів кілометра й біль
ше, та дуже великою плутаністю ходів, явля
ючи собою цілий лябіринт», — каже В. Щер
баківський у книжці «Кам’яна доба на Украї
ні»13. В цій книжці подано й перелік печер ві
домих, але недосліджених. Вол. Антонович
розслідував 43 печери у високім правім бе
резі Дніпра від Вишгорода й Межигір’я май
же аж до Чигирина. Міста Лубні й Полтава
стоять на печерах. Відомі й одеські катаком
би, печери над Дністром, на Поділлі... Тепер
відкривають нові, досі невідомі печери... Але
всі ці печери ще не досліджені, тому не мож
на твердити, яке було їх призначення, і з яко
го часу людина в них орудувала.

Кам’яна Могила, Запоріжська область

Цей «печерний» екскурс зробили ми тому,
що ідея печери відограла велику ролю в міто
логії, а також і зв’язана з нею ідея лябіринту.
Щоб добитися до вирію, лона всесвіту,
безчасового джерела, треба пройти дуже
велику, важку й небезпечну дорогу, — кажуть
міти й вірування всіх релігій. Так відбилося в
пам’яті людській те, що тисячоліттями
практикувалося в мадлені. Аджеж він тривав
щонайменше двадцять тисячоліть, то й
маємо право сказати, що звичай відклався в
мітах, ба навіть у підсвідомості нашій, із
практики десятків тисячоліть.
Ці мадленські печери, що вже досліджені
(Франція, Еспанія), були віддалені не тільки
від місць полювання, але й від огнищаних
осередків, від місць проживання. Вони були
старанно заховані за природними

Грот Люрд, Франція

Грот Люрд, Франція

бар’єрами, а досягти їх можна було, лише
перемагаючи складні й небезпечні переходи.
Дістатися до містерійних заль із
намальованою звіриною можна була
покрученими, дуже вузькими, слизькими
коридорами, то чіпляючись за сталактити, то
спускаючись у пропасті, перескакуючи
через водоспади або каміння, переходячи в
пітьмі гігантичні залі, що їх розмірів ніколи не
освітлиш смолоскипом. Треба було
переходити через річища підземних рік,
лякаючись звуків недалекого водоспаду,
збільшених луною. Деякі переходи такі
стрімкі й порожисті від сталактитів, що мусиш
повзти на колінях. В деяких місцях людське
тіло ледве може проповзти. В деяких можна
дістатися через діру, що під нею клекотить
підземна річка... Проте, саме от на цих
найнебезпечніших виступах намальовані
звірі. І таких небезпечних лабіринтів може
бути й миля, поки дістанешся до святилища14.
Або ось як описує один відвідувач (1926го
року) мадленської печери «Три брати»
(Франція) свої власні переживання:
«Ґрунт поганий і слизький, — пише др Гер
берт Кюн, — ми повинні бути дуже обережні,
щоб не зісковзнути із скалистої стежки. Вона
йде вгору та вниз, потім наступає вузький
прохід завдовшки з десять ярдів, що через
нього ви маєте повзти на всіх чотирьох. А
тоді знов починаються великі залі і знов
вузькі переходи. В одній великій галерії є
велика кількість червоних і чорних крапок,
лише самі крапки.
Які чудові сталактити! М’яке падання
крапель десь недалеко із стелі. Ніякого

іншого звуку, нічого не рухається... Галерія
довга й широка, а потім починається дуже
низька тунель. Ми поставили наші лямпи на
ґрунт і почали сунути їх поперед себе. Люї
поліз перший, за ним проф. Ван Ґіффен, далі
Ріта і останній я. Тунель не ширша за мої
плечі, не вища. Я міг чути, що інші поперед
мене стогнали, і бачити, як дуже помалу їх
лямпи попихалися вперед. З руками,
притиснутими щільно до боків, ми повзли
вперед на наших животах, як вужі. Прохід був
місцями ледве чи фут заввишки, так що ви
мусите класти лице просто на землю. Я мав
відчуття, ніби я повзу через труну. Не можеш
підняти голови, не можеш дихати. І тоді,
нарешті, могила стає Ласко, Франція трошки
вища. Можна, принаймні, спочити на лікті.
Але ненадовго, дорога знов вужчає. І так
змагаєшся ярд за ярдом, яких сорок із
чимось ярдів. Ніхто не говорить. Лямпи
посуваються інчами і ми за ними. Я чую, як
інші стогнуть, моє серце розривається і
важко дихати. Я набив ґулю, ось і ще одну. Чи
це коли скінчиться? Тоді раптом ми пролізли,
й усі почали глибоко дихати. Наче порятунок.
Заля, що в ній ми тепер стоїмо, гігантична.
Ми скерували наші лямпи на стелю й стіни.
Величезний простір — і ось, нарешті,
зображення.
Зверху донизу вся стіна вкрита різьбою.
Поверхню обробляли знаряддям із каменю.
Ми бачимо похід тварин, що жили в той час у
південній Франції: мамут, риноцерос, бізон,
дикий кінь, ведмідь, дикий осел, північний
олень, росомаха, мускусний бик; також і
дрібніша звірина: снігові сови, зайці, риби. І
скрізь бачиш дротики, що летять на дичину.
Кілька зображень звіра притягають нашу
увагу особливо: бо вони мають діри, де
зображення були вдарені, і видно, як кров
цибенить із рота. Справжня картина вловів:
картина магії вловів»15.

Ласко, Франція

Таку ж важку дорогу до таємничого
святилища в неприступній горі описує й
відомий дослідник острова Великодня (East
ern Island) Тор Гойрдал (Thor Heyerdahl) у
своїй книжці «Акуаку».
Правда, він не мав сили дістатися до
святилища, й так досі невідомо, що ж там
можна знайти та побачити.
✵
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Свято Світовида
«В 1988 році в Польщі 8 жовтня відбулося велике святкування з
нагоди унікальної української знахідки. Щоправда ніхто не нази
вав її українською, бо ніхто й не збирався робити славу Україні,
як Україна сама відмовляється від цієї слави. Навіть реклама в
археологічному музеї в Кракові свідчить, що Світовид знайдений
на «сході Польщі». Отже полякам є чим пишатися. З усього сві
ту їдуть сюди туристи, щоб побачити… ні, не мумії з Єгипту,
яких повно по різних музеях світу,  а саме нашого Збруцького
Світовида, який є один на цілий світ!
рганізована на державному рів#
ні наукова конференція у Вар#
шаві засвідчила, що поляки не
тільки не збираються повернути пам'ят#
ку, як про це мріють деякі шанувальни#
ки української старовини, але й загалом
роблять вигляд, що ініціатива святку#
вання належить саме їм», # говорить
дослідниця народної української віри
Г.Лозко.
Збруцький ідол # це відтворення бога на
чотиристоронньому з кам'янистого вап#
няка стовпі, прикрашеному з усіх боків
трьома ярусами малюнків з символи#
кою стародавнього уявлення про три
світи. Верх – духовність, небо,боги (світ
Прави). Перун#Громовержець, Сонце#
Дажбог, Лада з каблучкою на пальці,
Мокоша з рогом достатку. Нижче # зем#
ля, люди (світ Яви), а третій Шановане і
оспіване нашими прапращурами свято
Світовида, або як його колись називали
Святовита, (Святий Дух) припадає на
день осіннього рівнодення (остання де#
када місяця). З чотирьох кульмінацій#
них положень Землі відносно Сонця #
заключне. Сонце # Дажбог в уяві пред#
ків, як людина і природа народжується і
помирає, тому має декілька іпостасей в
річному Колі Сварожому. Спочатку во#
но народжується в дні зимового сонцес#
тояння (21#25 грудня). Люди раділи йо#
му, молодому Божичу#Коляді. Вшано#
вували його Святвечором з обрядовими
дванадцятьма стравами в честь дванад#
цяти місяців у році, обрядовими пісня#
ми, колядками, магічно#ритуальними
діями, Дідухом, символом пам'яті по#
мерлих родичів, Водосвяттям. Сонце#
Коляда – це перша іпостась.
За зиму сонечко зростає, мужніє, на#
бирається сил, тепліє і до весни перет#
ворюється в зрілого, ярого, родючого
Сонце#Ярила, що символізує воскре#
сіння Природи , всього живого і є дру#
гою іпостассю Сонця. Ярило приходить
весною на весняне рівнодення, разом з
іншими небесними богами воскресає
Землю#Матінку, запліднює ниви, поля
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майбутнім урожаєм, даруючи людям ра#
дість і надію. Свято Великдень відзнача#
лося відповідно до астрономічного по#
ложення Сонця після весняного рівно#
дення,коли день стає довшим за ніч (се#
редина березня) це свято перемоги
Світла над Темрявою, Дня над Ніччю,
Сонячного Світла Весни над нічною
темрявою Зими.
Великдень # одне з найважливіших
свят Кола Сварожого, вшановувався
нашими предками святом вербиці, сим#
волічним розписом писанок, рахманів#
ськими та навськими днями, випікан#
ням обрядової Великодної Баби, тощо.
Поступово сонечко розвивається, ще
більш теплішає, переростає в Семияри#
ло, Коло Свароже набирає обертів до
кульмінаційної точки, літо ділиться
навпіл, жита дозрівають, ниви радують
врожаями. В цю чарівну найкоротшу
ніч 20#21 червня Купало (Купава), бла#
гословляє зрілість усього сущого, моло#
дим скріплює серця любов'ю до життя, і
всі небесні сили ніби купають землю,
даруючи найбільшу силу родючості її
плодам. Всі і все навкруги повинно оп#
ромінитися і збагатитися життєдайною
снагою Сонця і Води. Тому наші предки
влаштовували велике свято Сонця з об#
рядовими піснями, магічними ритуала#
ми. Очищалися водою, вогнем, повіт#
рям і флорою, співали обрядові пісні,
проводили магічні ритуали. 15 червня
йому співали жниварських пісень.
Сонечко старіє, перетворюється в
мудрого сивого старця, повертає з літа
на зиму, поступово дні зменшуються,
ночі холодніють збільшуються,це є Сві#
товид, який приносить осіннє рівно#
дення (22#25 вересня). Наступає рівно#
вага між світлом і темрявою, схиляється
в бік темряви. Це драматичний і трохи
песимістичний момент. Настає час зав#
мирання природи на період темної, дов#
гої, холодної зими. Цей великий, спра#
ведливий Закон Ладу і Колообігу добре
знали наші пращури, знали і те, що
Сонце, відзначене семи знаками Зодіа#

Статуя Світовида, що знайдена
в річці Збруч поблизу Гусятина

ку змінювало зміст і образ у кожному з
них. Це породило Сонячних Богів рів#
нодення і сонцестояння. В день осін#
нього рівнодення на свято Світовида
проводилися всенічні моління, вшану#
вання богів сонця.
«Творіть Святовиту славу всяку! Бо
цей Бог очищує серце наше і ми відрі#
каємося від злого, а спрямовуємо себе
на добро». (В.К.) Образ Світовида дій#
шов до нас у вигляді кам'яного Збруць#
кого ідола». (за О.Фамінциним). «Поб#
лизу Гусятина на Тернопільщині в 1848
році витягнули з річки Збруч трьохмет#
рової висоти статую Світовида. Вона
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певний час перебувала в маєтку влас#
ника села Личківці у Заборовського
Костянтина. Він подарував її Мечис#
лаву Потоцькому, а з 1951 року вона
знаходиться в Краківському археоло#
гічному музеї. Сучасні дослідники Тер#
нопільських археологів довели, що
статуя не була скинута в річку войов#
ничими християнами, як це вважалося
раніше. Вони прийшли до висновку,
що сховали статую у водах річки самі
язичники. Вона добре збереглася, не#
має слідів наруги, пошкоджених місць,
як це було з багатьма язичними зобра#
женнями богів. Ця унікальна знахідка
з крем'янистого вапняку відтворює
статую бога,погляд якого обіймає чо#
тири сторони світу (північ, південь, за#
хід, схід). В.Скуратівський говорить,
що чотириликий бог, увібравши в себе
найголовніші риси стародавніх віру#
вань, символізує не тільки чотири сто#
рони світу, а й чотири пори року (вес#
на, літо, осінь, зима). У межиріччі
Збруча і Дністра, у Побужжі були знай#
дені одно, дво, або триликі ідоли лише
з конем і рогом. Знахідки на території
від Дністра до Рейну свідчать про
спільність давньої історії багатьох єв#
ропейських народів. Сам він # бог пе#
ремоги світла над темрявою, минуло#
го, сучасного і майбутнього. В.Шаян
висловлювався про Світовида, як про
творчого Духа Всесвіту, який є «сином
Найвищого Світла, у своїй природній
істоті із ним єдиний і тожсамий. Він
був і є по всі часи Сварожичем # сином
Сварога.» «Ревно пильнує, щоб у всес#
віті свято здійснювалися закони Світ#
ла Дажбожого, вічного Ладу в ім'я На#
ви, Яви, Прави. Меч чи лук в лівій ру#
ці і сім мечів біля підніжжя символізує
його, як воїна. Тому воїни вважали йо#
го своїм покровителем у мирні часи і
на війні. Він вночі виїжджає на білому
коні знищувати темні сили і хаос, на#
водити жах на них. Коли злих сил бага#
то виступає проти, йому приходиться
звертатися за допомогою до богів світ#
лого дня. Щоб викликати їх, сурмить в
золотий ріг, який тримає правицею.
«Волосся у нього підстрижене, борода
ретельно причесана. Стояв на голій
землі, підошви входили в землю, оде#
жа до колін». Біля підніжжя меч і кін#
ська збруя.
За свідченням мистецтвознавця
М.Голубця в 1850 році знайдено де#
кілька скульптур тотожних Світовиду
біля Рогатина в с. Липківці, у Тіснів#
цях, а в 1855 році, біля Гусятина на Тер#
нопільщині.

У 1908 році при розкопках Старокиїв#
ської гори був знайдений жертовник (V#
VIII ст.) В.Хвойка, відмий київський ар#
хеолог та ін. дослідники пов'язують йо#
го з культом Світовида.
На місці сучасного Святошинського
району в далекому минулому також
було капище Світовида. Назва «Свято#
шин борон» – (Святошинський бір,
або місце Святошного Бога згадується
у грамоті короля Сігізмунда 111
(1619р.) На цьому місці росли священ#
ні гаї. Там «вклонялися Святовиту або
Свитовиду, який і дав назву навколиш#
ній місцевості».
В 1984 р. в Медоборах на верхів'ях гір
Звенигород, Говду, Богит було знайде#
но язичницькі культові центри. На
вершині гори Богит розкопано горо#
дище укріплене валами. На думку дос#
лідників святиня діяла близько VII ст.
до н.ч. (скіфсько#сколотський період),
проіснувала 18 століть. Основна конс#
трукція святилища оновлялася і була
одною із останніх твердинь рідної віри
Руси#України. В зв'язку з тим, що вона
була віддалена від центрів поширення
християнства, проіснувала ще понад
сто років. «Територія святилища
овальної форми з передхрамовою пло#
щею, требищем, оточеним валами з
прилягаючими будівлями. Капище зо#
рієнтовано на чотири сторони світу.
«Всередині капища вимощена каме#
нем восьмипелюсткова зірка близько
15 метрів діаметром у центрі якого бу#
ла квадратна яма, де стояла статуя
знайденого в Збручі Світовида». Хоро#
ми храму могли вміщати 500 # 600 вір#
них, що приходили на Богослужіння.
Велич Бога стверджує коштовність
храму Аркона з велетенським чоти#
рьохголовим ідолом, символ чоти#
рьох сторін світу. «Виголена борода,
підстрижені вуса, під кружок волос#
ся. Оздоблений золотом та іншими
коштовностями ріг у його правиці.
Ліва рука зігнута упирається в бік.
Одяганка до п'ят, складками. На
ставнях оздоблений коштовностями
меч. Поряд (станиця) знамено з пур#
пурової тканини # символ сили і пе#
ремоги. У храмі тримали білого коня,
а біля статуї сідло і вудила. Сідати на
коня нікому не дозволялось. Годував
і доглядав коня волхв, # тільки він
мав на це право. Світовиду служили
жерці#воїни, яких обучали про кож#
ному храмі Світовида і «перебували
жерці, Які закони Права у мистецтві
воїнському пізнавали, три світи, три
глави в собі пізнаючи».

День вшанування улюбленого Бога
«Свято Світовида» перетворювалося у
велику магію натхнення, багате свято
урожаю, обрядовий Звіт перед богами,
щиросердечна подяка за урожай року,
передбачення урожаю наступного.
Жрець ховався за випеченими хлібами
та величезним короваєм, запитував у
прихожан чи бачать вони його? Не ба#
чимо, # відповідали. # То й добре, що
не бачите! Достойно потрудилися,
щедрий урожай виростили! То хай він
вам на майбутній рік буде ще вагомі#
шим! Країні бажалось всілякого доб#
ра, а людям здоров'я, здобутків, миру,
бути економними і щедрими. Обряд
«закликання врожаю на майбутній
рік» проводився за допомогою святого
напою, великого рогу, що в правиці
статуї Світовида. Випікалися ритуаль#
ні короваї з зерна нового врожаю, го#
тувалось багато обрядових страв, про#
водились ритуальні обряди біля статуї
або в храмі Світовида, освячувалися
усі дари поля, саду, лісу. В дарунок
жертвували і рукотворні вироби, руш#
ники, ткацтво, гончарство, як втілен#
ня святості своє віри.
Обов'язковим обрядом цього свята є
ритуальне провітрювання майна. При
цьому запрошувався Світовид подиви#
тися на вироби господині, оцінити її
роботу і в майбутньому приумножити.
Відкривали скрині і все, що їх напов#
нювало # хустки, килими, вишиванки,
рушники т.п. виносили на подвір'я на
сонечко. Обряд полягав у тому, щоб
показати Світовиду що з його допомо#
гою було зроблено за рік. Сонечко
добре просушить всі речі, що є гігіє#
нічним засобом проти шкідників.
Велич цього Бога описав В.Шаян у
своїй дуже цінній для нас українців
праці «Найвища святість». Також док#
ладно знайомить нас з слов'янськими
святинями Світовида в Юмні, Ретрі,
Щечині, Арконі.
Зібраний урожай, виконано біль#
шість сільськогосподарських робіт # це
початок коротких осінніх днів, весіль,
молодіжних вечорниць, рукоділь. Сві#
товид на зиму відправляєься на відпо#
чинок. Починається найтемніша пора
року – Корочун, який замикає Коло
Свароже і триватиме до Різдва Божича
(21 – 25 грудня).
Творіть Світовиду славу велику
Цей Бог очищує серце наше!
Тамара Желіба
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СВЯТО ВІТРІВ
19 серпня
Любий вітре
Заспівай веснянку
Понеси мене у далечінь
Де колись туманним,
Тихим ранком
Відскакав думок крилатий кінь.
Де колись і віра, і надія,
І любов воістину клялись,
Де колись дівочі, чисті мрії,
У вінку барвистому плелись.
Т.Желіба
В стародавні часи наші предки уявля#
ли повітря, як якесь величезне «богов#
містилище», в якому розташовані не#
бесні світила, вода, земля, рослини, іс#
тоти т.і., яке відділяло небо від землі. Як
без води і без сонця, так і без вітру не ро#
дить жито, не шумить вода немає життя.
«Ой, у полі вітерець віє, жито поло#
віє», «ой, повій вітре яром, на пшеницю
яру, повій на долину, на червону кали#
ну», # зверталися до вітру за допомогою,
вшановували вітер, вважали його за бо#
жество, яке могло поступати двояко –
навіювати як добро, так і зло. Головний
вітер, бог Стрибог. Хлібороби, скотарі,
путники, моряки, чия діяльність
пов'язана з погодними умовами, вша#
новували Стрибога, побоюючись його,
як Бога#розрушителя. У трипільців він
найстародавніший бог. Уявляли його і
відтворювали на виробах, як людську
голову з довгим розгалуженим кучеря#
вим волоссям, величезного розміру ро#
том. Повітряний дух то «на нивах гуляє,
спеку відганяє, # то жорстокий – град,
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буревії та засухи навіває». Випускає з
свого величезного рота вихори, хурде#
лиці, заметілі. І побачити його немож#
ливо «без рук, без ніг, дерево ламає», а
«силу величезну має». Бог вітрів Стри#
бог мав численних помічників, які без#
перечно виконували всі його накази, та
чотирьох братів, представників чоти#
рьох частин світу: північного, південно#
го, західного та східного. Зі Сходу тепло,
з заходу # холод, а ще південно#захід#
ний, північно – східний. Саме стільки їх
повинно бути. Всі вони божі духи і ді#
ють за вказівкою Стрибога, Похвиста, а
то й самого Бога Перуна. До стихій по#
вітряного простору причетні і створін#
ня, які здатні літати (птахи, комахи, ме#
телики, мухи т.і.). В людській уяві це ду#
ші померлих родичів, які можуть допо#
магати, можуть і шкодити. Одні вітри
приносили довгождані дощі, заспокою#
вали спеку, розчинивши її в собі, ряту#
вали людей. Особливо на такого вітер#
цю радо чекали люди в жнива на полі,
коли сонце обпікало не лише тіло, а й
дихати не було чим. Такий вітер асоцію#
ється з зародженням, диханням: «буде
вітрець повівати, дитиночка буде спати»
(колискова), або «під носом вітер є» #
значить є життя. Були й інші вітри, які в
народних уявленнях ототожнювалися з
образами злих духів (Морени, навії, ма#
ри, вітряниці, повітрулі, або проклятих
матер'ю дітей, яких земля не приймає і
«гасають вони по світу вихорем і бу#
рею». Їх боялися, бо навівали вони зло,

засуху, град, великі зливи, а від цього за#
лежав урожай і загальний добробут хлі#
бороба.
Наші далекі пращури обожнювали ві#
тер, зверталися до нього, як до живої іс#
тоти, вимолювали, випрошували хоро#
шу погоду, дякували за допомогу, вша#
новували, приносили жертву, чотири ра
зи на рік проводили свята вітрів.
21 лютого проводилося свято Стрибо
га Весняного. Люди просили допомог#
ти прогнати зиму, щоб швидше приле#
тіли птахи, принесли на своїх крилах
весну, щоб висушив землю і допоміг
сонячним богам її запліднити. Воро#
жили на погоду.
5 квітня Стрибогів день. Вшановували
вітри, дякували за допомогу ,вимолюва#
ли добру погоду, просили вітрів не зава#
жати в підготовці до посівів ярини, не
насилати суховіїв, сприяти майбутньо#
му урожаю.
19 серпня влаштовували свято вітрів,
передбачали погоду, ворожили на урожай
майбутнього року. «Сей день святкується
задля вітру: можна все робити, лише ко#
ло сіна та оборога, бо вітер геть порозмі#
тає». (Мат. етнографічні, ХI, с.11, та ХV,
с.52 та Сборник 17, с165).
20 вересня. Свято осіннього Стрибога.
Славили та вшановували вітри, дякува#
ли за допомогу, за те, що не перешкод#
жали в роботі, приносили жертву з но#
вого урожаю. Просили направляти вітер
так, щоб запрацювали вітряки. Перед#
бачення погоди на осінь (за літописа#
ми). Мантика що до зміни погоди.
Як саме проводилось свято Вітрів у
давнину # сказати важко. Повітря – це
одна із чотирьох основних стихій буття
(не менш важлива за сонце, воду,землю)
і, «Вважаючи те, що Стрибог є однією з
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іпостасей Перуна, пов'язаний з Стріль#
цем та його атрибутами (стріла, лук) і, за
свідченням літописів, князь Володимир
у 980 році ввів до Пантеону Богів, мож#
на припустити, що свято було великим,
змістовним з певними ритуалами, обря#
додіями, піснями, заклинаннями, бла#
ганнями не перешкоджати польовим та
луговим роботам. Ярославна в «Слово о
полку Ігоревім» благає, умовляє вітри
відвертати стріли від воїнів її чоловіка:

Вітриловітре мій єдиний!
Легкий, крилатий господине!
Нащо на дужому крилі
На вої любії мої
На князя, ладо моє миле,
Ти ханові метаєш стріли?
Іменем Стрибога названі на Жито#
мирщині село Стрибіж, річка Стрибозь#
ка, озеро Стрибозьке на Київщині.

Повій, вітре, на Вкраїну
Де покинув я дівчину
Де покинув карі очі,
Повій, вітре, опівночі…
В легендах, казках, переказах, коляд#
ках, віруваннях народ наділив вітер
символікою життя і смерті. Були прок#

ляття «щоб тебе буря вивернула». І нині,
бажаємо «попутного вітру», або посила#
ємо «на три вітри». Збереглося замов#
ляння від пристріту, хвороб та нечистої
сили: «де вітер не віє і сонце не гріє, ку#
ди людський глас не заходить»… Язич#
ники все недобре посилали в той пер#
шохаос, коли ще не було нічого, де в їх
уяві був вільний простір (порожнеча),
де і вітру не було.
Знахарі і ворожбити уміли викликати
вітер, налагоджувати зв'язок з потойбіч#
ним світом за допомогою простих атри#
бутів платка та рушника, махаючи в
потрібному напрямку з замовляннями,
відомими тільки їм. У казці «Безщасний
Іван» сонцева дочка, махнувши нав#
хрест хустиною, промовила: «Рубайсь,
дерево, возись, дерево, кладись, дере#
во!» # так і сталось.
Запліднююча функція вітру яскраво
виявляється в піснях про кохання, на#
сичених також рослинними чи іншими
любовними символами (калина, горіх,
жито, криниця, тощо).

Ой піду я піду долом долиною,
Ой стопчу я стопчу рожу з калиною,
Вітер повіває, а вона розквітає.

14 вересня в народі відмічалося свя#
то Здвиження. З ним наші пращури
пов'язували в природі і уяву, що земля
здвигається з літа на зиму, або «ближче
до зими». Осінь оповіщає про себе
першими приморозками. Ліси поріді#
ли, день коротшає, а значить «старіє
сонечко», поступово завмирає життя в
полях та лісах, відлітають до вирію
птахи, залягають в сплячку звірі, від#
цвітають останні осінні квіти.
Побачивши в небі журавлів наші
пращури гукали їм в слід: «Із чужої
сторононьки повертайтесь додомонь#
ку!» і грудочку землі загортали в хус#
тинку до весни. А ще навчали малечу
звати їх веселиками, бо коли вони по#
вертаються весною, то весело стає на
серці і грудочку слід закопати в себе на
ниві, щоб буйно росла і щедрим був
урожай. Говорили, що зозуля має клю#
чі від вирію, тому відлітає першою.

Не дозволялося в цей день дітям хо#
дити до лісу, щоб не «покусали гадю#
ки», аби не заважати лісовим мешкан#
цям проводити свій рух у підземелля.
Після свята «Здвиження», разом з
проводами природи на зимівлю почи#
нали поминки предків, сходились на
вечорниці, готувалися до весіль.
Тамара Желіба
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МАТИ  СЛАВА
(Українська Покрова)

цик,
одної
ідей

Мати)Слава. Віктор Крижанівський.
Полотно. Олія. 1999р.

«Наша пісня, наша слава
Не вмре, не загине…
Ось де, люде, наша слава 
Слава України!...»
Т.Шевченко.

В

працях арабських мандрівників
АлІстахрі, Джайхані, Албалхі зга
дується легендарна земля, що
знаходилась на території України під наз
вою Славія (на думку вчених землі Київ
щини, Чернігівщини) з рікою Славута. Тож
наші прадавні Предки могли називати
БогинюПраматір Славою і ім’я це могло
мати неабиякі стосунки до походження
етноніму слов»яни, які славили її та інших
богів під час Богослужіння. Покровителя
ми наших Пращурів вважалися лише ті
Боги і Богині, які були рідними для народу
по «крові тіла» (В.К.). А наші предки віри
30
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ли в божественне народження русичів –
дітей Бога Сварога, синів Перуна, Даж
божих онуків, а самі завжди для богів бу
ли славою Неба і Землі, Лісів і рік, кри
ниць та джерел, птахів і звірів.
Богиня Слава народилася разом з
славними русичами, з їх величчю на Бо
гом даній благодатній тільки їм землі. А
Слава буває доброю і не доброю. Вона,
як доля тче нитку життя. Безвольного
може загубити, сильного піднести на
вершину буття. Там де сходило сонце у
постійних молитвах та важкій праці,
творчих пошуках знаходили наші сла
ветні Предки свою Богиню і вона була з
ними, бо ніхто на протязі тисячоліть не
зможе виважити тої великої слави душі
народу, адже орій життям і смертю пле
кав її, бо вона, як і він  його Слава. Ко
лядки, щедрівки, колові танці, писанки,
казки, легенди, веснянки  вся матері
альна культура з її забутими мудрецями,
героями  то все Слава батьків, дідів. А
вона надихала їх на працю, творчість, на
ратні подвиги, звеличувала народ, який
з світлою святістю ставився до пам’яті
своїх предків (Діда – прадіда), завжди
схилявся перед їхньою мудрістю, як пе
ред світочами, посередниками між не
бом і землею. Звеличувала матерів, що
народжують і виховують дітей вільними і
щасливими. Приносила здоровий дух,
що запалюється у здоровім тілі життям,
торжеством сили розуму.
Орійцю потрібна слава, а щоб її здобу
ти, треба працювати з найбільшим ста
ранням і умінням, щоб завжди бути пер
шим, нікому не завдати болю, не зловжи
вати словом, знати собі ціну і не ганьбити
іншого. Вони орали землю, розводили
худобу, бджіл, птахів, ловили рибу, полю
вали дикого звіра. Славилися виготов
ленням човнів, долали на них моря і сяга
ли землі інших народів, випалювали руду,
виливали олово, обробляли золото, се
ребро, виготовляли знаряддя праці. Зве
личені Світлом Дажбожим і самовідда
ною любов’ю до рідного краю через роки
і вічність орійці ішли до творчої Слави, ли
ше згодом, спокійний і тихий, трудолю
бивий орій – хлібороб перетворився у хо
роброго і завзятого оріяратая, почав ку
вати зброю та бойові обладунки.
Крилата Слава ніколи не покидала
Орійця, як Сонце і Небо. Славила поетів,
малярів, піснярів, гончарів, ковалів, ви

шивальниць, ткаль та людей іншого мис
тецтва, які творили світові шедеври,
покривала військо, тому ніякі зайди нес
проможні були осквернити його святині.
Тисячоліттями покривала і славила
князіввоїнів, воїнівспівців  авторів
«Слова о полку Ігоревім», «Слова о поги
белі землі Руської», невмирущих у віках
славних кобзарів, лірників.
«Саме вона є нашою Українською Покро
вою, бо це вона укривала русичів воїнів на
полях ратних покровом своїх золотих крил.
«Б’є крилами МатиСлава і кличе нас, щоб іш
ли за землю нашу, і билися за огнища племе
ні нашого, бо ми є русичі».В.К.) Чи всі українці
знають, що йдучи у бій воїни вигукували не
тюркське «Ура!», що означало (бий), а рідне і
близьке слово «Слава!», яким прикликали Бо
гиню Слави і Перемоги собі на поміч?
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МАТИ)СЛАВА – ВІЩА ПТАХА
До появлення Велесової Книги ми ні
чого не знали про неї. Лише на старо
давніх зображеннях, що дарували нам
археологи, доводилось бачити казкову
птаху з жіночим обличчям з золотою ко
роною на голові.
Більше за будьяких божеств згадується
в Велесовій книзі Велика Богиня, наділе
на оріями найпоетичнішими образами:
«То бо Матире Сва б’є крилами о боки свої
обаполи, яких вогненним сяє світло до
нас. І всяке перо і не красне (іншої барви):
червоне, синє, мондре,(блакитне) жовте і
срібне, золоте і біле. І та бо сяє, як сонце
царське, і колами іде посолонь. Та бо то
світилася сімома красотами, їже запові
дано богами нашими. І Перун її зріючи
гримить в небі яснім». (В.К. 7е)
Вона являлась воїнам у вигляді прек
расної крилатої Діви у військових обла
дунках, яка співає « Закличну пісню»,
підбадьорюючи воїнів у їх прагненні до
Перемоги над ворогом. ЛЮДИ УЯВЛЯ
ЛИ ЇЇ ВЕСЕЛКОЮ, про що говориться в
Велесовій книзі (д.7ж): «Тут Зоря Красна
іде до нас, як жона благая, і молока дає
нам у силу нашу і кріпость двожилу. Бо
ти Зориня Сонцю вістяща (…) так рече
Сонцю, що віз з волами єсть там і жде
його на Молочній Стезі. Як тільки Зоря
проллється в степи, покличе Мати, аби
воно приспішило.»
МАТИСЛАВА – ПОСЛАННИЦЯ БОГІВ,
що співає воїнам Пісню Ратну, а народу
Божу славу, віщує майбутнє тим, хто
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вміє почути її таємничу мову. Вона знає
про все на світі: про Сотворення Світу,
Небо, Землю, про Божу Правду, Духів і
героїв, людей і звірів.
ВОНА ПЕРУНИЦЯ  подруга Громовер
жця Перуна, покровителька чоловіків 
воїнів. Закликає до борні: «Б»є крилами
Матерова і кличе нас, якож ідемо за зем
лю нашу і б»їмося за огнище племені на
шого се бо суть русичі.»(в.к.14).
Руси вірили, що життя вічне і, пробув
ши деякий час у полку Перуновім на небі
знову прийдуть на рідну землю отримав
ши нове тіло. Слава, здобута у боях, бу
де літати у віках і руси будуть з гордістю
згадувати свої ратні звитяги у минулому
житті. Так і Сонце уявлялося щоранку у
битві з силами тьми і перемогою появля
лося на світ Божий, а вечором також че
рез битву заходило, долаючи дві віхи 
народження і смерть. А супроводжує йо
го ПтахаЗоря (Слава). Вона має два
крила. Одне крило символізує ранок, а
друге вечір. Всі люди на землі чекають
про що сповістить Птаха – (перемогу чи
поразку), зійде Сонце на цей раз чи ні.
Торжествує Славою і людина і приро
да. Весною, літом,  все живе кругом ра
діє, славиться врожаями.
Тридцять шість раз згадується і різні
імена у Велесовій Книзі носить Слава:
МатиПтаха, Птаха Божеська, Птаха –
Вишня, МатиСур’я, Громовиця, Перуни
ця, Зоря Красна, МатиСлава, Ясуня,
МаГура. З таким ім’ям вона не зустріча
лась в жодному творі із слов’янських лі
тописів чи народної творчості, що дійшли
до сьогодення. Та все ж ми маємо безліч
матеріалів, що збереглися, як на терито
рії Русі, так і в інших народів, які підтвер
джують нам про всеарійське шанування
її. Тема чарівних птахів – жінок зустріча
лася доволі часто в ювелірних виробах
Київської Русі. З ЇЇ зображенням на щи
тах Руси йшли у бій. За одною з легенд
«Слава  перша жінка на землі від якої пі
шов рід людський» (С.Плачинда). «Ти є
Слава. Таке твоє ім.»я. Бо ти перша Лю
дина на Землі, перша Жінка то ж маєш
бути славною. Ти будеш першою госпо
динею на Землі»,  сказав СокілРод,
створивши і відпустивши жінку на землю.
Серед прибічників «Велесової Книги»
існує гіпотеза, що образ МатеріСлави
втілено в древньому гербі Київської Русі
«тризуб», який мовляв тотожний гербу
слов’янрусів «Ясуня», «Яся» з «Велесо
вої Книги». Найбільшу увагу вивченню
образу Матері Слави приділив Націо
нальний науководослідний інститут ук
раїнознавства. Праці професора П.Ко
ноненка та С.Наливайка.

Сьогодні Матір Слава ) це та ж Матір)Вітчизна, Матір)Ненька)Україна

Зазначено в підручниках з україноз
навства (1996р.) У шкільному словнику
(О.Потапенко, В.Кузьменко читаємо:
«Слава  найдавніша богиня життя, зем
лі, родючості праслов’ян. ЇЇ називали та
кож Великою Богинею, Землею.» На
думку Я.Боровського, саме від імені
Слава походить і назва народу
–слов’яни, і країни де вони жили,  Сла
вія. Про древність і поширеність богині
свідчать такі факти: «У літописах,
пам’ятках культури зафіксовано понад
500 слів, споріднених зі «слава» і
«слов’яни» (славити, славлення, слове
ни, Славута,тощо). Крім того у
слов’янських народів збереглося багато
імен і географічних назв із коренем
«слав» (Слава, Слав’ята, Славомир,
Ярослав, Переяслав, тощо.) Імена на
«слав» давали спочатку лише князям
(«намісникам» Бога на землі). При цьому
проходив обряд посвячення, у якому ні
бито брали участь невидимі божества –
захисники і покровителі людини. Дітей
часто називали саме іменем того бога
(богині), якому поклонялись рід чи
плем’я. Чеський вчений і поет Ян Коллар
підрахував, що у літописі Нестора на 190
слов’янських імен 103 має корінь «слав».
Крім того, як відомо, все язичницьке бо
гослужіння називалося «славленням».
На думку М.Максимовича давня назва
Дніпра – Славутич. Ця ріка була улюбле
ною в слов»ян, бо Славутич вважався
сином богині Слави. Крім того, на тери
торії України є ще багато назв річок,
озер, Джерел, що містять корінь «слав»
(Словечня, Славиця, Славка, Славигощ,
Рославка). «Велика богиня була тісно
пов’язана із культом Сонця, походить від
спільного індоєвропейського слова,
«світити» і довго жила в пам’яті усіх
слов’янських народів, передувала хрис

тиянському образу Покрови. Відомий
терапевт Є.Товстуха
Згідно з «житієм святих» Димитрія Рос
товського (Туптала) був подібний до
блискавки, розпростертої над людьми,
вважає богиню Славу проукраїнською
Покровою. Професор, народознавець і
дослідник Г. Лозко у статті «Мати Слава
Українська Покрова» також стверджує це.
Велика Богиня Слава передувала
християнському образу Покрови. Коре
ні свята сягають сивої багатотисячної
давнини, пов’язані з Всесвітнім станом
природи (земля покривається листям,
потім снігом), завмирає на довгу холоду
зиму, з нею завмирає вся природа. Нас
тає особливий стан і в житті людини. На
самперед це пов’язано із господар
ською діяльністю селян. Від ранньої
весни і до осені хлібороб завжди
пам’ятав, що «один трудовий день рік
годує». Про весілля не думалось, часу
не було. До цієї пори впевнено увійшла
в свої права осінь. Утеплені хати, двері,
вікна, вулики. Закінчився цикл сільських
робіт, урожай в коморах та погребах,
появилось більшменш вільного часу 
найблагодатніша пора для проведення
вечорниць, досвітків, весіль. Це свято 
покровитель осінніх весільних тижнів,
які планувалися ще від Купала. Здавна
весілля було визначною подією не тіль
ки в житті молодої родини, але й села
вцілому. Традиційне українське весілля
об’єднувало декілька ритуалів. Перед
тим, як узаконити шлюб, йому переду
вало пройти: оглядини, сватання, змо
вини, заручини. Це для того аби моло
дята остаточно зважили своє рішення,
пересвідчилися в коханні один до одно
го. Бо ж створення міцної молодої сім»ї і
продовження роду було чи не найголов
нішим у житті пращурів.
Українська Родина № 4/2017
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...Наші Предки вірили, що загиблі в бою не вмирають і не відпочивають на тому Світі. Вони пот
рапляють у небесну дружину і коли ми йдемо в бій – Мати Слава розгортає над нами свої крила,
а за нею йдуть в небесній раті наші полки.
Для когось це метафора, але ми точно знаємо – наші побратими з нами, вони справді допомага
ють у наших справах і стоять поряд у боях. Коли ми йшли у бій, хіба не надихали нас загиблі Пред
ки – ті, що билися під Крутами й Базаром, Жовтими Водами й Берестечком, на Калці й в Доросто
лі? Хіба нами не передувало бажання помститися й бути гідними наших братів, що пали в бою?
Наші загиблі побратими встромили свої мечі в землю і передали нам свої щити, але для нас во
ни досі поруч, вони живіші за усіх живих. І ми будемо побратимами і в цьому і в іншому житті. Бу
демо гідними їх і в житті і в смерті.
Слава Україні!
azov.press

Не ходили наші пращурки до церкви
просити у Богородиці покрити голову
«хоч ганчіркою»  це почало відбуватися
за часів введення християнства.
У багатьох народів, зокрема і у слов’ян
покрити голову це символ заміжжя. В
процесі весілля проводився ритуал (у
кого мати, в інших сам наречений) пок
ривав голову платком. Арабський пись
менник Х11 ст. свідчить, що якщо хлоп
цеві подобалась дівчина, то він накидав
їй на голову покривало ( мабуть це була
пропозиція до шлюбу). І зараз у нас фа
та і платок широко представлена у ве
сільних обрядах. В природі земля в цю
пору покривається листям чи снігом, що
дає нашій фантазії привід порівнювати
покров землі з весільним покровом.
Свято Пресвятої Богородиці в христи
янстві навмисне, свідомо накладене, як і
багато інших, на свято нашої української
ПокровиСлави, отже це порівняння
розповсюджується і на неї. Та сутність і
зміст свята різні.
Свято Матері Слави стародавнє на
родне свято пов’язане ще й з обрядом
пошанування пам’яті Предків та благо
родним звичаєм покривати дахи сиро
там, вдовам та іншим членам роду, які
цього потребували: «би щастя їх судьбу
від нещастя накрило».
Заглянемо в історію походження іншо
го свята, яке свідомо накладене на Пок
рову Матері Слави і пов’язується з Ві
зантією.
Християнська Покрова святої Богоро
диці колись була у Візантії незначним
святом церковного календаря в честь
32
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визволення Константинополя від сара
цинів (903 чи 910р).
«У Царгороді, що був оточений чужинця
ми, Божа Мати начебто покрила у Влахер
ській церкві омофором городян (сповістив
про це через деякий час один юродивий,
що був присутній там), що було розцінене,
як провістя перемоги, бо невдовзі надій
шли воїнизахисники і звільнили дітей, жі
нок і літніх людей від нападників». «В дея
ких переказах цими чужинцями були не
араби, а русичіязичники, що жили по той
бік Чорного моря (княжі війська чи то Ос
кольда чи Олега» (з інтернету).
«Як пише Лев Силенко, візантійський
патріарх проголосив (канонізував) «Свя
то Похвали Богородиці», яка «допомогла
візантійцям затопити скитів у Босфорі»
(ще одне розходження – вже не САРА
ЦИНІВ, а СКИТІВ).» Навесні, у п’яту су
боту великого посту греки з акафистом
хвалять «Покрову за таке «Покрови
тельство». Як бачимо свято нещодавнє і
зміст  порятунок від ворога. Все.
Століттями пізніше християни освідо
мили не значимість проголошеного ві
зантійським патріархом свята і прибави
ли повноважень Богородиці і те, що дів
чата, котрі хотіли вийти заміж саме цього
року, мали піти до церкви в цей день поп
росити: «Свята Покровонько, покрий ме
ні головоньку, та хоч би онучею, най ся
дівкою не мучуся», «МатиПокрівонько,
покрий матір сиру Землю і мене молоду».
ПІСЛЯ ХРЕЩЕННЯ РусіУкраїни і прий
няття грецької віри це по суті АНТИУКРА
ЇНСЬКЕ свято (свято проклинання скитів
українців), автоматично відзначається

уже українцямихристиянами як своє,
рідне, національне. Чи можна собі уявити
більше безглуздя?» (Речник рідновіра).
Ім’я «Матір Сва Слава» та «Матір Сла
ва», що означало «матір славних героїв»
або «матір слов’ян», князі й волхви зав
жди згадували перед боями, промовля
ючи слова перед полками, щоб підняти
дух воїнства. Військо руське теж шикува
ли у вигляді Птиці. Голова в центрі, тіло
птиці – загін. З обох боків загони, як кри
ла, щоб оточували ворогів. Все військо
ототожнювалося з бойовою Птицею,
зливається воєдино єдністю помислів і
рухів, як дихання одного організму. Пти
цяСлава керувала військом. «Птиця Бо
жеська» виголошує пророцтва та підка
зує князю щодо керівництва військом пе
ред битвою Русі супроти Готів.
Отже, чарівна ДіваПтаха, Покрова,
«Матір Сонця та усіх проявів світласяй
ва», богиня звитяжества, перемог, успі
ху, таланту дарує почуття легкості, сво
боди, часом всемогутності, радості
святкування, тощо. Своєю «закличною
піснею» зове простолюд до творчості і
успіхів у праці, несе воїнам вчення свя
щенного героїзму, вселяє віру і прагнен
ня до перемоги, а в бою покриває воїнів
Покровом Своїх Золотих Крил, як віща
птиця пророчить наслідки бою, підказу
ючи війську як краще здобути перемогу.
«То бо прилетіла до нас Птиця Божа і ре
че: «одійдіть до полуночі і нападете на
них, коли ті підуть на села наші»(В.К.6а)
А після бою ходить по полю, торкається
золотим крилом, поцілує в холодні вус
та, напоїть Живою Водою полеглих із зо
лотого кубка і відправить душі до Лук
Сварожих в героїчний полк Перуна, де
житиме в Славі героя до останніх днів.
«Зміїлюдожери та солов’їрозбійники,
татарські людолови прагнули вічно три
мати нас у мороці своїх темниць. Та ге
роїчно боролися київські богатирі, буду
вали неприступні фортеці, тисячокіло
метрові Змієві вали і храми, величні Чер
нігівську і Київську Софії та Золоті воро
та, а згодом появилося безсмертне ук
раїнське козацтво, що відстояло честь і
гідність народу, водночас з Англією, Ні
дерландами витворило національноде
мократичну республіку, на 77 років рані
ше, ніж США створило воістину гуманіс
тичну Конституцію (1710 р.), понад усе
поставивши свободу і права людини та
кожної нації, піднесено на рівень світових
досягнень мову й культуру, зродило та
кий неповторний феномен єдності наро
ду, людської величі і краси, як побра
тимство.» Слава про героїзм бійців і ко
мандирів УПА сьогодні лунає в цілому
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світі, які не визнали капітуляції і воліли
заподіяти самі собі смерть, ніж перейти
на сторону ворога.
Мати  Слава в рідновір’ї – багатоімен
ність Великої Богині,  присутня у Ведах
та в багатьох древніх релігіях, що свід
чить про її багатофункціональність. Ім’я
«Матір Сва» означає матір своя, наша,
тобто матір нашого народу. Помічниця і
провісниця «провіщені от Матір Сва сло
веси» (В.К.)
Сьогодні цю предковічну Святиню від
роджують вірні сини і дочки України, по
шановувачі рідної історії і рідної віри.
Друкуються книги, речники, календарі,
газети, журнали, поетичні та музичні
твори, проводяться збори і ВІЧЕ. Щоро
ку об’єднанням рідновірів України і міста
в кожному куточку нашої землі прово
дяться предковічні свята, зокрема і Бо
гині Слави. У святі беруть участь жінки,
чоловіки і діти. Виплітається вінокпле
тениця з дубового листя, колосків та ка
лини, розводиться жертовне вогнище.
Урочисто покладаються до пам’ятних
місць чи віковічного дерева обереги,
рушники, покров, вінки, освячуються в
супровіді віншувальних молитов: «Мати
Слава Сонцесяйна! Хай святі твої Покро
ви захистять нас від усякого зла, як ця
Жива Вода тече на нас так добре слава
наша перетече до МатеріСлави і пере
буде в ній до кінця кінців наших земних і
небесних життів. А МатиСлава обома
своїми крильми Покриє нас і освятить
наш дім!». Виливають у вогнище риту
альний напій та хлібні подарунки. Згаду
ються поіменно та проходить молитва за
полеглих воїнів: «Права є з нами, а Нави
не боїмося, бо Нава немає сили проти
нас. Тому молимо Богів про поміч у тру
дах наших ратних і ретельних. То Мати
Слава б’є крильми про труди ратні і сла
ву воїнам, які іспили Води Живої од Пе
руниці в січі жорстокій».
Ллється кров і сьогодні на нашій Зем
лі. Кращі воїни – патріоти віддають своє
життя за рідну Землю, бо не хочуть бути
рабами «бо раб по смерті своїй у всіх
наступних перевтіленнях залишиться
лише рабом». Голос Слави – Покрови
звучить перед бійцями  героями АТО.
Віща Птиця звертається до них устами
полководців, щоб підняти дух і патріо
тизм воїнства, героїзму наших воїнів і в
нинішній війні з зайдами –захватчика
ми. Співає «пісню Ратну».
Слава героям! Слава Україні!
Слава нашій предковічній українській
Покрові — невмирущій Матері  Славі!
Тамара Желіба

БОГИ
ПРАЩУРНІ
З того часу, як було запроваджено християнство на Русі, пішла
й боротьба проти віри народу українського, його узвичаєних
культів, культури в цілому. Не втихла вона й донині. Тут мож
на згадати і те, що й досі не видано справжньої української мі
фології, цебто розповідей про рідних Богів. Натомість пропагу
валася давньогрецька та давньоримська міфології. Не втихала
боротьба комуністичних ідеологів, а потім космополітів різних
мастей проти звичаїв та обрядів народу, в яких ця віра закладе
на й живе досі. Розмови про віру предків християнські догмати
ки, як і тисячу літ, обзивають, але вже неопоганством. Усі ж
разом вони відкидають народну культуру, як втілення Духу, Си
ли й Світогляду українського народу, його національної самодос
татності. Тим часом жага духовного відродження повертає до
рідних праоснов. Свідченням віри предків є і найдавніша писемна
пам'ятка «Велесова книга».
редки наші # орії орали землю,
як діти свого прабатька Ора,
худобу пасли. Усі процеси й на
Землі, й у Всесвіті опоетизовували й на#
зивали священними іменами. Жили во#
ни у світі своїх Богів, з ними витворюва#
ли душу свою і творили їм славу. Отже, й
ієрархія були відповідна Всесвіту, його
мірностям, ладу і багатоманіттю.
Володарем його синьої Cварги був
Сварог. Наші предки вважали себе по
богах його внуками. Самого ж Сварога
називали пращуром, який «був і пре#
буде вождем нашим од віку й до кін#
ця», а також дідом божим. Він славен,
могутен, великий, бо є «роду божесь#
кого начальник і всякого роду джерело
вічне». Він є творцем світу, є йoгo Бо#
гом, також Богом Прави (істинного),
Яви (явного, матеріального), Нави
(потойбічного). Від нього люди не ма#
ли «смерти, а життя вічне». У собі він
мав ще велику тайну, бо поєднував Бо#
гів Перуна і Світовида, а ще удержував
Білобога і Чорнобога, аби «світу не бу#
ти поверженому».
Другим за ним називається Дажбог:
отець наш, творець зір. Це він в безод#
ні почепив Землю і втримує. А зорі, то
душі пращурів. Народ наш мав поход#
ження сонячне і був Дажбожим вну#
ком, «любимичем божеським», «по#
томком Дажбовим, нас родившого
крізь кровну замунь». Вони його сла#
вили і через те були самі славними,
слов'янами. В особливій шанобі був
Велес, отець наш # взагалі, то всі Боги
у книзі названо праотцями. Він навчив
предків наших орати й сіяти. На славу
його у вогонь кидали трави йклечання.
Його називали «сонце наше, що сві#
тить». Молячись, «перше Триглаву
поклонятись» мали.

П

Боги для наших предків були світом,
що його називали Перун, Дажба, Хорс,
Яр і ін. Ось як поетично описано одно#
го з них: «Перун іде, голову золоту тря#
се, молитви поспівує до сварзі синьої».
Із сходом сонця йому возносили хвалу.
Він, громовержець, дає зброю на оборо#
ну рідної землі і вірно веде стежкою
правою, повертаючи кола життєвих
явищ, кидаючи стріли на ворогів. Він і
милостив, і всеправеден.
Віддавали шану велику «Хорсу злато#
рунному, коловертящому». Та ще Стри#
бе, Вишень, Леле, Літич, Радогост, Ко#
лендо і Кришень, за ними Сивий Яр,
Білояр, Ладо, Купало і ще понад сімде#
сят святих та духів. Була ще віща божес#
твенна птаха # красна Матирслава або
Матирсьва (Матиря), котра співає пісні
про люд божий і несе огонь небесний до
домів їх. Сяє до облаків, кличе сміло на#
падати на ворогів і віщує побіди.
Рідна віра, то духовна цільність всьо#
го народу: «Єдність єсть Хорс і Перун,
Яро, Купалва, Лад і Дажбо». Автор зак#
ликає: «А Богів купальте і Даждя ша#
нуйте, бо ж оті землі будуть поверже#
ні». Князя Аскольда, який вперше за#
вів християнство, автор називає злим.
«Прощайся, народе мій, з Ладою і тво#
рячи люби, іди до стягів наших і захи#
щай тоді од ворогів на Русі». Відтоді і
пішла межи людом кревним ворожне#
ча, коли один супроти одного постали
# межиособиця. Тому то таким вчас#
ним є заклик автора: «Будете синами
своїх Богів, а сила їхня перебуватиме
на вас до кінця».
Вадим Мицик, доктор філософії з
культурології, Заслужений працівник
культури України, лауреат премії
імені Івана)Нечуя)Левицького м.
Звенигородка Черкаської області.
Українська Родина № 4/2017
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ДЕНЬ КОНЯ
(18 серпня)
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Дані археологічних розслідувань свідчать нам проте, що кінь на
Україні був приручений дуже давно. Знайдені на Наддніпрянщині
і в інших місцях розкопок кістки та останки захоронень
говорять про вже приручених коней, датуються IV ст. до н.е. і
свідчать про наявність культу цієї тварини. Міфічний кінь
просліджується в колядці:
Золота грива коня покрила,
Срібні копита камінь лупають…
Улюблена тварина кінь асоціювалась
нашими предками з Сонячним божес#
твом, його вмиранням і народженням,
посередником між світами живих і мер#
твих, вірним помічником героїв і богів.
Спільними для індоєвропейських міфів
є образ Бога#Сонця, що роз'їзджає по
небу на бойовій колісниці, запряженій
кіньми. Громовержець Перун гремить
колісницею в небі, в яку запряжено 9
коней. Кінь служив при храмі Святови#
та # бога земного урожаю, # пророкував
перед початком важливої справи. Ярило
також з'являється до людей на білому
коні. Про віщунську здібність коня на
Україні говорять так: «Смерть, весну, ве#
сілля, лиху годину на себе чує за 12
днів», а передчуття біди виражає різни#
ми діями: «кінь води не п'є, він на неї
дує», «проломився кінь вороний на ши#
рокім мості»…
Кінь чи голова коня введений в риту#
али усіх індоєвропейських народів. В
обрядах українського весілля, в коляд#
ках, в ритуалах похорон т. і. Вірили в те,
що кінь переносить небіжчика у Вирій і
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слугує йому там, як і на землі. Тому був
звичай хоронити тварину разом з по#
мерлим. Навіть, коли утвердився культ
предків, (віра в те, що вони не вмира#
ють, не відходять, живуть під порогом
хати), і тоді роль коня не зменшилась, і
тоді вірили в його надприродні здібнос#
ті спілкування з небіжчиками.
Різного символічного значення набу#
вав і колір шерсті коня. Там, де кінь ви#
конує культову роль # завжди білий чи
світлий; чорний носить негативне зна#
чення. У снах також. Легенди оповіща#
ють нам про дивовижну силу тварини,
про те, що коні вміють літати «вище лі#
сів стоячих» і «здатні відшукати собі в
напарники людину#богатиря.»
Не з легенд знаємо, як добрий, спра#
ведливий, «до могили вірний кінь» про#
воджав козака в останню дорогу, чи
«стояв під вікном, кресав копитом,»
оповіщаючи родину про вбитого на вій#
ні солдата.
Широко описана в казках, переказах,
піснях ця тварина. А напувати чи пасти
коня в пісні – найбільша довіра дівчини
до парубка, а то і згуба віночка: «коза#
ченьку мій, була б я твоя, взяло б коня за

м
в
о
н

шовковий повід та й напоїла б». Часто
символ коня набуває еротичного забар#
влення, особливо в весільних піснях.
18 серпня щороку наші мудрі предки
вшановували свого помічника, невтом#
ного працівника – коня, влаштовуючи
йому день перепочинку. До цього дня
мала бути вже висіяна озимина, зробле#
ні всі тяглові роботи, можна деякий час
відпочити. Тварина теж потребує цього.
За звичаєм влаштовують свято Коня.
Його миють, не запрягають, підсилено
годують. Дівчата розчісують гриви,
вплітають у них стрічки, зілля. Жінки
випікають печиво з відбитком копит чи
підков, частують ним і тварину. Госпо#
дар проводить обряд освячення цілю#
щою водою. Вважалося, коли не даси
відпочинок коню в ці дні – «піде якась
пошесть».
В обрядах «вікової посвяти», хлопців
садили на коня, що означало в житті ди#
тини період переходу від одного стану в
інший. В часи Київської Русі княжичам
також проводили обряд посвяти. Кош#
товно зодягненого підлітка садили на
коня, супроводжували до церкви, де сам
єпископ проводив йому пострижини.
Це давало княжий титул. «Карамзін до#
гадиваєтся, что обикновєніє пріводіть в
етот дєнь лошадєй к церкві не проісхо#
діт ли от дрєвнєго язичєства?». Можли#
во це день коня Перуна. І не дарма, ме#
ні здається, «Карамзін догадується»…
Любов наших предків до коня була ней#
мовірно великою і на початку христи#
янства викорінити її було просто не#
можливо.
Тамара Желіба
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«Вересневий час  сім погод у нас»

Кожному місяцю року наші предки давали назву, у кожному були іменні дні, з якими пов'язувалися
якісь конкретні події чи реалії. Назва першого місяця осені, кажуть пов'язана з досить поширеною
лікарською рослиною верес, яка квітує у кожному куточку України з серня і аж до морозів. Люди ви
соко оцінювали цю рослину, як лікувальну і медоносну, а філологи пов'зують назву місяця буйноцві
том вересу з ХIХ ст. До цього в різних місцях України були назви різні. В давньоруській мові «руєн» 
«ревун». На період Київської Русі  «варєснець», «сівень»  мабуть пора масового висівання озимих.
Я.Головацький говорить: Маїк «від того, що декотрі зела цвітуть, часом і деревина також, а від
сівби, що ся озимина засіває, називається «сівень» …зовуть також сей місяць «бабське літо», для
того, що баби свої роботи порают, коноплі отіпають, полотна добілюють, дещо в городах порают».
атинська назва «септембр» означає ВЕСІЛЛЯ СВІЧКИ

Л

«сьомий», тобто сьомий місяць літо
числення.Грудень, січень, лютий –зи
ма; березень, квітень, травень – весна; чер
вень, липень, серпень – літо і перший місяць
осені «септембр». На цей місяць було пере
несено святкування нового року.
Але наші далекі пращури новий рік «Новолі
тування» відзначали весною. «Саме ця пора
найкраще відповідала початку біологічного
циклу, пробуджувалася, оживала природа, лу
ки, дерева одягались в буйну зелень, з вирію
повертались перелітні птахи. А, відтак, на
думку Дайбожичів, і мав наступати Новий рік».
«Прийняття християнства змусило порушити
правічну традицію  перенести початок ново
го року на осінь, як це було у Греції.» (В.Скура
тівський). Наукове підтвердження цьому має
мо у Тейяр де Шардена «Ріст, як хід життя» і в
сучасного культуролога Л. Саннікової, дослід
ника, автора книги «Свята мова Творця» та гі
потези про первину «Розмай – зелений гай».
Осінній обрядовий цикл збігався з обмар
нінням природи і водночас з збиранням її да
рів. Людину посідали два протиборні почуття:
радість за хороший урожай і сум, що літо за
кінчується, настають холодні дні, а за ними
люта зима. Літній цикл замикався, а осінній
починався так само з господарських проб
лем: зібрати решту недозбираного врожаю і
роботи перенести до хати. Отже починалися
осінні обрядові дії, що повторювалися з року в
рік та становили основу механізму творення
календарних обрядових традицій.
Господарі, у кого були дорослі діти, готува
лися до весільного сезону, пастухам стало
більше вільного часу (урожаї зібрані, не ваб
лять тварин, немає місця для шкоди, пасуться
на відведених їм місцях). Вони збираються до
гурту, розводять на місцях випасу багаття, грі
ються, печуть картоплю,збирають гриби, яго
ди, жолуді та інші пожитки. Любителі мис
ливства мають час сходити на полювання, де
також розводять багаття, обмінюються леген
дами, небилицями. Юнь востаннє проводить
гулі на своїх традиційних вуличних зборищах
«Колодках», що започатковувалися теплою
весною. Відтепер спілкування молодих пере
носиться на традиційні «вечорниці»  дуже
давню форму, якій притаманні сталі звичаї.

На початку осені, в перші дні вересня в сиву
давнину відзначалося і було дуже важливим в
звичаєвості українців  Свято Свічки. Воно
пов'язане з культом вогню, а також з шаною
до жінки – хранительки домашнього очага.
Саме жінка підтримувала в печі вогонь на про
тязі року, але на свято запрошували новий во
гонь. Господар способом тертя чи кресання
добував новий вогонь, урочисто запалював
посвіт, старий тушив. Свято «Весілля свічки»
ступає часів матріархату, загубилося у часі,
але, дякуючи дослідникам, ми можемо спос
терігати його глибинну важливість – початок
осені та свято родинного вогнища, як збере
ження Роду. Навіть в християнські часи зали
шився відголос того язичного звичаю, хоча на
нього штучно накладено перенесене з весни
святкування святого мученика Семена і нове
літочислення. Людська пам'ять повертає нас
в ХVII ст. Ще в ті часи свято проводилося на
високому рівні масово, весело, помпезно.
Ось як його описує В.Скуратівський: «Напере
додні Семена (1вересня) на Контрактовому
майдані звечора сходилися члени братства та
цеховики зі своїми знаменами, гімнами та
професійними атрибутами. Кожне цехове то
вариство мало і свою свічку. З настанням пів
ночі весь майдан спалахував безліччю вогнів.
За свідченням сучасників це було неповторне
видовище. Кожен цех мав за честь показати
присутнім вертепну виставу і проспівати свій
професійний гімн. Такі дійства тривали до
ранку, а коли розвиднялося, усі розходилися
по місту, щоб привітати киян з Новим роком.
Інакше відбувалося свято на базарі, теж у
Києві, куди з'їзджалися люди з усіх усюд і, ма
буть переважно сільської місцевості. «На ве
лелюдний ринок виносили грубу воскову свіч
ку та людиноподібну ляльку. Біля них збирав
ся багатотисячний натовп міщан, щоб «оже
нити свічку». Відбувалося дійство за звичай
ним весільним сценарієм: поруч стояли
«батько» і «мати», «світасилки», «дружки», «бо
яри,» «свахи» й «свати». Присутні на такому
видовищі під відповідні рухи і дійства співали
весільних пісень. Так тривало до пізньої ночі, а
потім під супровід обрядових мелодій всі роз
ходилися по домівках, де продовжували «ве
сільні вечірки» за святковою вечерею».

На Звенигородщині «весіля свічки» запи
сав в свій час А.Кримський. Зранку до однієї
з хат зходилися куми, родичі, друзі, щоб ук
вітчати свічку, запалити й поставити на стіл.
Після всі сідали до обрядової весільної їжі.
Господарі подавали страви, як на весіллі.
Жінки імітували випікання короваю. Співали
обрядових пісень, танцювали під супровід
качалки і рубля (дерев'яні пристрої для пра
сування). «Весілля» тривало до перших су
тінків. На наступний день цю запалену свічку
несли в іншу оселю і обрядодія проводилась
ще декілька днів. Від «женильної свічки» за
палювали посвіт у кожній хаті, щоб удосвіта
та ввечері працювати при його світлі.
На поліссі проводили свято «весілля ко
мена». Наводився лад у хаті, готувалась об
рядова їжа, діти бігали від хати до хати опо
віщаючи про свято, запрошували: «При
ходьте до нас комена женити». Посередині
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хати ставилась пікна діжка (та, в якій вчиня
лося і вимішувалося тісто), на неї стави
свічку, прикрашалося квітами. Гості вітали
господарів з вдалим закінченням сівби та
запаленням родинного посвіту. Як зійдуть
ся гості, господар викрешував живий во
гонь з молитвами, заговорами запалював
лучину в заздалегідь заготовленій кабиці.
(Кабиця це пристосування для посвіту, а
посвіт це всяку пашницю і є той вогонь,
який треба зберігати аж до весни). Урочис
то запалювалась і свічка. Під супровід об
рядових пісень, найстарша з жінок обсівала
діжку, свічку і посвіт гарбузовим насінням
та лісовими горіхами, примовляючи: «За
хисти, посвіте, худібку – коники, волики і
всяку пашницю! Захисти бджілки, винеси їх
на красну весну, приспор медку й дощечку!
Дай челядонці раненько вставати, при світ
лі працювати! Щоб нашому Роду не було
переводу!» В текстових примовляннях є:
«Дівчина гарненька полюбити комена ра
денька». Тому вчені вважають, що цей об
ряд схожий на обряд заручин, коли дівчина
стояла біля печі і колупала комин. Далі при
гощалися обрядовими стравами, вели віль
ні розмови, жартували, не забували згаду
вати покійних родичів, сусідів, бажали один
одному здоров'я, щастя, добробуту, пере
зимувати зиму і всього найкращого.

36

Українська Родина № 4/2017

Ой прийшли ж ніченьки довгенькі
Посвіти ж нам, комину біленький,
Ми ж тебе квітами убрали,
Барвіночкомрутою оперезали,
Праця наша – дівка гарненька
Полюбити комена раденька,
Ми ж тебе будемо женити
Горілочку, мед пити!
Світи ж, комену, ясненько
Пробуджуй челядоньку раненько
Шити, прясти, ткати молодим,
А подарунки збирати старим…»
Жар постійно тримали в припічку, посвіт го
рів протягом всієї осені і зими аж до Великод
ня. По Великодню посвіт гасили, а кабицю ви
носили з хати до наступної осені. Попелом
відбілювали білизну в деревяному жлукті.

В ці дні годилося провести обряд «засид
ження». Проводили його переважно майс
трові чоловіки (стельмахи, шевці, бондарі,
кравці, ковалі.) Всі свої професійні пристрої
заносили до хати і на 20 – 30 хвилин робили
почин – «засиджували місце.» Це нагадує
про те, що вже пора займатися майстрови
тим ділом та щоб не дрімалося при роботі.
Подібний обряд проводили й жінки тільки
називали його «Засидіти гребінь». В одну з
хат сходилися в гурти, зносили прядне при
чандалля, продукти (яйця, сало, борошно),
разом готували вечерю. Розсівшись за робо
тою робили перші кроки. Найстарша жінка
промовляла: «тік і потік починок приволік, це
те, що в токах і потічках вже приспорено лля
ного полотна, можна починати прясти нитки
чи куделі микати». Зробивши кілька мичок
для годиться, гуртом обрядові страви готу
вали, а за столом, виголошуючи одна одній
найкращі побажання, жартівливі примовлян
ня, пускаючи по колу символічний келих:
«щоб гребінь не ламався, не спадали шнурки
в коноворотці, міцна сукалася нитка, струн
ко, вправно крутилось веретено».
Поздоров мого милого
Та й мене коло нього,
Він мене любить,
Рано не будить
До кужеля лянного.
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Молоді дівчата проводять подібний обряд
«засидини». В одну з хат зносили обладунки.
Розсідалися, як за роботу, певними обрядоді
ями вишивали декілька рядків на полотні. По
тім вбігали хлопці з жартами, співали, танцю
вали, веселилися. «Засидинами» починали
вечорниці.
Зачин зроблено, та ще треба викопати кар
топлю, утеплити насіннєві копці, зібрати уро
жай капусти, буряків, зробити квашення на
зиму. Жінкам немає перепочинку. До весни
напрясти ниток, виткати полотна, нашити
одягу. Майже все домашнє начиння виготов
лялося своїми руками за осінньозимовий пе
ріод. А до початку весняних польових робіт, як
тільки в річках потепліє вода і красне сонечко
усміхнеться зза хмар треба збити прачами
(праниками  дерев'яний пристрій) відбілити
на сонці. В довгі зимові вечори жінки гуртува
лися і, при посвіті чи свічі, співаючи виконува
ли цю роботу.

ПОСВЯЧЕННЯ ХЛОПЦІВ У
ПАРУБКИ
Парубоче братство жило за певними чолові
чими законами. Прийняти чи не прийняти вирі
шували самі парубки. Коли хлопець досяг пов
ноліття, проводилося родинне свято на якому
проводили обряд «пострижини». Посеред хати
ставили ослін (широкий стілець). На нього пік

ну діжу, кожуха вивертали назовні і покривали
діжу. Під загальний спів обрядової пісні, уро
чисто садили парубка на ослін і чотири чолові
ки з чотирьох сторін підіймали його високо над
головами і гуцали стільки раз, скільки виповни
лося років. Дід скроплював святою водою, по
тім добре нагостреною сокирою відрізав пас
мо волосся, віддавав на схованку до комори.
Продовжував пострижини той, хто умів стриг
ти. Після цього бралися за обрядову їжу, хліб.
За столом вказували хлопцеві на проявлені
ним хороші вчинки, бажали здоров'я і мужнін
ня. Згадували хороші вчинки батьків, старших
братів, дідів, співали відповідних пісень. Нас
тупне постриження проводилося так же уро
чисто через 12 роки, і третє перед шлюбом.
Не зважаючи на введення християнства, Цей
дуже давній обряд існував і в козацьку добу на
Січі. Залишали новоприбулому знаменитий
«оселедець» і, за звичаєм, садили на коня.
З пострижи нами тісно пов'язаний давньоя
зичницький обряд «посадження на коня». Про
це писав М.Грушевський так: Хлопець, котро
го парубоцька громада ухвалила прийняти до
себе, прийшовши на збори, віддає їм поклін;
тоді парубки підносять його на руках, співаю
чи величальну пісню:
«Посіяли дівки льон»
На конику уралець
Що за диво та їздець
Наш Василько молодець»…
Цей звичай (перехід з дитинства до пару
боцтва, період дозрівання обов'язково мав
стверджуватись народним обрядом. Парубок
на коні – це вже рівноправний член парубоц
тва. Має право приходити з хлопцями на гулі,
вечорниці, приймати участь в суспільному і
побутовому житті парубочого братства.
Обряд проводився і в княжих родинах,
(урочисто стригли, помпезно в дорогому
одязі садили на коня, але, на відміну від
простолюдного обряду, носив інший зміст,
 при виповненні повноліття, надання сино
ві відповідної князівської влади. Навожу
приклад порушення звичаю. Княгиня Ольга
мала помститися древлянам за смерть Іго
ря і, хоч носила княжий титул, за звичаєм
жінка не мала право повести військо на сі
чу. За законом війну міг розпочинати лише
князь і вона посвятила престолом п'ятиріч
ного сина Святослава на князівство. В 1190
році читаємо в Лаврентіївському літописі:
«Біша постригти у великого князя Всеволо
да; того ж дні і на конь єго всади; і бисть ра
дость велика» …Цей звичай стосувався пе
редовсім Київських княжичів після прий
няття християнства, яких на Семенів день
садили на коней і з великими церемоніями
везли до церкви на службу божу. Постриг
робив сам єпископ.

1 вересня СВЯТО РОЖАНИЦЬ
Культ рожаниць у наших предків, як і віра у
здатність рожаниць на зачаття, вагітність,
продовження роду існувала в українців з пра
давніх часів, раніше Бога Рода та Бога Перу
на. От тільки самі Рожаниці у різні часи уявля
лися людям порізному. Спочатку це були дві
напів жінки напів лосиці ( дочка й мати) «ото
тожнювалися з найважливішими зоряними
орієнтирами  Великої медведиці, так і звали
ся «Велика Лосиця і «Мала Лосиця». Зобра
ження у вигляді пари (близнюки) це вважало
ся найвищою плодючістю і святістю).
За часів мезоліту рожаниці сприяли роз
множенню птахів, риб, тварин, розвитку
мисливства; в енеоліті, коли почало розви
ватися землеробство, дбали про врожай, на
силали на землю дощі. У колядках образи зі
рок зіставляли з дітьми, зерном, достатком.
«Дітонародження вважалося тільки жіночою
справою. Причетність до цього таємничого
акту чоловіків не усвідомлювалося». Земля
народжує хліб, овочі, фрукти,вода те що в
воді, жінка народжує, як вода і як земля, са
ма по собі. До чого тут чоловіки? Але ж землі
допомагає сонечко, дощі… жінці також має
хтось допомагати. Особливого розквіту на
були в часи матріархату. На орнаментах по
суду та інших виробах ХV – ХII ст. до н.е.
(бронзова доба) зображалися символи Ро
жаниць – (четверо великих жіночих грудей, з
яких ллється на землю вода.)
А в період віри Дажбожичів (за Б.Рибако
вим) культ Рожаниць втілився в образи Лади
(Великої Праматері нашого роду), яка наро
дила близнят (першопочатки Всесвіту) Лелю
– покровительку вод і Леля – покровителя
світла, тобто Воду і Вогонь. Про що у «Веле
совій Книзі» написано: «Тече явно і та поутво
рює живоття наше». Від них пішов весь світ.
Вони мають таємничі зв'язки з зорями (пла
нидами), опікуються жіночою долею, про
довженням роду людського. Душа в уяві лю
дей – це Божа іскорка (зірочка), яку Бог Сва
рог вручає рожаниці, та в свою чергу запа
лює в новонародженому і гасить по смерті.
Волхви складали книги про долю кожної лю
дини. Серед заборон християнством книжок
був «Рожденник, в которой указани добриє і
злиє дні і часи, і вліяніє їх на судьбу нарожда
ющіхся младєнцев».
Людина шукала пояснень незрозумілого,
таємничого , бажала повернути до себе доб
рі сили, захиститися від злих. Народжували
ся міфопоетичні бачення з різноманітними
варіантами назв залежно від місця їх побуту
вання: Віли в хмарах, на високих горах; Мав
ки – в гаях, лісах; Русалки – в річках, озерах;
Поляниці – в полях під час цвітіння; Літавиці –
в повітрі т.і. Загалом це божества Віли, що
оберігають весь навколишній світ, опікують
ся долею родини, берегами річок, ставків.
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При народженні дитини присутні три діви
долі  дитинство, юність, старість або
смерть (за Афанасьєвим). «…над тим дитям
аж три віли дихали» (колядка). Цікаві знахід
ки (V III ст. до н.е.)  статуетки з глини, бо
рошна, зерна пшениці – стрункі діви з озна
ками вагітності.
Діванна  богиня – діва невинності і чисто
ти. Колись Рожаниць (просліджувалося дві,
потім три, згодом сім, що відповідали дням
тижня. Це означає, що кожна жінка має від
повідно свою Рожаницю. Житлом богині вва
жався Священний гай на горі, яку в честь ді
ви назвали Дівичгорою. Безліч таких Святи
лищ чарівної природи благословляли мате
ринство Поклоніння Діві Діванні відбилося в
назвах. З прадавніх часів непрохідні ліси, па
горби, урочища в багатьох місцевостя Украї
ні звуться Дівичими (є такі у Києві, Трипіллі,
Каневі, Сахнівці).
СВЯТО рожаниць проводили наші далекі
пращури в ніч з 8 на 9 вересня разом з Вели
кою Матір'ю Мокошею. Кажуть сам Род, Бог
усіх богів, приходив на це свято. Гірляндами
квітів, вінками, вишитими рушниками майо
ріла Дівичгора. Вагітні жінки з запаленими
38
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смолоскипами, прикрашені квітами збира
лися біля жертовника. Чоловікам туди ходи
ти заборонено і взагалі такі місця свято обе
рігалися від стороннього ока. Там Богиня Ді
ванна іменем Творця життя Неба і Землі,
Вогню і Води благословляла майбутню матір
на здоров'я і на її дитя.
Жриця, здіймаючи до неба руки, посилала
в небо молитвиблагання, щоб обминали не
дуги та лиха доля майбутню дитину, а матері
жіноче щастя, легких родів, здоров'я, повні
перса налиті сонячними щедротами».
Проводився обряд «проливання води на
землю», як символ небесного запліднення її
дощем, обрядово – магічні дії на чолі з жіноц
твом. Приносили жертву у вигляді хліба, си
ру, меду, каші, квіти. На завершення свята
проводився ритуал «богатирського напою.»
Напій готувався на дев'яти травах в ритуаль
ній чаші, яка мала дев'ять відсіків (окремих
чаш). «На одній горі збереглося давнє святи
лище з жертовником, який має дев'ять напів
сферичних дупел». З молитвами до Східсон
ця, подяками пили богатирський напій, який
дарує здоров'я матері, щастя, любов і шану
до рідної землі. «БогинеРожанице! Пильнуй

свою дитинуматір! Дай їй віру, утіху і надію
виростити дитя на славу людині, в ім'я Сонця
Красного, Місяця Ясного, Долі щасливої!».
На знахідках Трипільської культури Рожа
ниці мають особливі символічні знаки. Под
війна спіраль на грудях символізує небесний
вогонь, вужики  оберіг майбутньої дитини
від темних сил, ромб, розділений хрестом на
чотири частини – нива, а зернятка у кожному
кутку – засіяне поле, плід у животі  любов
Неба і Землі.
Решта жіноцтва молоді жінки, літні жінки,
дівчата збиралися біля води, на берегах рі
чок рано – вранці. Викликали кожна свою Ро
жаницю: «Жертву тобі правимо  овсяне бо
рошно. І так співаємо славу і велич твою!».
Зустрічали осенини з вівсяним хлібом. Най
старша жінка в центрі хороводу під супровід
обрядових пісень проводила обряд осенин.
Решта, жінки і дівчата виконували магічні ру
хи. Славили Род, Рожаниць, Макошу, Ладу ,
Лелю, осінь, бабине літо. Обрядову хлібину
жінка ламала, ділила на всіх присутніх, а пер
ший кусок (жертва воді) пускали в річку ра
зом з прикрашеними квітами калачами, буб
ликами, розсипали борошно – жертву богам.
Особливо вшановували Рожаниць жінки, які
щойно народили. За звичаєм, несли обід і
подарунок «бабі – бранці», (повитусі). Обря
дову кашу з цільного зерна – символ продов
ження роду. Вечором влаштовували братчи
ну, вітали один одного, пили по колу медовий
напій з ритуальної чаші. Матері обливали до
ньок священною водою на порозі хати, що
символізує єднання роду.
Молодь проводила обряд «Калини».
Свято було настільки важливим, що прово
дилося і на початку християнства, про що є
свідчення ХII ст. в «Слові христолюбія»: «…ко
ли на честь «Роду й Рожаниць» влаштовують
кутю й інші трапези, та законний обід». У
«Слові святого Григорія» говориться: «Пос
вятам крещенії чреву роботни попове уста
вища тропар прикладати Рожества Богоро
диці к рожаничной трапезе, откладали дею
чеша.» Це була докора тим попам, які заради
прибутків співають тропар Богородиці на
святі Роду – Рожаниць.
Роду і Рожаницям приносили жертви тіль
ки з того, що вирощувалось в господарстві,
що дає сама природа. В «Питаннях Кирика» з
Х11 ст. читаємо: «Аже се роду і Рожаниці кра
ють хліби, і сири, і мед». На Святвечір (Різ
дво) господар першу ложку куті тричі підки
дав до стелі. Цей звичай побутує і в наші дні.
А прийшов до нас з сивої давнини, як жертва
Роду і Рожаницям. Род  Творець Всесвіту 
«Бог над богами»  так його вважали перші
українці. Був пов'язаний з усім родом так, як
уособлював нащадка одного предка, зна
чить (померлих предків, живих нащадків і ще
ненароджені покоління). Устав св.Сави в
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сповідальних питаннях» ставить Рід і Рожа
ницю в число головних богів «Ли (чи) моли
лася єси Вилам, ли Роду і Рожаницям, і Перу
ну, і Хурьсу».
Геологи знаходять невеликі скульптурні
зображення  Роду й Рожаницям найдавніші
підтвердження. Збереглися вони і на виши
тих рушниках (широко відомі мотиви дерева
Роду). Етнографічні матеріали фіксують зоб
раження родовідного дерева життя на две
рях хат. Жінки малювалися на квітах, чолові
ки на листках. Народження дитини  нова гі
лочка, а смерть – хрестик.
Після свята проводитимуться вечорниці,
пасічники утеплятимуть вулики, чарівниці в ці
дні останній раз збирають приворот – зіля,
бо тепер воно має відповідні властивості.
Можна засилати сватів.

Після частування, весело з жартами всі
гуртом накидалися на кущ калини з різних
боків, щоб провести магічний ритуал. З
першої зламаної гілки з'їдали дві ягодки,
уявляючи в думках свого коханого хлопця,
називаючи його ім'я, прогнозуючи майбут
нє. Продовжуючи магічний ритуал, рухаю
чись по колу посолонь (за сонцем) то пучеч
ки калини перекладали з однієї руки в іншу,
то здіймали високо над гоовою, то ніжно
прикладали до обличчя.
Ой, у лузі калина, калинакалина
Комарикичубрики калина.
Там дівчина ходила, ходилаходила
Комарикичубрики ходила.
Цвіт калини ламала, ламала, ламала
Та в пучечки складала
Складала, складала…

ОБРЯД «ЛАМАТИ КАЛИНУ»
Обряд проводився до 20 вересня. Гурт
святково одягнених дівчат, співаючи обрядо
ві пісні — осенини направлялися в луги, ліси
чи гаї, де росте калина. Не заборонялось і
підліткам (хлопчикам і дівчаткам) 9 – 14 ро
ків. Біля першого куща калини, який назива
ли «первак» зупинялися, кружляли навколо
нього, проводили ігри, колові танці, а, добре
навеселившись, влаштовували обрядовий
полудень. Пригощали дітей святковою їжею.

Співаючи виконували рухи за словами піс
ні. Забави, жарти, веселощі переростали в
інший магічний ритуал  фарбування ягода
ми облич. Не просто роздавлювали на об
личчі дозрівші ягоди, а примовляли одна од
ній магічні побажання зустріти свого кохано
го, якнайшвидше вийти заміж, народити ді
ток і бути все життя, до смерті в парі. Впліта
ючи кетяги калині у вінки, з жартами та піс
нями поверталися додому. По дорозі їх пе

реймали парубки, які, ховаючись за дерева
ми чатували повернення. Вискакуючи з за
сідки і, також жартома намагалися відібрати
у дівчат пучки калини. Додому поверталися
усі нафарбовані і хлопці, і дівчата, веселі та
щасливі. Всі потішалися з забави.
Кожну дівчину виглядала і зустрічала ма
ти на воротях двору чи порозі хати. За зви
чаєм брала з рук доньки пучок калини, про
мовляючи: «Будь, доню і ти, червона та
здорова, як ця калина! Не займана та чиста
до вінця! А ти, калино, будь гожою на коро
вай та гільце, квіти весільні. На здоров'я
людям, на добро нашому двору!». Цей, на
перший погляд жартівливий обряд носить
глибоке підґрунтя. Ним дівчата повідомля
ли про своє повноліття і про те, що вони
вже готові вступати в шлюбні відносини, а
калина в даному випадку символізувала жі
ночу плідність, материнство.
Присутність підлітків у цьому обряді ри
туально обов'язкова, тому дівчата брали з
собою молодших братиків та сестер. Це
символізувало продовження роду, а гос
тинці, якими пригощали (бублики, горіш
ки, яблука, солодощі), як дівоча пожертва
Рожаницям.
Тамара Желіба
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Т

Випуск першого класу 1)ї серед)
ньої школи. Васильків. 1966 р.
Третій ряд: Ніна – третя ліворуч,
Валя – четверта ліворуч.

ВИКРАДЕНА З РАЮ
Дитинство ) Зошит другий
Родителю предвічний, Свят!Русі Хранителю!
Тобі ввіряю судобицю свою! Тобі ввіряю главницю свою!
Тобі ввіряю десницю свою!
Я слухала їхню розмову. Розмову доктора хімічних наук, професора, завідую)
чого кафедрою неорганічної хімії Київського політехнічного інституту та прос)
того робітника васильківського заводу, розмову двох моїх батьків, яких я лю)
била. Хто із них рідніший? Хто ж підкаже? Одного з них я перестала називати
татом, а другого навчилася, один з них став Миколою Кіндратовичем і німе
питання без відповіді гризло мене постійно: – Чому він такий нещасливий?
Мені хотілося, щоб він залишився з нами. Колись я казала йому: – Тато.

І ТАК ТИХЕНЬКО СКАЖИ: МАМО!
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

Солодкий шепіт Землиці моєї Рідної
Посади сад Доброти в серці своїм,
І мої солов'ї прилітатимуть туди –
Зорю щоранню славити!
Вісті Ізначальні

Глава 2. І так тихенько скажи: Мамо!
Вознеси чоло чисте – вознеси Батьківщину свою до Вітчизни Небесної!
«Вісті»

40

Українська Родина № 4/2017

новій школі, у новому класі все
було якось не так. Чужа мова –
яку я не знала, не розуміла і не
любила. Чужі звички. Було так тужли#
во, самотньо. Чулася диким звіром,
котре мисливці спіймали у дрімучому
лісі та кинули до загону. Я не розуміла,
чому це в Києві – столиці України, в ук#
раїнській школі вчителі дивуються і
ставлять мене за приклад як я красиво
розмовляю рідною українською. Що це
за диво таке і звідки воно взялося?
– Панове#українці, я ж китайську ще
не встигла вивчити, та чомусь мови за#
кордонні в голові не вкладаються.
Навідалися до мене Тамара з Валею.
Такі далекі і такі рідні! І вдавала я, ніби#
то зустрічі нашій не радію, а насправді
раділа. Ще й як! Серце тьохкало соло#
вейком. Ой, ви ж мої милі ластівоньки,
звісточку радісну принесли мені з Рід#
ного краю! І Вітя теж побував якось у
мене в гостях. Йому цікаво було поба#
чити де я живу та познайомитися з мої#
ми батьками.
Свій рідний клас, що покинула у Ва#
силькові ніколи не забуду. На випускній
світлині у першому ряді сидить Новіков
Ігор. Добре вихований, завжди у шкіль#
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Тарілка. 1968 р. Папір, акварель. 20х29

ній формі з біленьким комірцем та ман#
жетами і ми сиділи удвох за партою та
клеїли якісь новорічні гірлянди з кольо#
рового паперу. У другому ряді: Даниль#
ченко Іра, Голобородько Алла, поруч
моя перша вчителька Ніна Іванівна, яка
вчила багатьох моїх братів та сестер, то#
ді завуч, директор, потім Євгенія Степа#
нівна – вчителька продовженої групи,
далі Ковмір Люба і Харченко Люда. У
третьому ряді: Мороз Ліза, друга ліво#
руч, далі Пінчук Ніна – це я, Баженова
Валя, Лагута Таня, третя праворуч, Да#
ниленко Галя, перша праворуч – висо#
ка, сиділа за останньою партою серед#
нього ряду. Четвертий ряд: Зварич Юра,
третій ліворуч, Клименко Саша – дуже
високий, Жаків Ігор, другий праворуч
та Фломбойм Славік, перший праворуч.
– Как тєбя завут?
– Ніна.
– І мєня Ніна.
– Ну, тоді ми тезки.
– Пайдьом ка мнє – пасмотріш, гдє я
живу, – і Ніна веде мене до себе.
Далеко йти не треба, тут поруч – на
розі нашого будинку вхід в парадне.
Пішки не йдем на сьомий поверх, а під#

Моя мама Софія. 1967 р.

Квіти ломиніс. 1980 р.
Картон, олія. 55,5х42,5

німаємося ліфтом, як великі пани. Її ба#
буся щось запитала мене про маму.
– А в мене мама померла, – розкрила
я свою таємницю перший і останній раз
і більше ніколи нікому про це не буду
казати, бо все, що було колись, вже
зникло далеко#далеко у сиві далі, прос#
телилося м’яким туманом по ярах, та не
видерти таємниці з моєї пам’яті і вічно
житиме вона у моїй свідомості, ніхто не
достукається до моєї душі, і мабуть,
жаль стало сирітку, і Ніна віддала мені
свою ганчірняну ляльку і тарахкальце у
вигляді голови ляльки з витріщеними
округлими баньками і колечком, що
чіпляється до колиски. Я зраділа неймо#
вірно! Бігом побігла додому і з захоп#
ленням проторохкотіла головою бряз#
кальця, вихваляючись своїми дарунка#
ми. Чомусь ніхто не радів. У відповідь

отримала зауваження та попередження
не розповсюджувати інформацію про
своє минуле і чужих цяцьок додому ні в
якому разі не приносити. Довго не зат#
рималися в мене ці іграшки, – мама Во#
ви віддала їх та ще деякі з моїх ляльок
тьоті Марусі і вона все те відвезла у Ва#
сильків моїм двоюрідним племінникам.
Драч Лідія Олексіївна – це вже моя но#
ва вчителька у Київській школі. Водила
вона нас у планетарій і я була вражена
захоплюючим видовищем яскраво сяю#
чих зірок у величезному куполі неба.
Вчителька ставилася до мене добре. А
якось запитала:
– Ніна, як ти називаєш свою нову
маму?
– Ніяк, – відповіла, а вона вчить:
– А ти підійди до неї, і так тихенько
скажи: Мамо! І щось спитай...
– Добре, – кажу. На другий день вона
знову питає:
– Ну що, сказала?
– Ні.
– А ти ще спробуй.
– Добре, – наступного дня:
– Сказала?
– Ні, не змогла, боялася.
– А ти не бійся, ти скажи, Мамо! Вона
дуже зрадіє, вона чекає цього слова від
тебе, скажи.

Це чародійне слово ...

Мама

Обгортка цукерки «Дюшес»
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Я не могла, не вміла, боялася чужу ма#
му своєю назвати. Не могла вимовити
це слово. Пригадала слова батька:

Софія Удовенко. Ромашки. Вишивка

– Ласкаве телятко дві матки ссе, –
виходить батько дозволяє цю тьотю
другою мамою називати. «Цокцок,
цокцок» – цокотіли в моїй голові сло
ва страшної казки, яку тато колись
розповідав:
– Мачуха наказала батькові відвести
його дочку в ліс і там покинути. От вони
вже в лісі, татко сказав, щоб квіти зби
рала, а він дрова рубатиме. А сам
прив'язав сокиру до дерева, та й десь пі
шов. Вітер розгойдує сокиру і вона цокає
об стовбур, а дівчинка квіти рве і радісно
співає:
– Цокицоки – батько дрова рубає,
цокицоки – батько дрова рубає...
Я буду ласкавою, а як же моя мама
Оля, вона дозволить?:
– Дівчинка була лагідною, сердечною,
чутливою і ведмідь обдарував її всяким
добром, – прозвучали мамині слова.
– Мамо! А яким олівцем мені розфар
бувати ведмедика? – я тоді малювала.
… Мама...
… Мама поводилася так, ніби нічого
не трапилося і ніби це слово вона чула
від мене і раніше і ніби я її називала так
завжди і ніби вона мене і раніше знала та
любила і буде любити ще більше і буде
любити завжди як рідне дитя і ніколи ні
кому не віддасть і це ласкаве та чародій
не слово… Мама… нас зблизило і вста
новило між нами нерозривний зв’язок і
ми любили одне одного завжди.
Цю жінку з тонкою палаючою душею
не можна було не любити. До неї тягли
ся всі, у неї було дуже багато друзів, за
хоплювалися її красою, вмінням трима
тися, дивувалися її тактовності, скром

ності, відвертості, її гордості, щирості,
чесності та терпінню, її працездатності,
хисту і знанням. Я успадкувала її зране
ну душу та чутливе серце…
Вчитися мені було нелегко. Важко
всидіти за книгою. Це так для мене
незвично. В цій школі діти вчили
англійську мову з першого класу, а я
не знала по#англійському навіть
жодного слова! Директор україн#
сько#англійської київської серед#
ньої школи №30, Гребенченко Григо
рій Вікторович спочатку не хотів
приймати мене, але мама впевнила
його в тому, що я вивчу мову. І дій#
сно, за дуже короткий час я навіть
випередила двійочників, а вони, як і
в кожному класі, були. Я отримала
свою першу п’ятірку! Мама сиділа зі
мною вечорами та вчила мене вчи#
тися по всіх предметах, тому що, я
нічого не хотіла запам’ятовувати, та
головне, не вміла слухати:
– А коли я піду гулять? – часто пе#
ребивала наші заняття одним і тим
самим нав’язливим питанням. І ко#
ли вдавалося хоча б ненадовго вир#
ватися з цього учбового кошмару, я з
надзвичайною радістю підхоплюва#
ла свій гумовий червоний м’ячик з
синьо#білими смугами, легко і
швидко злітала зі сходів, встигаючи
ще кілька разів перекрутитися на
поручнях, що зробили для літніх,
щоб трималися та не впали, і зі
швидкістю блискавки я мчала у двір.
На дворі вже граються діти. До своєї
гри приймають і мене. Грають у
якусь дивну гру.
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М'яч на тлі мого дитячого орнамента
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Софія з сином Вовою

– Морє валнуєца раз, морє валнує#
ца два, морє валнуєца трі – любая
фігура на мєстє замрі! – хтось один з
них приказує, потім по черзі вмикає
кожного і постать оживає. Це щось
дуже зарозумне! Потім граємо в піж#
мурки:
– Єхала машина лєсам, за какім#та
інтєрєсам. Інті#інті#інті#рєс, вихаді
на букву ес, – а ще:
– Плил па морю чємадан, в чєма#
данє бил дєван, а в дєванє спрятан
слон, кто нє вєріт, – вийді вон!
Тут дівчата співають якусь дивну
пісеньку:
– На сталє стаіт стакан, а в стаканє
таракан. Маша думала маліна – ат#
кусіла палавіну!
Однокласниця Марина Онищенко
заявила мені і всім, що буде моєю
подругою. Вона приносила в школу
якісь витребеньки і подарувала мені
малесенького пупсика, чим завою#
вала мою симпатію, – я дуже люби#
ла маленьких лялечок.

Обгортка цукерки «Півневі гребні»

В.В. Удовенко. 30)і рр.

– Ана бистра меняєт падруг, – ка#
зали мені однокласниці, а я не віри#
ла. Вона часто любила сваритися, а
тоді підходила, обхопивши мій мізи#
нець своїм, казала:
– Мір, мір навсєгда, кто пасоріца
– свінья! – а де ж «пироги з сиром,
вареники в маслі, ми дружечки
красні?» Для чого відразу свинями
ставати?
В нашому під’їзді на п’ятому по#
версі жив хлопець на ім’я Сашко
Кундеревич, старший від мене на
рік. Він повертався зі школи і кож#
ного разу:
– Ти куда?
– В магазин! Хіба ти не помітив,
що в мене сумка?
– Падажді, я с табой! – і зі всією
швидкістю летів додому, кидав пор#
тфель, хапав торбу, та вже через три
хвилини ми, не поспішаючи, йшли з
ним в магазин, що знаходився поруч
з будинком. Сашку, чомусь, дуже по#
добалося ходити зі мною в магазин,
та ніколи він не проминав такої
можливості. Я купувала хліб, сир,
півкіла масла, а він, по#моєму, теж
щось купував.
Дома часто лунав дзвоник у двері,
я відчиняла, то був Сашко:
– Вийдєш?
Додому треба повернутися в суво#
ро призначений час, а я годинника
не мала, то і змушена була через
кожні десять#п’ятнадцять хвилин
питати у перехожих котра година,
щоб тоді не вислуховувати дома віч#
не питання «пачєму апаздала?» та не
виправдовуватись. Тут на лавочці бі#
ля дому частенько дихали свіжим

повітрям дві дуже культурні старень#
кі бабульки, сестри. Одна з них, На
таля Миколаївна дружина професо#
ра математики Вельміна Володимира
Петровича, фахівця із теорії алгебра#
їчних чисел, завідувача та професора
кафедри вищої математики Київ#
ського технологічного інституту лег#
кої промисловості. Наталя мене
щось запитує, я ввічливо відповідаю
та поспішаю грати в забавні ігри, а
бабусі нам посміхаються, та раді би з
нами побігати. Ми з подружкою че#
рез невисоку огорожу кидаємо одна
одній м’яч, а Сашко із захватом
вдає, що ніяк не відніме у нас м’яча.
Він – найперший друг дитинства в
цьому чужому дивному місті. І не
було мені так самотньо.
Свою таємницю я носила в серці і
вона завжди була зі мною, моя рідна
матуся, – моя таємниця, і ніхто про
це не знав. Хлопець бачив, що в ме#
не є моя мама і що вона жива. Я не
могла ніяк зрозуміти, чому його ма#
ма не живе із своїм рідним сином?
Чому мама залишила його з бабусею
Олімпіадою Андріївною, а сама на ба#
гато років поїхала далеко#далеко
звідси – аж на Урал, вона ж є і вона
жива! Моя рідна матуся ніколи б ме#
не не покинула! Після восьмого кла#
су Сашко їхав звідси назавжди, за#
лишивши прощальний поцілунок.
Чому мене всі покидають? Казали,
що він чеплявся, як реп’ях, до всіх
дівчат зразу. Нехай їде, бо від’їжджає
до рідної матінки
Ніна Удовенко
Продовження читайте в наступному номері.
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ЧИСТОТА ) ТО Є ЗДОРОВ’Я

Чим мились на Русі до появи мила

До винаходу мила людина навчилася користуватися дарами природи. В давнину на Русі найпоширенішим ми
ючим засобом був луг (зола у водному розчині створює лужне (мильне) середовище і пом’якшує воду). Ялинову зо
лу заливали джерельною або дощовою водою та відстоювали добу. Потім проціджували, розводили водою і зас
тосовували для миття волосся. В давнину широко використовували і рослини, які містять сполуки складного
складу – сапоніни. Вони різко знижують поверхневий натяг води і сприяють утворенню піни, як і мило. Ці рос
лини називали мильним коренем, або мильнянкою. В якості миючих засобів користувалися глинистими речови
нами. Досить було такої глиною натерти волосся або тканину а потім прополоскати проточною водою.
ідомо, що іноді у воду додавали
гілочки горобини або черемхи –
для «поліпшення» властивостей
води, зараз секрет розкритий – гороби#
на та черемшина володіють сильними
бактерицидними властивостями. Для
аромату і корисності могли додавати
м’яту, полин, ромашку та інші трави, які
виявлялися «під рукою», але це не було
широко поширене, тому, що
давньоруської лазні з березо#
вим чи дубовим віником було
достатньо, щоб не тільки виг#
нати багато болячок але й
очиститися. До всього можна
додати, що окрім лугу, в лазні
користувалися також квасною
гущею (добре милиться, очи#
щає, як скраб, живить волосся
і шкіру). Звичайно, знали і
мильний корінь, хтось вико#
ристовував бузину, орляк, від#
вари білої квасолі, висівок, але
це скоріше переваги населення
в тій чи іншій місцевості.
У селах вмивалися відваром
пшеничних висівок, а також
вівсяними пластівцями. Таке
умивання заспокійливо впли#
ває на шкіру, особливо суху і
запалену після роботи на вітрі, холоді
або спеці.

В

Спробуйте:
У злегка змочені долоні насипте чайну
ложку висівок і легкими рухами помаса#
жуйте змочене водою обличчя. Коли
шкіра порожевіє, вмивайтеся теплою
водою і зволожте обличчя махровим
рушником – шкіра стане м’якою, глад#
кою, еластичною.

Для ніжної шкіри в старовину теж
був свій рецепт:
Настій з сухих трав – ромашки, подо#
рожника, м’яти. Столову ложку суміші
залийте склянкою окропу, потримайте
під кришкою 10 хвилин. У настій додай#
те столову ложку картопляного крохма#
лю. Протріть обличчя отриманим желе і
через кілька хвилин обполосніть водою.
Також використовували «Мильне
дерево» – Бундук дводомний. Плід за
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формою нагадує вареник. У середині
одне#два насіннячка діаметром близь#
ко 1 см, сплюснуті до «полюсів». Весь
простір всередині «вареника» запов#
нений приємного відтінку зеленою за#
гуслою масою – схоже на рідке мило.
Рослина бобова, за зовнішнім вигля#
дом трохи нагадує білу акацію. Стрюч#
ки висять на ньому цілий рік, тобто їх

навіть зберігати не потрібно. Коли
треба – підійшов, зірвав і використо#
вуй. Прекрассно змиває жир, можна
мити і голову.

Як мити голову без шампуня
Найбільш простий спосіб – змочити
волосся кисляком або кислим молоком,
а потім змити його теплою водою. Во#
лосся очищається від жиру і бруду, стає
м’яким, та неламким. Для миття голови
краще користуватися кип’яченою во#
дою, додавши трохи питної соди або на#
шатирного спирту. М’яка вода добре
знежирює волосся, та не подразнює
шкіру голови. На такій воді готують
кропив’яні і березові настої, які й без
мила добре відмивають волосся.
Щоб приготувати кропив’яний нас#
тій, покладіть свіжу кропиву в миску та
залийте окропом, коли вода охолоне,
– настій готовий. Березовий настій
краще робити навесні, використовую#

чи для цього березовий віник з брунь#
ками. Віник обполосніть гарячою во#
дою і залийте окропом. Через півгоди#
ни настоєм можна митися. Обполіс#
куйте волосся настоєм липи і ромаш#
ки: вони сприятливо діють на шкіру
голови, перешкоджають появі лупи.
Пропорції приготування настою –
жменя трави на літр води.
Можна мити волосся і гір#
чичним порошком. Розмішай#
те 2 столові ложки порошку на
пів літра теплої води і можна
мити як шампунем, тільки во#
да не піниться. Гірчиця відмін#
но видаляє (абсорбує) жир.
При тривалому митті гірчиця
запече. Відразу ж змивайте. Ба#
жано опустити голову повніс#
тю у воду, тому що, якщо прос#
то зливати воду на волосся, вся
гірчиця може не змитися. У
цьому випадку залишиться
враження лупи – це не змиті
білі пластівці гірчиці. Якщо ж
волоссяповністю опустити у
воду і там змивати, то все буде
в порядку. Гірчиця змиється і
не залишить ні сліду ні запаху.
Тим, хто захоче митися без ми#
ла, нагадуємо, що не слід збирати тра#
ви біля доріг і в межах міста, так як
рослини вбирають вихлопні гази авто#
мобілів.
Вівсяне рідке тісто теж використову#
вали як мило. Замішували також тісто
на настої липового кольору, полину,
розмарину, ромашки, хмелю. Багато
людей для очищення одягу користува#
лися також медом, глиною, борошном
з бобів, закваскою з ячменю – дерев#
ною золою, що заливалась окропом та
розпарювалась в печі.
У печах також мили дітей, немовлят,
хворих і старих. Не виходячи, як ка#
жуть – з хати. Піч вільно вміщала в се#
бе двох дорослих осіб. Так що, всупе#
реч нинішнім уявленням, там було де
розвернутися. Після протопки, коли
піч трохи остигала, всередині її встеля#
ли житньою соломою, кидали домот#
каний половик і все.
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Друкується з люб’язного дозволу Івана Гарасимовича Просяника.

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

– Бачиш! – батько здіймають Якова, – скіль
ки їх багато було. І не порахувати.
На вранішньому сонці погрозливо поблис
кують різючі шаблі осоки – вона теж цілю
ща, використовується в гінекологічній прак
тиці, при гіпертонії, висипах, бронхіальній
астмі, облітируючому ендартериїті.
Тепер я зовсім поіншому дивлюсь на тих
лебедів. Намагаюсь ступати злегенька, щоб
тишу не сполохати.
– А це те саме озеро, тату?!
– Те, сину, те!
– То якби чарівне слово знати, можна ж їх
відворожити? Щоб знов людьми...
– Та то ж сива давнина! Коли ж ті хазари жили?!
– А де ж вони поділись?
– Розвіялись! Паразитна держава була.
Свого нічого не мали. Купували, продавали,
на розбій ставали. І насолили київським кня
зям. Ну, ті й дали їм парла. Ото бачиш, тільки
й лишилося від них, що купа цегли. Тут їх біла
вежа стояла. Чи то сторожова, чи палацова?
Хто тепер про це розкаже?! Хіба що ота осока!

Осока

– А дід Михайло? А дід – характерник?
– Га? – батько якось подивовано глянули на
мене. – Aа, характеру в нього хоч відбавляй!
– гупають Яковом озем. – Як забаскаличеться
на щось... то вже й волом не перетягнеш.
– Та ні! Чи правда, що він ото може переки
датися... ну у вовка, наприклад, чи у ведме
дя, кабана?!
Батько, з чого? – сміються аж до гикавки.
– Так це ж кожен чоловік може. Як вип'є по
над міру... гляди – він уже й свинею став. Чи до
машньою, чи дикою, дивлячись скільки лигоне!
Ну, чого ти бурмосишся? Характерник дід Ми
хайло, характерник, бо ж він давнього козаць
кого роду. А козаки, сам знаєш, на різні штуки
були мастаки. Могли і рибою плавати, і птахом

літати. І в найменшу шпарину вужем пропов
зти. Серед сотні обов'язково отакий козарлюга
був. А тепер може й серед ста тисяч немає. За
гасло козацьке ремесло. Загас й талант!
Над лугом стоїть медв'яна ранкова тиша.
Повітря іскриться, немов лимонаду налито
вщерть у склянку дня. І навіть темний дубо
вий гай вилискує вимито й свіжо. Небо таке
високе й чисте, аж співати хочеться. Не
словами – серцем, як в храмі. Та це ж і є
храм. Храм з високою назвою – ПриРО)
Да. Шляху тут майже не видно. Під ногами
суцільний, ледь прим'ятий копитами моріг.
Квіту... квіту. На золотім, мов полакованім
бутоні ранньої дивини клопочеться вся в
золоті перги, невеличка дика бджілка.
– Молись не темній іконі в темнім заку)
ті, молись розквітлій квітці росяного ран)
ку! – ніби сам до себе промовляють батько,
– хіба ж зрівняється найдовершеніше
людське діло – з творінням Божим!
Та що мені до батькового філософствуван
ня. Я вже запримітив вершника вдалині. Він,
неначе вітряк, вимахує руками, кинувши нап
ризволяще добренний табун коней.
– Тату! Татууу! Дід Михайло! – і стрімголов
кидаюсь назустріч.
Дід Михайло хапає мене, підкидає до неба.
«Ого, козарлюга який!»
Мить – і я в сідлі. І світ враз поширшав,
попросторів, покозачів. Я на Бурку, мов Юрій
– змієборець! Егегей, Змію! Де ти?!
Діди смачно чоломкаються, вигукуючи:
«Ну, панебрате! Ну, панебрате!» – аж кінь
сполохано пряде вухами.
Добренний коняга. Як я мріяв про цю хви
лину незвичайну. Бо ж хіба колгоспні конюхи
дадуть мені хоч за гнуздечку потриматися. А
тут. Мов розуміючи, який з мене вершник,
кінь поважно тюпає позаду дідів. А вони то аж
сміються, то аж сльозу втирають.
– Бачу, хлопці на мене зразу око положили.
Поїзд то новосибірський... золотце, думали,
тербичу в чамайданищі.
Це дід Михайло про оказію в Москві. З са
мого Сибіру каміння для бані віз. Вона вже
нас чекає нажарена, аж дух перехопить.
Справжня сибірська банька, що додає дідам
здоров'я на цілий рік. Дід Михайло й жень
шень привіз й лимонник китайський – в'ється
круг всохлої шовковиці, мов хміль. А ягоди,
неначе червоні порічки – китицями. Кислющі
– страх, але живлющі несказанно. Розказу

ють – жменю таких ягід з'їси й можна звіра по
тайзі, без одхлипу, цілу добу гнати. Такато
енергія в них прихована. Для бадьорості літ
ніх людей китайський лимонник – то перші
ліки. Й не тільки ягоди, а й листя. Баба Ма
рійка уже чай зготувала. І бадьорить, і весе
лить, і сили в рукиноги, голову додає.
– Чотири добрячих луципери. Та до мене:
«Что, гражданін, в чемодане?» Ану ж, думаю,
може допруть на дурничку до метра! «Камні!»
– знічуюсь. Як хапонуть вони того важака...
Боже, твоя воля! Бачу, вже метро минають. Я
тоді: «Ее, хлопці, камні – так тільки для бань
ки! Спасибі, що приперли!» Господи, Гараси
ме, як вони мене крили. І в матір, і в батька, і
в печінку. Думали: зірки, на погони, а воно
дірки в штани, од хахла капосного!
Подзьобане віспою, кругле, мов млинець,
дідове обличчя розпливається, наче сма
лець на гарячій сковороді, від сміху й утіхи.
– А, голуб'ятко ж ти моє! – вибігає назус
тріч баба Марійка. – Господи, гемони, поса
дили дитя на коня ненузданого, а не дай бо!
– мов качечка крильми б'є руками по опасис
тих крижах.
– Та він же ж козак! Атаман курінський! –
регоче дід Михайло.
– Еге ж!
Я енергійно киваю вихрастою головою й
обіпершись на міцну дідову руку, злітаю на
землю.
– Гарасимку – соколику! А зостав нам
Ванька хоч на тиждень – серце відігріти.
Дід та баба бездітні. Тому вони до мене аж
палають.
– Будеш нам Лиску пасти! Од півня – не
чистивця мене обороняти!
– І рибу ловити! – випалюю я.
– Уже в казані! – сміється дід Михайло,
розтягуючи рота аж до вух, в щирій, неначе
гумовій усмішці. – Ну... банькабанька, тоді
вже наговоритесь! – підганяє нас.
Банька в діда Михайла – то справжнє свя
щеннодійство. У великому вушакові пахтить:
і лісом, й степом – віник. Там і береза, й по
лин, й дуб, й нехворощ. Вже наготовлене
горнятко меду, дійничка сирівцю. Діди за
ходжуються шарувати тим медом мене, а то
ді, регочучи, самі себе. Гухкає з жерла, мов з
гармати, клуб гудячої, палючої пари. Я при
падаю у шпаринку біля дверей, але дід Ми
хайло витягує мене за шкірки до полиці й
всукує віника:
– Ану, стьобай батька! Стьобай його, ката!
Щоб аж листя летіло! Бо іншої нагоди, мо й
за все життя не буде! Ее – вицуплює хворос
тяк з рук, – отак, отак! Отак його, нечистого!
Мені радісно, смішно й страшно. І я у від
дяччя синю діда Михайла тим віником, аж
друзки летять.
– Буде з нього діло, буде! – сміються дід, –
за батька, луципер, горою стоїть. Ану, коза
Українська Родина № 4/2017
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че, лизни своє плече. Що? Солоне! Ну, тоді
ще раз медком маж. Бач, як шкіра впитала...
миттю! Тільки в баньці, щоб ти знав, леп від
тає, ота шкуренція, що змертвіла за зиму. То
ді кров дзвінкіш циркулює! Ноги, руки здій
маються вище. І ніс не свище, і поперек не
коле... хехе!
Я ще не знаю, що в отій велемудрій кни
зі, за багато віків до мого народження,
перший наш український історик – Нестор
(Сильвестр). Літописець виспівав справ
жній панегірик староруській лазні. Вклав
ши хвальбу у вуста самого святителя Русі
– Андрія Первозванного, що мандрував з
Києва аж до Новгорода тільки за тим, щоб
подивитися, як там в лазнях паряться та
до нестями шмагають один одного віника
ми березовими.
А одного разу спритні ченчики обшелепа
ли навіть самого папу римського, видавши
лазню за власне... катівню. Й так відхльос
кали папського посланця, що той аж трем
тів, переповідаючи цю оказію перед святій
шим. За таке подвижництво папа нагородив
монахів витівників добрячою пенсією.
Ось так дивна релігія – християнство, – ду
малось мені. «Бий себе по чім зря – на тім
світі будеш за царя?» На Русіматінці спраг
лих поцарювати на дурничку вистачало у всі
часи. Це і хлисти, і скопці, й інші «мудреці».
Один з них: голий, босий, простоволосий на
снігу сидить: псячими ланцями обвішаний –
бояриню Морозову благословляє. А варто
було повестись несповна розуму – і шлях то
бі прямо в пророки, а заразом і в Рай. Прав
да таке дуросвітство було лише у Візантій
ськомосковському крилі віри.
Був такий пророк, перед революцією, і в
нашому селі. Ото стане опівночі біля цвин
таря та як завалує: «Ой буде! Буде!» – аж
сумно стає до безтями. Але тут парубки
схаменулись, якого вони родуплоду, засіли
з дубцями. Тільки він опівночі пугукнув, а
вони його по зашийку.
– Ой буде! Ой буде! Ой знав, що буде! Тіль
ки не знав коли, братики ж ви мої! – залемен
тував віщун.
Та Цур, Пек тим «пророкам». Ми ж про
лазню, її винайшли волхви. Перед кожною
священною відправою вони змивали з се
бе щоденний бруд: не лише з тіла, а й з ду
ші, неодмінно постуючи в цей день. Бо вус
та, звернені до Небес, повинні бути чисти
ми. Саме від волховства йде по всіх куточ
ках нашої землі: Чистоплотіє, Чистословіє,
Чистомудріє. Кожен рід, навіть в ті давні
часи, мав свою лазеньку. Вона з вікінгами,
що були на службі в князів, помандрувала й
в Скандинавію, звідти повернулась до нас
сауною.
А дід Михайло торочать, що лазню вигадав
біс. А найперш хату.
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Як Бог створив людей – саме літо було. А
як зима прийшла, хоч «ратуй» кричи. Ну, тут
біс – цюкгрюк – і є хатинка.
– Ану ходіть, риб'ята, у мене тепленько! –
кличе хвостатий.
Спохопився якось Бог, що ж це я дітей нап
ризволяще пустив?
Замерзнуть до ката! Зирк... а їх нема ніде.
Тільки хатинка – доминка тесовая, димом ве
сьолая! Бог туди.
– Що ж це ви, діти, в потемках сидите, світ
ла божого не маєте? – та й прорубав віконце.
– Давайте, – заповзявся, – і в тій, меншій,
хатинці прорубаю?!
А люди:
– Ні, дідусю! То лазнямийниця! Туди ми хо
димо мицця!
– Гегеге! – регоче дід, – ото дивись, тут
дідьку хвоста не відтопчи, бо нещасливим
будеш весь вік. (Напевно був я необачним).
Моє тіло легеньке, мов пір'їнка – розкинь
руки й полетиш вслід лелеці, вслід білим яг
нятам хмар... я аж за руку батькову вхопив
ся. Його рука пахне молодістю й прополісо
вою настоянкою. Діди і витерлися, і всере
дину вкинули щедро. «Хай той капосний
черв'як, що точить нас – іздохне! – рего
чуть». Та й сідають посеред пасіки на колод
дя. У великім дерев'янім коряку парує
риб'яча розпронаюшечка. І коряк той схо
жий на діда. Грубуватий, неоковиристий. У
нас теж є дерев'яні полумиски. На денці од
ного – два в'юни, другого – три груші, на
третім... хехе... кнур. Дід і скибки відкраює
величезні, товсті, з домопеченої паляниці.
– Ее, хлібом не криши! – сваряться де
рев'яною ложкою дід. – Крихти за весь вік
зберуться... якщо тебе переважать – пряма
дорога до Пекла, хоч десять раз святим бу
деш. Бо хліб від людини в сто раз святіший!
А по лазні такий апетит – здається – не
наїсися, до самої темряви. Вона залягає
якось непомітно. Діди ночуватимуть біля
пасіки. На возі. Це теж здоров'я і нервів
зміцнення... сміються, аж вікна співають. А
баба Марійка сидять в моїм узголів'ї, іх ру
ка дубиста. Пахне тістом, кропивою. Зов
сім не мамина рука, – легка, мов перо ле
беже, а голос ніжний – ніжний, що тонкот
кана злюбисткована сорочка, заколисую
чий, з минулого зринаючий:
Бігли коні під мостами золотими копитами:
Дзень – брязь! Дзень! брязь! Вийди, князь!
Із своїми діточками, із малими зірочками...
Освіти, озолоти, од лихого одвороти.
Баба Марійка не співають, а якось протяж
но згукують:
Візьми його, Боже, в годиноньку гожу,
В годиноньку гожу за рученьку праву.
За рученьку праву в господнюю славу.
У воду святую, Ірдань золотую.
По низ, по колінця, по самії вінця!
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Батенько – Гарасим Дмитрович Просяник.
1979 рік.

Щоб добре зростало, щоб лиха не знало!
В баби Марійки по щоці котиться буйна
сльоза, мов борозенку роблячи.
– А чого ви, бабусю, плачете? – розчуливсь і я.
– Від чужого щастя, дитинко! Від чужого
щастя! – ще більше хлипають вони.
Ніні, не лишусь я тут, бо в мене з жалю
серце урветься!
А ранком нам зась й за ложку потриматись.
Бо йдемо ми ласувати, а хай би він запався,
той ведмежий часник! Зелений штоф го
рілки, кружало хліба... ото наш: і сніданок, і
обід, бо коли ж то ми додому дотягнемо з
гаю того незвичайного.
Мені тут все незвичайне. Тихе озеро – май
же море. Круті могили аж під небо сягають.
Ото праворуч – Сторожова. Далі – Грушиця.
А оце перед нами... Виводок.
– Хе! Бачиш? – тиця дід Михайло, засмале
ним корцюбатим пальцем, – ото перша – на
че гусак, за ним гуска, а то – маленька моги
ла гусенятко. Ото і є виводок.
Які князі, які царі, які каганипагани там
спочивають? – одному Хроносу – давньо
руському Цуру відомо. З царської Скіфії, що
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Ведмежий часник...
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лежала аж за Дніпровими порогами й сюди –
рівно сорок днів, як пливти човном. Тут й хо
вали скіфи своїх царів. А чи не поверталися
вони сюди, на свою батьківщину, для вічного
спочинку від диких племен півдня?
Одним духом вихоплююсь на Грімницю.
Чоласта, стрімка. А колись вона була ще
стрімкіша. А Грім – то ж Перун. А може тут бу
ло святилище? Й плив до неба з дубових по
лін дух святешній. Оце б розкопати?!
Та йдемо ми не Грімницю копати, а в Чорну
Діброву по ведмежий часник – страх пользо
виту зіллину! Але й страх гіркучу. А в діброві...
Боже ж ти мій, діброві... один перед – одним
вицвйохкують своїми батіжками соловейки.
А тато ну їх пережартовувати: «А Бог спить,
спить, спить! А ми його: щип, щип, щип. А він
лозинкою: хвись, хвись, хвись!» Батько й сам
і схожі на Бога, з викладистою бородою, з
високим голосом, спокійний, усміхнений. А
дід Михайло й собі заходився одудів перегу
кувати: «Худо тут, ходім далі! Худо тут, ходім
далі!» Дідове обличчя змінюється щомиті,
мов його зсередини, неначе глину, мне
якийсь веселий біс. То він із зеленкуватих
очей визирне, то язика покаже. О! Хвостом
помахує. А я зозуль навпроти кинувся... еге,
хіба їх перекуєш. Татові аж вісімдесят п'ять
нагукали, дідові ще більше, а я на дев'ятому
десяткові збився.
Мов старі радикулітні баби, крекчуть в
теплих розливах жаби... лелека перед ними
кланяється.
А конвалії так духм'янять, аж в голові на
морочиться. А первоцвіт ще денеде клю
чики свої в гущавині золотить. А купина за
пашна, а горда чемериця своє листя вип
ростала красива й острашкувата якась, а
дихати вільно, аж в грудях щипає соловей
ковим голосом.
– Отакі діброви були колись круг кожного
села! – кажуть батько. – Храми, зведені са
мим Богом.
Глянь бо – крапля роси на розквітлій пе)
люстці – чи не дорогоцінніша всіх твоїх
багатств?!
– В них й князі перед походами збиралися.
Й волхви зброю заворожували, щоб витязів
ні стріла, ні меч не брали. А козаки, козаки...
І на тобі – Святі діброви стали нечистими, не
честивими, проклятими, а з ними й люд свя
тий – таким же!
Й досі дивуюся... як русичів могли ошукати
зайшлі дурисвіти. Справді ж бо – одурили ці
лий світ, з його неповторною філософією, з
астральним світобаченням. Чому Діброва
свята? Це не вигадка волхвів! Дуб – єдина з
рослин, що черпа енергію з далекого космо
су й віддає, мов донор, людині. Його крона –
це довели вчені – своєрідний локатор –
приймач. Томуто в діброві тіло сповнюється
силою, а чоло благомислієм.

Сповістили раз воєводі приграничному,
що з боку полуденного сунеться на землю
Руськую навала страшная, навала ромей
ськая. Когорта за когортою, як морські ва
ли, котяться безупинно... і земля двигтить
під їх ногами. Як не зупинити навалу на рі
ці Межовій: уже ні Київ їх не зупинить, ні
Чернігів, ані Новгород.
І схилив тоді воєвода старий смутну голову
перед волхвами мудрими. Й прорекли вони
вустами Божими:
– Візьми ягниць та козлиць білоярих чис
лом по штири десятки.
Та й учини краду вогненную, краду великую.
Так і вчинили поляни. Краду громезну з
тинів зробили, соломою накрили. Став люд
зусебіч смутен, невесел, темен. А син воє
води молодий у біле вбрався, червоною
вервечкою підперезався. Кожен його жаха
ється – усміхається він, неначе до нарече
ної зібрався. Кланяється, просить кресало
святеє дати, краду вогненну вчинити.
І вчинив... у жерло вогняне безповоротно
ступив.
– Сину ж мій, єдиний! – як скрикне воєво
да, себе в груди б'ючи, на коліна падаючи, –
та РОД же людських жертв не приємле!
Приємле, як щиро, за наРОД весь! Ще й до
вечора не сягло, а небо вже затяглеся кошла
тими, мов хозарські кожухи, хмарами. Стря
сонув землю грім розкотисто. Сіконула гроза
крижаная, ромейський запал остуджуючи.
Великі ріки скаламутила, малі розлютила, на
береги кинула. Заревіла, запінилась Межо
ва, жабеняті по коліна – потоком грізним.
Вийшов на світанку стратег ромейський
при берег високий, при берег розгаслий, в
плащбагряницю кутаючись – цій негоді ди
вуючись. Був юлій спекотний – став март
крижаний. Спинилося військо.
Радісную вість воєводі доносять. Спинило
ся військо враже. Вість радісную та ще й
предивную...
– Бачили ми, виділи ми: воскрес твій син
єдиний та не у Вирії Небеснім. А на тім боці,
вражім, стоїть, в корзнобагряницю кутаю
чись, чолом молодим хмурячись, лихим
оком на Русь позираючи!
Тьохнуло серце у воєводи болісно.
Швидко він заліза свої бойові скидає, сіря
чину щоденную, латаную бере на плечі по
хилії. А в руки тремтячії весло довгеє... та
не рибалити!
Так його зразу й вхопила сторожа ромей
ська при тім боці. Поставила молодому стра
тегові перед очі.
– Цього старого обшукати? Чи так до вас
пускати?! – лютяться легіонери, на вітрі ша
ленім ціпеніючи.

Натюрморт з цибулею. Картон, олія.

– Собі сорому, а мені ганьби наробити! –
відгукнувся стратег молодий.
«І голос мій, і постава моя... тільки навіщо
ж, сину, на тобі чужинецька броня?» – мало
не скрикнув старий воєвода розпачливо.
Стоїть, аж хитається – світ йому в сльозі ярій
ламається. Жаровня жевріюча, мов земля
Руськая, випаленая ділить їх.
– Слухай, дитино, слово моє! Двигайно
геть військо своє! – викотив з грудей болі
клубок пекучий.
– Та як ти смієш.., я.., – скинувся півнем
стратег молодий.
– Знаю! – звів руку воєвода, – дев'ять ти
битв просурмив і жодної поразки. Але Бог
РОД уже за нами став! Бо ми його засів
золотий на цій землиці святій! А ви... зай
ди лихії!
– Бог єдин на небі – Христос! – вигукнув
люто стратег.
– Єдин! – похилив сиву голову русич, – там
ноголик, і многойменен! Ваше небо не над
вами! Над вами – наше, грізне небо!
– Звідки ти, діду, знаєш еллінську мову,
благородну? – врешті оговтався стратег.
– І письмо, і звичаї, – старий аж губу заку
сив, – бо колись, як і ти, чужому імператоро
ві служив! Та щастя не нажив! Хіба що зус
тріврабинюполонянку, родом полянку. Вона
то мене й прозріла. Пробудила. Двох хлоп
чиків мені народила... і в кожного на плечі
відмітка небесна – жолудик малий. Ось тут! –
визойкнув старий торкнувшись плеча
юнацького тремтячою, мов у жар, рукою.
Українська Родина № 4/2017
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У дворі

Зблід молодий стратег на мармур білий –
той жолудик малий знає лиш жона його юна
– імператора донька улюблена.
– Й тоді ми рішились на втечу. Уже й при
паси зібрали, й човна мали. Взяв я сповито
чок дорогий в лівую руку, а меча короткого в
правую. А дружина тихо за мною ступає, до
грудей другого сина притискає... й де та
варта взялась?! Меч у мене був ярий, а лють
ще яріша – пробився до човна. А вона, дру
жинонька моя вірная, ладонька ніжная, так й
лишилась на пристані холодній, пристані
кам'яній – гарячою кров'ю підпливаючи! –
поповзла сльоза кривава щоку воєводи рі
жучи, глибоку борозну творячи. – Три дні ме
не море носило. Три дні серце вуглило від
крику немовлячого. Та РОД мене сподобав –
купецькую руськую лодію послав. І випестив
я, вигледів на землі рідній єдиного сина, щоб
холонучу сивину об його молоді літа гріти.
Неба миліший, руки слухняніший був... та
вчора єдиний раз зісвоєволив, у жерло вог
няне пішов! – визойкнув русич журавлино.
– Марна його жертва? – дерев'яніючими
губами проволодав молодий стратег.
– Hiі! Не марна! – горло старому переча
вило. – Ти бачив ту ріку, що поперек вас гріз
ним потоком здибилась? Знай! То РОД уже
заніс над вами свою караючу десницю!
– Тоді війська не поведу, хіба як мертвим
упаду! – прошепотів молодий стратег, за
груди хапаючись.
– Сину! Сину! – скрикнув затинаючись воє
вода, – високої хвали варті твої слова! – світ
колихнувся перед старим червоною загра
вою. Тремтячими руками розпоясав русич
сірячину й поклав перед молодим стратегом
короткого меча.
А по весні з обохбіч тихої річечки виструни
лись до неба два дубочки. Тільки один ронить
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листя – лиш осінь його вчервонить. А інший –
всю зиму в нім, мов у корзно багряне, кута
ється... хоч і в ріднім, але все ж у чужім краю.

Дуб (Quercus robur)
У всіх народів дуб знак мужності, відваги,
лицарської жертовної відданості. Це дерево
Зевса, Одина, Перуна – громовержців. Кос
тянтин Багрянородний – візантійський імпе
ратор із захватом описує тисячолітній дуб на
Хортиці, де приносили руські князі жертви
перед ратями тяжкими. А пізніш молилися
козаки, у військові походи йдучи. Тут вони
сталіли тілом, мудріли думкою від небесної
енергії, яку дуб черпає з глибокого космосу.
Зпоміж рослин – лиш дуб сягає її і, мов до
нор, віддає нам.

Дуб цвіте

Шана до дуба з незапам'ятних часів.
Первісній людині він слугував єдиним й не
замінимим хлібом. Адже в жолудях цього
велета, що, здебільш, любить простори,
багато крохмалю, білків, жирів. Єдина вада

– жолуді гіркуваті. Але вже в ту сиву давни
ну людина навчилася позбуватися її. Для
цього жолуді ошкурювали, всипали в рід
коткані лантухи й опускали на добудві в
протічну воду. Гіркість зникала. Потім жо
луді товкли й на жорнах мололи. Виходило
чудове борошно. З якого пекли й коржі, й
паляниці. Такий хліб довго не черствів, був
лікувальним, біоенергетично насиченим.
Світлий спогад дитинства – діброва при
залізнична, де ми всією сім'єю назбирува
ли кілька лантухів жолудів на зиму. Ні, хліб
у нас був. І житній, і пшеничний. А ось сви
няка від дубового борошна швидко жирі
ла. Та інколи й мати пекли на олії смачні
хрумкі коржі. Вони чудово запобігали глис
там. А тато підсмажували разом з ячме
нем, корінням кульбаби, вітровим батогом
й попивали замість кави. Неповторний і
смак, й користь.
Дуб здавна використовувався в народній
медицині. Це незаміниме в'яжуче. Молоді
галузки, як зазвичай, у вас під рукою. Варто
пожувати й ретельно висмоктати, як проно
си одразу ж припиняються. Дуб міцнить ті
ло. Саме ним користуються, коли в дітей ра
хіт чи золотуха.
Беруть: корені аїру, дубову кору, мате
ринку, траву деревію, череди, фіалки
трикольорової, соснових кінчиків з хво
єю, листя чорної смородини, пшеничних
висівок та зерен злегка пророслого жита,
всього по жменьці. Суміш варять в мішеч
ку у 10 літрах води, півгодини, час від ча
су під водою відтискаючи. Дитя саджа
ють в купіль. А новим відваром того ж мі
шечка підливають двічі, тричі.
Волхви – зільники це наші стародавні й
військові лікарі, що завжди супроводжували
князів у походах, їх чудодійні ліки не одного
витязя повернули до життя. Цей припис дій
шов до тата через прабабусю.
Молоді корені дуба, бруньки тополі
чорної, свіжий гусячий жир. Останнього в
п'ять разів більше рослинних складників.
Все млоїлось в горщику, в печі, на вуглях
6)8 годин. Цідилось через полотно.
Така мазь чудово загоює різні рани, про
лежні, зводить пранці, до того ж гамуючи
біль. Цей бальзам застосовують й при опіках.
А жіночі та гемороїдні кровотечі одразу
ж припиняються, якщо: 1 столову ложку
кори з молодих гілок дуба настояти ніч
на двох склянках води, ранком влити
склянку червоного вина. Прокип'ятити.
Ці три склянки добова частка.
Молода дубова кора успішно гамує біль й
лікує також внутрішні шлункові кровотечі, за
палення сечового міхура.
При отруєнні грибами кора дуба – перша
допомога. І ложка кори на півлітра води.
Кип'ятити 20 хвилин. Додати википіле пере
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Пам'ятається лиш щоденно повторюване, злото)карбоване. Картон, олія

вареною водою. Вживати по півсклянки
тричі на день, за півгодини до їжі.
При отруєнні свинцем, або вуличним ча
дом спочатку добре прополощіть шлунок, а
потім, додавши в кору ще й ложку цвіту ака
ції білої, застосуйте, як радиться вище.
І зовсім несподіване. Дубова кора, а над
то оті коржики з жолудів, лікують та запобіга
ють волу (зоб). Ось так велет!
При ниркових хворобах, коли в сечі з'яв
ляється кров, коли часті з болями позиви по
вітру, теж на поміч прийде дуб. Можна до
дати суцвіття деревію. Він теж чудове кро
воспинне. Скількито віків минуло, а й досі
зільники пам'ятають, що сина князя Дмитрія
Донського, що страждав знесилюючими
кровотечами з носа, гнані ним же волхви,
вирятували саме дубом з деревієм. Сві
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Деревій

жий сік деревію дуже помічний при цій не
дузі. Це перевірено з моїх пастуших років.
Потреш в долонях, закладеш в ніздрі, ля
жеш горілиць...

Та зараз я дивлюся собі під ноги. Вед
межий часник... тоненькі його стрілочки
добре заховалися в невисокій, але вже
густій зелені, мов чує – прийшли його
смакувати. Ага, смакування, аж на третій
день гірко в роті.
– Ти чемер! Чемер обіходь! – гукають трохи
тугуваті на вухо дід Михайло. – То сторож!
Можеш хату кидати напризволяще. Тільки
його й лишай. Прийдеш – одразу скаже: чи
був хто, чи ні!
Ага – знаю я ці дідові байки. А дід немов
вловив мої думки.
– І зовсім не байки! Це найсильніша от
рута поміж рослин. Як настояти на «Пор
твейні» і все. Вліз в хату... сьорбнув сто
грам й уже тобі нічого не допоможе. А при
малому потреблєнії багато хороб лікує.
Он, наприклад, облисіння. Екземи. І на
віть падучу. Ну, а ремонтізи там усякі, ми
ле діло чемерицею з салом несоленим на
тирати. Біль одразу ж ущухає, й лихо ми
нає. Але знай! Не лише часничинка її, а й
листя отруйне!
Чемериця – то Чорнобогів піт ядучий. В
найпотаємніших лісових вологих хащах
росте ця горда рослина, відома нашим
предкам з давніхдавен. Може, колись оті
часничинки, що й, справді, пахнуть як го
родній собрат, чавили собі на стріли леген
дарний народ – чемерійці, Що колись жили
на наших землях Чернігівщини. Недарма
ось під Ніжином і село є Чемер. Та й Черні
гів сюди ж хилить, заснований значно ра
ніш Києва. Стародавні греки не відали бук
виці «ч», тому й написали – «кімерійці – та
ємні вовкоподібні люди».
Та хай їй грець, тій чемериці! Я нишпорю
ведмежий часник.

– Ось він! Ось! – вигукую дзвінко, аж луна
грається між молодим дубовим листом, – ці
ла галява!
Діди копають його дубовими палімаками.
– Ану піди в Острі пополощи, тільки не в
ключі! – напучують дід Михайло, – а поод
даль! Бо в ключі русалка, там, побачиш, по
лощуться її довжелезні коси. На ось копійку...
кинь – вона й не займе!
Притискаю до грудей оберемок ведмежо
го стрільчатого часнику. А серце мало не
вискочить. Я ж знаю – ніяких русалок на світі
не існує. Але ж ото он коси зелені миються у
джерелистім потоці. Тут, обгороджений ка
мінням, починається з джерельця Остер – рі
ка мого дитинства, ріка моєї юності студент
ської, бо вона текла майже попід Ніжинський
ліцей, де колись навчався Гоголь. І ріка моєї
зрілості... повернувся я до неї по трави цілю
щі, по води живлющі.
Копійчина плюскає злотопером:
«Ось тобі на каблучку, на білу ручку,
мені на підростання, на надбання!» –
хлюпаю в обличчя крижаною водою. Вона
дзвінка, м'яка, пругка, мов жива. Я дибцяю
далі, далі ключів. Аж там, де вже бабота
жабота вилупила на мене свої банькаті очі,
полощу часник.
Оо, жабабаба теж у знахарстві неабияка
личина. Ну, ось як воло – зоб. То ж беріть зви
чайнісіньке жабуриння. Ні, це зовсім не
бридко. Воно таке ласкавоніжне, й обмо
туйте прямо з води шию. А тоді наверх хусти
ну – й носіть, поки не висохне. Й знову нове
кладіть. Особливо наніч, у відерце його наб
равши загодя. Через тиждень відчуєте себе
значно ліпше, без ніяких медикаментів за мі
сяць де хвороба й подінеться. А потім оздо
ровлення закріпіть дубовим відваром.

Жабуриння

Діди вже розклали на старому, чорному,
мов патефонна платівка, дубовому пні дар
ничок – мережану полотняну хустинку. На ній
зблискує зелений, бокастий штоф, розлама
на натричі житня паляниця й добренна дріб
ка буйної, телячої, землистосірої солі.
– Ну, тебе, козаче, тільки за смертю поси
лати! – гримить тато.
Українська Родина № 4/2017
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– А геть, Горасиме! – урива дід Михай, –
може йому русалка щось там лоскотала.
Ото втіха, так утіха. Ану ж їж, дурачок, час
ничок з нами! І хворіти не будеш. Й не лисі
тимеш. Й дівчата любитимуть!
– Хай вони вам западуться, сопливки! –
шмигаю носом на те гіркуче чудозілля.
– Ееее! – дід трощать часник, мов у мо
лотарку запихаючи його в печеристого рота,
– сопливі... сопливі, а так швиденько почис
тіють, посолодшають, що поженеш за ними,
батькаматір забувши! Еге ж, Горасиме?
Діди регочуть, підморгують, жують, чуха
ють лоби, обличчя дідове руде й вісп'яне
мне з середини отой веселий, неспокійний
біс. Ось він на язика скочив:
– А помниш, Горасиме, як я Гані за пазуху
шматочок сала вкинув? А тоді в зик: «Жаба
жаба!» – аж зайшлися від сміху діди, згаду
ючи молодість.
Часник справді чудодійна рослина, дід
Михайло праві. Постійне вживання часнику
запобігає захворюванням на діабет, скле
роз, чистить судини від жиру, шлаків, сти
мулює діяльність печінки, серця, мозку,
знижує тиск. Алліцин – ефірна олія часни
ку, зупиняє ріст бактерій уже при розведен
ні 1:125000. Звідки ж в нього така сила? Та в
цьому зубчатому богатиреві мало не поло
вина таблиці Менделєєва: калій, кальцій,
натрій, магній, фосфор, залізо, марганець,
цинк, йод, мідь, кислоти, вуглеводи, олії.
Оздоровчі властивості часнику Allium
sativum староукраїнська назва – частник –
бо складається з дольокчастинок, на вус
моталися з сивої давнини. Раніш він вва
жався волховською рослиною. На Ордана
волхви в оточенні веселої юрби ряжених, в
личинах на обличчях, з торохтілками, дзві
ночками, тріскачками ходили від хати до ха
ти, відлякуючи нечисті, чорні духи. Кропили
святою водою оселю, садибу, а лутки, од
вірки шестиріжнецию «Ж», ну, як сучасні дя
ки, тільки не крейдою, а часником писали.
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Вербич. Молитва до Рідних Богів

Й все нечисте одразу ж з хати зникало. Час
ник вбивав усі бактерії. Тут тобі ні грипу, ні
чхання. А грип інколи буває з досить важки
ми ускладненнями. Біля маляти завжди ві
шали в узголів'ї парочки часнику. Й для за
бавки, для кусання. Недарма тато при свят
куванні Куті, клали в чотирьох рогах стола
по головці часнику цього дивобогатиря.
Полюбляли часник й запорожці. На
віть вареники з ним варили. Й обов'яз
ково головка в жупані була і для профі
лактики, і для оберегу.
При грипові ж настоюють його потовче
ним на горілці й після інгаляції над картоп
лею втирають добре все тіло. А тоді вига
няють піт чаями, про які я вже розповідав.
Часник добрий лікар хронічних гепати
тів, холециститів. Його використовують
при хронічних кволопротікаючих тромбоф
лебітних виразках.
А в діток найкраще виганяти глистигос
трики невеличкими клізмочками, 1 столо)
ва ложка соку часнику на півсклянки
кип'яченого молока.

Свято Юрія. Йшли корови із діброви. Картон, олія.
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Відвар часнику й картоплі 1:1 добре лікує
розлад шлунку.
І, врешті, часник знімає головний біль,
безсоння.
Ну, а цибуля? Хіба ж тут обійдеться без
балачки про цибулю! О, дід Михайло вже
починають:
– Добре діло часник! А ось, Горасиме, як
би сюди же й цибульки ведмежої... левур
ди. Ото б ми звінчали її з часником. Ох і па
ра б була. Ти ж вештаєшся по зілля всякі –
невже не встрічав?!
– Та не трапляється мені все! Не трапля
ється! – збирають крихти хліба в корякувату
чорноземкувату долоню батько.
– А вона б обов'язково прижилася тут.
Грунт добренний – дишло посади – верба
на другий день стане. А ти знаєш, козаче?
– раптом переміняють з губи вітер дід Ми
хайло, – де цибуля взялась?! Не левурда!
Ця у нас була всіда! А кулачиста! – виважує
перед мене дебелезну свою довбню, – го
родня, значить!
Я, немов кінь в спасівку, метеляю головою.
– Що він у тебе, годку, такий нероз
битний? – прискалюють на тата око дід
Михайло.
– А ти не чіпай дарма хлопця! Час прийде,
знатиме! – незлобно всміхаються тато.
– Ну, знач, такий час прийшов! – стишу
ються дід, – ото ж бо знай, що цибулю Бог
послав. Та не наш! (як це ти його, Гораси
ме, величаєш? Во... РОД!) А значиться –
Галалах.
Ось так кат! Святе ім'я РОДа забути! Та я
мовчу: дід є дід.
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ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА

Кінець монополіям — сусіди об’єднуються
для торгівлі сонячною електроенергією
Жителі Брукліна активно переходять на сонячну енергетику, об’єднуються для її раціонального
використання та вигідного продажу через єдину систему Brooklyn Microgrid. В інших країнах та&
кож з’являються альтернативні системи енергозабезпечення, незалежні від єдиного монополіста.
Наша редакція підготувала адаптований переклад розповіді про локальні мережі торгівлі елек&
троенергією, яка може стати гарним прикладом для жителів України.
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руклінці створили об’єднану мережу
для акумуляції та продажу енергії від
сонячних панелей. Жителі і місцеві
підприємства, які бажають долучитися до
сонячної енергетики підключаються до вірту
альної торговельної платформи. Власники
сонячних панелей продають надлишкову
енергію через цю мережу, а зацікавлені ко
ристувачі можуть придбати «сонце» у своїх
же сусідів. Проект ще перебуває на початко
вій стадії розвитку, однак перспективи впро
вадження такого електроспоживання, без
перебільшення, — революційні. Головний
задум: створити віртуальну p2p)систему
для купівлі)продажу енергії, побудовану
на блокчейні, — технології, що лежить в ос
нові криптовалют на зразок Bitcoin.
Розвиток проекту надасть жителям можли
вість проводити безпечні транзакції та роз
вивати власний бізнес з продажу енергії в
обхід великих енергетичних корпорацій, по
будувати мікромережу для виробництва і
зберігання енергії, яка функціонує автоном
но. Уявіть, що навіть під час масштабних ава
рій чи запланованих відключень світла такі
локальні мережі залишатимуться зі своїм
живленням. Одрі Зібельман (Audrey Zibel
man), яка до цього року обіймала посаду го
лови громадської комісії штату НьюЙорк,
що займається місцевими комунальними

компаніями, пояснює переваги розвитку
систем, подібних Brooklyn Microgrid:
«— Місцева спільнота може прицільно
задовольняти індивідуальні потреби кож
ного споживача. Самостійно, чи об’єднав
шись із сусідами, жителі регулюють влас
не споживання енергії. Такі мережі виклю
чають централізованого постачальника —
в цьому випадку, постачальника кому
нальних послуг, — з ланцюга отримання
енергії. Формується новий ринок, учасни
ки якого не просто продають і купують
сервіс, але орієнтуються на потреби, ба
жання та можливості кожного купувати чи
продавати енергію.»

Поширення альтернативних
енергомереж
Проект з Брукліну демонструє, як стрімкий
розвиток та доступність технологій (сонячних
панелей і безпечних транзакцій з блокчейн)
змінює усталений порядок функціонування
соціальноекономічних механізмів. Слабшає
традиційна монополія, контроль за енер)
госпоживанням переходить безпосеред)
ньо до тих, хто споживає. Приклад Брукліну
та невеликої компанії LO3 Energy, що створи
ла мережу «сонячних» сусідів — не унікаль
ний. Навіть такі гіганти як Siemens працюють
над цифровими мережами, що надаватимуть

користувачам право контролювати децен
тралізовану енергетичну систему. Плануєть
ся, що ця мережа зможе працювати в танде
мі з масштабною єдиною сіткою, або надасть
можливість зовсім відмовитися від центра)
лізованої енергомережі — останній варіант
вважається особливо актуальним для країн,
що розвиваються. До речі, фахівці з LO3
Energy та Siemens спільно розробили техно
логію TransActive Grid, що об’єднує вимірю
вальні пристрої, комп’ютер та працює з блок
чейном. Саме на ній базується експеримен
тальна мережа в Брукліні.
В Австралії, до якої переїхала Одрі Зі
бельман для роботи в управлінні енерго
ринку, також тривають процеси оновлення
енергетики. Минулого року у місті Перт,
четвертому за розміром в Австралії, компа
нія Power Ledger розгорнула систему для
торгівлі енергією поміж жителями окремого
району новобудівель. Тамтешня система
також базується на блокчейн.
В Бангладеш енергетичними інноваціями
займається компанія ME SOLshare. За офіцій
ними даними, близько 65 млн жителів країни
не мають доступу до центральної електроме
режі. Тож фахівці почали об’єднувати сільські
господарства та будинки в торговельну p2p
мережу. До єдиної системи підключені як
власники сонячних батарей, так і ті, у кого не
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має власних панелей. Останні купують над
лишкову енергію у сусідівпостачальників. І
приватні будинки, і компанії можуть домовля
тися про енергооперації просто по телефону.
Sonnen, німецький постачальник домашніх
акумуляторів, товарів і сервісів для «розум
ного» споживання енергії також має досвід
розгортання мережі для сусідів. Їх проект
об’єднав 8 тис жителів, серед яких є власни
ки панелей, що продають акумульовану від
Сонця енергію в будинки без альтернативних
джерел. Олаф Лор (Olaf Lohr), що відповідає
за розвиток бізнесу Sonnen в Сполучених
Штатах, констатує: p2pмережі повільно, але
впевнено захоплюють енергетичну галузь.
Вони руйнують усталений порядок речей,
адже в такій системі споживачі одночас)
но виступають і власниками джерел
енергії. Немає єдиного заводу, що постачає
енергію на умовах, які сам і встановлює.

Влада на боці нової
енергосистеми
Локальна ініціатива в Брукліні отримала під
тримку місцевої влади. Губернатор штату Нью
Йорк Ендрю Куомо (Andrew M. Cuomo) затвер
див доктрину нового бачення енергетики (англ.
Reforming the Energy Vision), відповідно до якої
влада надає підтримку розвиткові локальних
мереж торгівлі енергією, сприятиме підвищен
ню їх економічної і технологічної ефективності,
гнучкості. В цілому, представники влади
ставлять на меті посилення участі й ролі
споживачів у процесі енергозабезпечення.
Головний енергетик штату Річард Кауфман (Ric
hard L. Kauffman) описує нову енергетичну сис
тему, в якій об’єднаються великі заводи та лінії
електропередач з локальними мережами пос
тачальниківпокупців, що живуть по сусідству:
«— В реформованій мережі електрони
рухатимуться більш ніж в одному напрям
ку, а попит і пропозиція будуть динамічни
ми, відповідно до реальних потреб. Це
кардинально відрізнятиметься від єдиної
мережі, до якої ми звикли сьогодні.»
Він попереджає, що доведеться різко змі
нювати державне регулювання, щоб p2pме
режі могли повноцінно працювати, як торго
вельні майданчики. Комісія штату з надання
послуг населенню вже затвердила нові
принципи ціноутворення для енергії, отри
маної з відновлюваних джерел. Оновлені та
рифи чіткіше відображають різницю у вар
тості енергії, враховують такі показники, як
географічне розташування, таймінг та інші
критерії. Однак Лоуренс Орсіні (Lawrence Or
sini), CEO компанії LO3 Energy, констатує від
сутність законодавства, яке би чітко визна
чало юридичний статус та умови роботи ме
реж, подібних Brooklyn Microgrid.
«— Ми, власне, не робимо нічого екстра
ординарного. Регулюючим органам пот
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Гаррі Голдмен на даху свого будинку

рібно навчитися співіснувати з тим фак
том, що ринок енергії може працювати на
рівні продавецьпокупець, в межах одного
району. І, що більш важливо, — споживачі
хочуть мати саме такий ринок енергії.»
Протягом минулого року його компанія
збирала таких споживачів з космосу: на сер
вісі Google Earth співробітники LO3 Energy
шукали будинки з сонячними панелями, а
потім особисто відвідували жителів, щоб
запропонувати їм приєднатися до єдиної ме
режі. Якось серед власників панелей вони
знайшли господаря, що вже продавав свою
надлишкову енергію сусіду на іншому боці
вулиці — мізерні за обсягом операції тільки
підтвердили життєздатність та затребува
ність ідеї Brooklyn Microgrid.
LO3 Energy використовує кредитні плате
жі через систему PayPal, оскільки не може
офіційно продавати чи купувати електрое
нергію, поки регулятори не визначать пра
вовий статус локальної сітки. Коли ж це ста
неться, компанія забезпечуватиме торгівлю
сонячною енергетикою серед учасників ме
режі. Однак сусіди продовжуватимуть пла
тити сервісний збір за використання за
гальної інфраструктури попередніх поста
чальників електроенергії.

Енергія від дверей до дверей
Команда Орсіні збирає дані з вимірюваль
них пристроїв в будинках продавців і покупців
Brooklyn Microgrid. Вони відслідковують обся
ги виробництва енергії, продажу та реального
споживання, щоб корегувати роботу енерго
ринку. Орсіні передбачає, що більшість ко
ристувачів не захоче щодня здійснювати опе
рації купівліпродажу — вони спочатку налаш
тують всі показники, а потім довірятимуть ав
томатизованій системі. Тому в LO3 Energy
займаються розробкою мобільного додатку,
через який споживачі будуть керувати покуп

кою енергії, налаштовувати обсяги постачан
ня чи встановлювати обмеження на переда
чу/споживання світла.
Футуролог Гаррі Голден (Garry Golden),
що консультує різні підприємства, включно
з енергетичними, також придбав сонячні
панелі. «За компанію» з іншими сусідами,
оскільки гуртова покупка була вигіднішою,
він фактично підтвердив актуальність цих
систем. Оглядаючи свої панелі, Голден ба
чить ще як мінімум 12 комплексів, — всі во
ни об’єднуються у віртуальну торговельну
платформу.
«— Ми маємо зробити енергію дос
тупним продуктом та сервісом, який
люди зможуть купувати самостійно, не
звертаюсь до великих централізованих
постачальників. Окрім того, розбудова
такої інфраструктури краще протисто
ятиме катастрофам, як природнім, так і
штучним.»
Поширення локальних мереж заохочує ін
весторів вкладати кошти не тільки в альтер
нативну енергетику, але і в технології управ
ління нею, торговельні майданчики типу Bro
oklyn Microgrid. Довготривала мета розгор
тання локальних мереж — це забезпечення
хоча би часткової автономії під час надзви
чайних подій, незалежності від постачальни
ківмнополістів. В Брукліні планують об’єд
нати приблизно 5 кварталів в окрему зону,
яка зможе повністю відключитися від цен
трального енергопостачання та функціону
вати самостійно. Її створюватимуть в районі,
де зосереджені лікарні, школи, дитсадки то
що. Люди усвідомлюють, що недостатньо за
безпечити альтернативною енергією себе і
своїх сусідів — потрібно опікуватися й соці
альними об’єктами.
imena.ua
Джерело: The New York Times
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Полтавська
кухня
країна здавна славиться своєю
національною кухнею, яка ство#
рювалася протягом сторіч, бага#
та на традиції, вирізняється розмаїттям
страв та їх високими смаковими й по#
живними властивостями. Борщі і пам#
пушки, вареники і галушки, ковбаси і
печеня, напої з фруктів і меду відомі в
усьому світі.
Українська кулінарія налічує сотні
рецептів, що характеризуються прос#
тотою приготування і прекрасними,
неповторними смаковими якостями,
ароматом, соковитістю. Українці жар#
тома кажуть про свою кухню: «У нас
просто: борщ, каша, третя кваша».
Українській кухні властиві різнома#
нітність вживаних продуктів та комбі#
нування кількох видів теплової кулі#
нарної обробки (смаження, варіння,
тушкування, запікання). Лишень спо#
собів варіння борщу понад тридцять, а
до його складу входять близько двад#
цяти найменувань продуктів. Для ба#
гатьох страв характерне поєднання
овочів, круп та м’яса. Це голубці з
м’ясом, крученики волинські, перець
фарширований, капуста тушкована з
свининою, м’ясо, шпиговане овочами.
Особливо смачні страви, приготов#
лені у спеціальних керамічних горщи#
ках (печеня, вареники із сметаною за#
печені, картопля тушкована з м’ясом
та чорносливом тощо).
Велике значення в українській кухні
з давніх#давен мають страви з риби:
карась запечений у сметані, щука туш#
кована з хріном, рибні крученики,
фарширована риба.
Популярні в Україні різні каші (пшо#
няна, гречана, гарбузова та ін.) і виро#
би з них (січеники, запіканка, крупни#
ки, бабки).

У

Різноманітність і багатство
страв української кухні описав у
поемі «Енеїда» великий
письменник, знавець народного
побуту І.П. Котляревський:
Тут їли рознії потрави,
І все з полив’яних мисок,
І самі гарнії приправи
З нових кленових тарілок:
Свинячу голову до хріну
І локшину на переміну,
Потім з підлевою індик;
На закуску куліш і кашу,

Смачний полтавський борщ. Фест)квест Олени Щербань. «Борщик у глиняному горщику»

Лемішку, зубці, путрю, квашу
Із маком медовий шулик...
П’ять казанів стояло юшки,
А в чотирьох були галушки,
Борщу трохи було не з шість;
Баранів тьма була варених,
Курей, гусей, качок печених,
Досита щоб було всім їсть...
Був борщ до шпундрів з буряками,
А в юшці потрух з галушками,
Потім до соку каплуни;
З отрібки бабашарпанина,
Печена з часником свинина,
Крохналь, який їдять пани...
Там лакомини разні їли...
Сластьони, коржики, стовпці,
Варенички пшеничні, білі,
Пухкі з кав’яром буханці.
***
Потрава – те ж, що й страва, їжа. В
«Енеїді» потравою називається страва
типу печені, смажені.
Лемішка – кашоподібна борошняна
страва.
Зубці – варена страва з ячного солоду і
конопляного або макового молока.
Зубці зі солоду вважалися ласощами.
Путря – страва з варених на воді яч#
них круп, які заправляли житнім соло#
дом, хлібним квасом і ставили на піч у
тепле місце для вкисання.
Вранці варили у горщику. Готували
путрю під час зимових постів.
Кваша – страва, схожа на кисіль за
консистенцією і технологією приготу#
вання, але відмінна за складом продук#

тів. Готували її з двох частин житнього й
однієї частини гречаного борошна і не#
великої кількості меду та кисляку з до#
даванням подрібненої зелені. .

Традиційні страви
полтавської кухні
Сформована в основному до кін. XVI#
II ст. полтавська кухня відрізнялася різ#
номанітністю і поживністю. Із надзви#
чайно широкої палітри страв того часу
до наших днів дійшли далеко не всі. За#
лишаючись засобом задоволення жит#
тєвої потреби людей, їжа втратила важ#
ливу форму соціального спілкування,
традиційну суспільну цінність, що нес#
ла в собі символічне навантаження. Пе#
редусім це стосується обрядової їжі, без
якої колись не обходилися жодні свята
чи важливі події людського буття,
пов’язані з народженням, весіллям і по#
хоронами. Страви, які колись були вик#
лючно святковими, тепер готують і в
будень. Релігійно#магічна символіка
обрядової їжі послабилась чи втрати#
лась. Разом із асортиментом повсяк#
денних та обрядових страв відійшли в
минуле звичаї, пов’язані з приготуван#
ням та споживанням їжі, харчові обме#
ження, заборони й переваги. Водночас
деякі страви з прикметниками «полтав#
ські» – борщі, галушки, січеники –
ввійшли в меню міжнародної кухні, чи#
мало рецептів зафіксовано в численних
довідниках і посібниках для кулінарів.
Перелік традиційних страв полтавської
кухні налічує більше сотні назв.
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Смачно! Але вистачить всім. Фест)квест Олени Щербань. «Борщик у глиняному горщику»

Різноманітні продукти поєднувалися
в численних комбінаціях і піддавалися
різним кулінарним способам оброб#
ляння. Це надало їм неповторного
смаку та властивостей.
За часом уживання та престижністю
їжа поділялася на щоденну і святкову.
Зазвичай на сніданок готували каші.
Обід майже завжди складався з борщу.
Полуденок (підвечірок) проходив на
сухом’ятку: хліб, сало, огірок, часник,
хліб із молоком чи з фруктами. На вече#
рю подавали рідку гарячу страву: куліш,
юшку, лемішку, галушки, локшину, за#
тірку. Весною споживали свіжу зелень,
улітку – свіжу городину, восени й узим#
ку – квашені овочі й сушені фрукти.
Взимку споживали і найбільшу кіль#
кість м’ясних страв, віддаючи перевагу
свинині. Найбільший достаток тримав#
ся на столах у період зимових святок.
Найбільш повноцінно харчувалися під
час косовиці та жнив.

Такі популярні на Полтавщині вареники
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Іншими популярними виробами з
тіста були невеличкі булочки – борош#
няні пампушки й гречані пампухи, а
особливо – великі печені й смажені
пироги та менші пиріжки, наповнені
різною начинкою. Давньою народною
стравою були пундики – смажені на
олії невеликі коржики. Пізніше їх по#
чали готувати як солодку страву у виг#
ляді маленьких булочок.
Із житнього та гречаного борошна
готували також багато варених страв:
затірку, лемішку, квашу, локшину, ва#
реники та особливо популярні на Пол#
тавщині галушки.
Своєрідним символом і характер#
ною ознакою полтавської кухні є га#
лушки. За легендою, своєю популяр#
ністю полтавські галушки завдячу#
ють епізоду часів Північної війни
поч. XVIII ст., коли за лічені години
цією стравою була нагодована ціла
російська армія.

Із круп’яних виробів у харчовому раці#
оні чільне місце посідали поживні каші –
з проса (пшоняна), гречки, ячменю (зуб#
ці, путря), вівса. Їх варили накруто (на во#
ді) або нарідко (на молоці), мастили олі#
єю чи салом або ж їли з молоком. Улюб#
леною стравою козаків та посполитих був
куліш – густий суп, зварений із пшона чи
гречки. Широко розповсюдженою в ко#
зацькому та селянському середовищі бу#
ла нині забута страва на зразок кулешу
під назвою рябко (можливо, за аналогією
до сіро#рудих домашніх собак). Популяр#
ністю користувався також кулешик –
рідко розтерта каша з гороху чи квасолі,
заправлена смаженим салом із цибулею
та часником.
З овочевих страв споживали насам#
перед червоний буряк – як самостійну
страву, в поєднанні з іншими овочами
та для приготування напоїв. Буряк був
основною сировиною для приготуван#
ня борщу. Чільне місце в кухні посідав
огірок, який вживався свіжим, кваше#
ним, солоним, маринованим, вклю#
чався до складу холодних борщів, са#
латів. Найсмачнішими вважалися ні#
жинські огірки. Віддавна смакували
капустою, яку вживали сирою і пере#
робленою (квашеною). Капуста вико#
ристовувалася в борщах, салатах, для
приготування рідкої страви – капус#
няка, начинки пиріжків та вареників.
Багато споживали редьки – у вигляді
салатів, у поєднанні з іншими овоча#
ми, печеною. Олія широко викорис#
товувалася для смаження м’ясних та
овочевих страв, засмажок і підлив.
Відходи виробництва олії – маку#
ха – йшли на корм домашній худо#
бі, а в бідних сім’ях споживалися
як окремий продукт.
Найпоширенішою овочевою стравою
був борщ: «Де в хаті борщ та капуста, там
хата не пуста». На Полтавщині готували
усі три різновиди традиційного україн#
ського борщу (червоний, щавлевий, хо#
лодний), а також особливий полтавський
борщ із галушками. Споживали борщ як
першу обідню страву, включали до уро#
чистих меню на весіллях чи поминках.
Борщ посьогодні залишається знаковою
українською стравою, рецептура приго#
тування якої збереглася практично у нез#
мінному вигляді.
У XVIII ст. серед овочевих культур знач#
ного поширення набула картопля, яка
витіснила з ужитку чимало давніх борош#
няних страв і стала «другим хлібом». Кар#
топлю варили в лушпинні або пекли на
вогні, їли з квашеною капустою, огірка#
ми, молоком, мастили олією або смаже#
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ним салом. Із картоплі смажили на олії
картопляники, деруни, пиріжки.
Як приправу для багатьох страв вико#
ристовували хрін, часник та цибулю. З
квасолею варили борщ та юшку. Печені
або варені гарбузи завдяки можливості
тривалого зберігання споживали майже
цілорічно. Високі смакові якості мала
гарбузова каша. Інколи до овочевих страв
додавали свіжі, смажені або солоні гриби.
Як цінна вітамінна рослина шанувався
козелець (козобородник луговий), а та#
кож паслін.
У їжу йшли також численні свіжі, су#
шені, солені фрукти і ягоди: вишні, сли#
ви, груші, яблука, терен, глід, шипшина,
малина, смородина, кавуни, дині. Висо#
ким ґатунком і добрим смаком здавна
славилися опішнянські сливи. Роль ла#
сощів відігравали горіхи (ліщина, грець#
кі горіхи), які набували особливого сма#
ку після смаження їх у печі. Порожній
горіх називався дутель. «З’їсти дутеля»
означало померти наглою смертю. З ягід
і фруктів варили кисіль (крохналь) – со#
лодку страву, яку подавали на десерт.
Для приготування фруктових квасів ви#
користовувалися кислиці – дикі яблука
невеликого розміру, кисло#солодкі на
смак. Сушені кислиці вживалися для
приготування узварів. Із розвитком цук#
роваріння фрукти та ягоди почали пере#
робляти на варення та повидло. Хліб,
намазаний повидлом, вважався кращи#
ми ласощами для дітей. Як підсолоджу#
вач при приготуванні солодких страв і
напоїв використовувалася патока.
М’ясну їжу на Полтавщині складала в
основному свинина. Із свинини готували
душенину, печеню, шинку, ковбаси,
сальтисон, кров’янку. У заможних роди#
нах у свята та в ритуальні дні до столу по#
давалися смажені чи варені поросята, ва#
рені зі спеціями свинячі голови, які спо#
живалися з підливою із хрону. Популяр#
ною їжею в народі була шпундра – сви#
няча грудинка, підсмажена з цибулею, а
потім зварена в буряковому квасі разом із
буряками. Окремою стравою були свиня#
чі кишки, начинені різними кашами.
Однією з найпопулярніших м’ясних
страв був холодець, зварений із свинячих
ніг і залитий юшкою. Поставлений у хо#
лодне місце, він застигав у желеподібну
масу. До холодцю обов’язково готували
гострий соус (хрін).
Популярні на Полтавщині ковбаси в
давніші часи не належали до повсякден#
ної їжі більшості населення. Їх робили
зазвичай перед святами. Особливим сма#
ком і якістю вирізнялися вуджені (копче#
ні) ніжинські ковбаси.

Пригощають полтавські дівчата на Сорочинському ярмарку

Найпопулярнішою м’ясною стравою і
найціннішим у традиційному харчуванні
продуктом було свиняче сало. Його вжи#
вали в будь#яку пору дня з хлібом, огірка#
ми, часником, пізніше – з картоплею,
брали з собою в дорогу чи на роботу. Са#
лом засмажували чи затовкували рідкі
страви. На смаженому салі робили яєш#
ню. Шкварки із сала служили чудовим
додатком до каш, галушок, вареників,
млинців, лемішки тощо. Достаток сала
вважався в народі за справжній добробут:
«Якби мені паном бути, то я б сало їв і са#
лом закусював».
У перших та других стравах разом із
свининою використовували також бара#
нину і яловичину. Оббіловані туші бара#
нів смажили і варили, вживаючи пере#
важно цілими (до столу подавалися з роз#
рахунку на кілька осіб). Так само подава#
лися смажені вівці та воли. Для велелюд#
них бенкетів смажили телят, м’ясо яких
було особливо ніжним та соковитим. Із
свинини чи телятини готували бите м’ясо
– відбивні котлети чи битки, які подава#
лися до столу разом з овочами. У замож#
них родинах смажили печеню – великий
шматок (окіст) свинини чи телятини.
Решта населення споживала печеню ли#
ше в святкові дні. Як самостійну страву
або з овочевим чи круп’яним гарніром
уживали яловичу печінку, обсмажену на
смальці, а потім тушковану з грибами.
Делікатесом вважався лизень – яловичий
чи свинячий язик, з якого готували другі
страви або закуски.
Бажаними закусками були паштети з
печінки чи м’яса домашніх і диких тва#
рин та птиці. В їжу йшли смажені, печені,

варені кури, гуси, качки, смажені індики,
каплуни. У гусей високо цінувався жир.
Полтавщина славилася сірою миргород#
ською породою гусей, яка вирізнялася
смачним м’ясом та жирністю.
До смаженої птиці подавали підливу –
софорку, що складалася з борошна, мас#
ла, сметани та юшки.
З м’яса тварин чи птиці з додаванням
круп чи овочів варили рідкі перші страви
– юшки, які засмажували цибулею зі
смальцем або олією. Найпопулярнішою
була юшка з курятини з локшиною. Юш#
ки варилися також із хляками (порізаний
кендюх), кишками, начиненими різними
кашами, потрухами (печінка, шлунок,
серце), галушками. У піст готували юшку
з рибою чи грибами. З солоного м’яса або
риби варили юшку – просільне (просіл).
Юшками називалися також овочеві й
квасоляно#горохові супи.
Яйця використовували для приготу#
вання різного роду яєшень, а також у
якості добавок у борошняні, борошняно#
яєчні, і яєчно#фруктові страви. Варені
яйця брали з собою в дорогу чи в поле.
Яйця додавали до тіста. З ними робили
солодкі бабки#запіканки з локшини чи
каші.
З молочних страв споживали коров’яче
молоко (свіже, кип’ячене, парене) та про#
дукти його переробляння: сир, сметану,
масло. На свіжому молоці готували каші,
галушки, затірку, локшину; воно служило
приправою до картоплі. З пареного моло#
ка робили ряжанку. Так само часто спо#
живали кисляк. З нього відтоплювали
сир, який споживали як окрему страву і
використовували як начинку для варени#
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ків, пирогів, налисників. На Полтавщині
пекли сирні коржики – мандрики, які по#
давались як ласощі. Сироваткою з сиру
заправляли борщі, з нею варили каші,
нею вчиняли хліб, пироги. З вершків зби#
вали масло, а сколотину вживали так са#
мо, як і сироватку. Сметану й масло вико#
ристовували як забіл до борщу, каш, юш#
ки, вареників, галушок. Із першого (після
отелення корови) молока готували моло#
зиво. Козяче молоко виживалося менше і
майже не перероблялося.
Вагомим білковим додатком до раціо#
ну, особливо простолюду, була риба, що
водилася в місцевих річках, озерах та
ставках, а також завозилася із інших кра#
їв, головним чином, із Запорожжя та До#
ну. Жива риба йшла переважно на стіл
урядовців та заможних міщан. Рибу сма#
жили, їли гарячою й холодною, сушили,
в’ялили, додавали до інших страв.
В’юнів і карасів тушкували в сметані. У
піст риба збагачувала стіл. У XVI–XVII
ст. в їжі українців з’явилися оселедці, які
привозили з Північної Європи. В основ#
ному їх споживали міщани. З ХІХ ст. осе#
ледці стали повсякденно уживаною
стравою як закуска або додаток до сала#
тів. Делікасом вважалася осетрина.
М’ясо, відділене від кісток із дуже розва#
реної риби (тарані, ляща, краснопера) –
отрібку # їли окремо і як другі холодні чи
гарячі страви (баба#шарпанина, драглі).
Раків варили, смакуючи з пивом.
Зі страв, перейнятих із татарської кух#
ні, популярністю користувався кебаб –
м’ясо, смажене на рожні. На відміну від
татар, які готували кебаб з баранини, ук#
раїнці використовували для цього часті#
ше свинину. З татарської кухні в полтав#
ську прийшов риж – рис, який викорис#

товувався для приготування каш, обря#
дової куті, а також у якості додатку до
фаршу для пирогів. Із Криму завозилися
також маслини (оливки) – солені або у
вигляді олії. З балканських країн запози#
чена яхнія – запіканка з грибів та овочів.
Приготування й вживання їжі не мис#
лилось без солі. З Криму чумаки возили
дрібну сіль – кримку, випарену з соляної
ропи. Ця сіль була найкращою для при#
готування повсякденних страв. Для при#
готування солінь та інших заготовок ви#
користовували крупну кам’яну сіль, до#
буту в копальнях поблизу Бахмача – бах#
мутку. Сіль належала до високо поціно#
ваних продуктів. У давнину нею приго#
щали найбільш шанованих гостей.
«Хліб#сіль» став важливим елементом
обрядовості.
Улюбленими напоями здавна були різ#
номанітні кваси: хлібний (сирівець), бу#
ряковий, фруктові (з груш#гниличок, яб#
лук#кисличок, терну), ягідні (з калини,
журавлини, брусниці), виготовлені з со#
ку дерев (березовий, кленовий). Буряко#
вий вживали здебільшого як заправку
для борщів. Інші використовували для
пиття. Сирівець використовували також
як основу для приготування перших
страв, зокрема, холодних борщів. Із сві#
жих або сушених ягід виготовлявся уз#
вар. З вівсяного борошна, а пізніше з різ#
них ягід, фруктів або молока з додаван#
ням крохмалю та цукру варили кисіль.
Основою для приготування різних страв
і напоїв був розчинений у воді мед – си#
та. Широко вживаним хмільним напоєм
був мед (медовуха), виготовлений із ме#
дової сити, заправленої шишками хме#
лю. Мед достигав у теплі кілька днів, а то
й тижнів, після чого переціджувався та

охолоджувався. Залежно від терміну вит#
римки мед був слабшим або міцнішим.
Із паленого меду, який варився у воді з
додаванням спецій, готувався збитень –
солодкий напій, який споживався гаря#
чим. Збитень вживався свіжим, зазвичай
на базарах, ярмарках, храмових святах,
де варився в куренях із пічкою і розно#
сився у спеціальних баклагах. Незамож#
не поспільство розцінювало споживання
цього делікатесного напою як марнот#
ратство. З плином часу він поступово
вийшов із раціону. З проса (згодом – яч#
меню), хмелю й солоду виготовлялось
пиво – найуживаніший напій при будь#
якій урочистій нагоді. Заможні козаки
тримали власні броварні, похваляючись
своїм продуктом перед сусідами. При
цьому майже ніде не вироблялося і не
вживалося темне (чорне) пиво; його за#
возили з#за кордону і для пікантності в
кухоль клали шматочки свіжого лимона.
Давнім алкогольним напоєм була брага
– напій із солоду та зерна. Чільне місце
серед міцних алкогольних напоїв посіда#
ла горілка (від слова «горіти»; горіння
підтримував високий вміст спирту). Ви#
курювання горілки було виключно укра#
їнським козацьким привілеєм, затвер#
дженим законами. На поч. XVIII ст. у
Полтаві й околицях налічувалося 170
винних казанів, кожний з яких давав
чистого прибутку 10 крб. за рік. Для ви#
готовлення горілки використовували
брагу злаків, фруктів, згодом – цукрово#
го буряка. Після вигонки та очистки от#
римували різний за міцністю, чистотою
та якістю продукт. Гірші сорти горілки
(сивуха, мокруха, оковита, підпінка, чи#
килдиха) мали мутний вигляд і не дуже
приємний запах та смак. Для поліпшен#
ня якості таку горілку настоювали на тю#
тюні, лікарських рослинах (тютюнкова,
пінна). Більш#менш якісна сивуха ви#
роблялася в Будищах на Полтавщині.
Продукт подвійної і потрійної перегонки
був прозорий, міцний (до 650) та смако#
витий. На основі якісної горілки готува#
ли настоянки (айвівку, бодянівку, гану#
сівку, деренівку, дулівку, калганівку, па#
льонку, перцівку, сикизку, слив’янку). У
великій пошані в козацькому середови#
щі була варенуха – горілка, настояна на
сушених грушах, яблуках, вишнях, сли#
вах із додаванням червоного гострого
перцю, м’яти, чебрецю, материнки та за#
морських спецій, а потім випарена з ме#
дом у печі. Варенуха подавалася у гаря#
чому чи холодному вигляді.
Лекція з refik.in.ua

Молочні продукти
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Магія Канви
інтернетмагазин
magia)kanvi.com.ua

офіційний сайт виробника наборів для вишивання бісером і хрестиком

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