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Швидко і якось непомітно про�
минуло літо... У дітлахів закінчи�
лися такі довгоочікувані літні ка�
нікули. І ось уже на календарі 1 ве�
ресня. А це означає, що не лише
прийшла осінь, але й що для кож�
ного школяра починається новий
навчальний рік, що кожен подолає
ще одну сходинку у своєму навчанні
і шо кожен стане не лише розумні�
шим, але і дорослішим. Для пер�
шачків � це початок чогось нового,
незвіданого і таємничого, а для уч�
нів 11�х класів Перший дзвоник
пролунає цього теплого осіннього
ранку востаннє. 

ІІ
з самого ранку діти, їхні батьки,

дідусі та бабусі починають збира#

тися на шкільному подвір'і, де їх

зустрічають привітні й усміхнені вчи#

телі. І кожен, хто приходить, здивова#

ний, бо школа змінилася зовні: інший

колір стін, інше, більш сучасне кольо#

рове рішення. Наша школа стала ще

гарнішою, ніж тоді, коли проводжала

своїх вихованців на літній відпочинок.

Але зміни відбулися не лише зовні.

Нові, сучасні парти, шафи для особис#

тих речей та одягу, нові дошки, нові

комп'ютери в кожному класі, сучасний

кабінет інформатики, облаштований

найсучаснішими моноблоками Apple,

шкільна форма від дизайнерського ко#

лективу Андре Тана # ось чим ще зди#

вувала вона учнів та батьків. І все для

того, щоб процес навчання був не ли#

ше корисним, але і приємним. Щоб

кожній дитині щодня хотілося йти до

школи. Але без добрих, мудрих, чуй#

них учителів весь процес навчання був

би неможливим.Тому Міжнародна

школа «Меридіан» пишається не лише

своїми талановитими учнями, але й

усім колективом, який забезпечує про#

цес безперервного життя школи вже

понад 15 років.

Так як навчання в Міжнародній шко#

лі «Меридіан» відбувається двома мова#

ми # українською і англійською, то існу#

ють класи з укра#

їнською мовою

навчання і класи з

англійською мо#

вою навчання.

Викладати пред#

мети англійською

мовою україн#

ським учителям

допомагають учи#

телі#іноземці. Са#

ме за їхньої ініціа#

тиви у квітні ми#

нулого навчаль#

ного року було за#

початковано про#

ведення в Україні

СЬОГОДЕННЯ: ШКОЛА
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міжнародного конкурсу World Scholar's

Cup (Міжнародного клубу знавців анг#

лійської мови). Символічно, що вперше

цей захід відбувся в стінах саме нашого

навчального закладу. Також уже декіль#

ка років поспіль з ініціативи вчителів

школи та за підтримки Департаменту

освіти і науки, молоді та спорту міста

Києва, Міністерства освіти і науки Ук#

раїни та Національного еколого#нату#

ралістичного центру учнівської молоді

проводиться Всеукраїнський конкурс

екологічних проектів DreamECO, що

збирає своїх креативних учасників з ба#

гатьох куточків України. Пишаємося ми

також нашим Інтелектуальним конкур#

сом, який також традиційно збирає уч#

нів 4#7 класів міста Києва, які люблять

математику і яким цікаво розв'язувати

логічні задачі. Фестиваль мов і культур,

що навесні цього року відбувся вже 15

раз, щорічно єднає на своїй сцені в де#

кількох номінаціях талановитих учас#

ників із різних навчальних закладів Ук#

раїни. А учні Міжнародної школи «Ме#

ридіан», у свою чергу, є активними учас#

никами Міжнародного фестивалю мов і

культур, фінали якого в цьому році від#

булися в США, Австралії, Франції та

Албанії. І, звичайно ж, переможці усіх

проектів отримують не лише визнання

своїх талантів, а й цінні подарунки від

UR-2017_5.qxd  24.01.2019  19:43  Page 4
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засновників школи. Та не забуваємо ми

і про учителів, бо саме для них # для та#

лановитих учителів міста Києва # наш

навчальний заклад започаткував літера#

турний конкурс «Золоте перо». Усі ці за#

ходи стали вже нашою традицією. Але

маємо ми ще багато нових ідей і проек#

тів, які будемо намагатися спільно реа#

лізувати, опираючись на підтримку на#

ших учителів, наших учнів та їхніх бать#

ків. Тому що ми відкриті для всього но#

вого, для змін і для вдосконалення. А

якщо ви матимете бажання щось зміни#

ти у світі на краще разом з нами, то ми

завжди раді будемо вітати вас у стінах

нашого навчального закладу # Міжна#

родної школи «Меридіан»!

Світлана Мотозюк

Заступник директора з навчальноH

виховної роботи Міжнародної школи

«Меридіан»
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СЬОГОДЕННЯ: БАГАТОДІТНІСТЬ

ЗЗ
давніх	давен була у них усяка домаш	

ня худоба, серед якої були і корови.

Кожна молода сім'я знала, що із на	

родженням нового дитяти, більше будуть

з’їдати молока, сиру, сметани, тому після

кожного четвертого народження дитяти вони

додавали у господарці ще одну корову. Ос	

кільки в ті хороші часи дітей щасливо народ	

жували скільки «на роду написано», то і кожна

сім'я в середньому  мала дві	три корівки. 

Одного разу на полюванні, потрапив моло	

дий парубок з цього роду у чуже поселення і

сподобав там дівчину. У тому поселенні люди

не жили родами, а племенем, і мали вони

свої звичаї. Але парубку чимось так дівчина

сподобалася, що він упросив її батьків відда	

ти її за нього, а своїх батьків прийняти її у ро	

дину. Так все і сталося.

Пішла ця дівчина заміж, і стала вона згаду	

вати як вона жила у своєму племені. Її плем’я

не так уміло тримати у достатку худобу, і по	

ля обробляти, тому коли ця дівчина потрапи	

ла у рід, вона дуже була рада з того що все є

в достатку. А як звикла до достатку, здалося

їй що вже цього мало, і треба більше.

От стала вона щовечора чоловіку говорити,

що треба їм більше корів. Чоловік пояснив,

що у них є поки що тільки перший син, тому

всього достатньо, бо все є відповідно до кіль	

кості дітей. Але жінка вигадувала собі ще

якісь потреби, і мало помалу підбивала на це

чоловіка. Вона його уговорила на збільшення

усякого майна і поголів’я худоби, так якби на	

перед, задля забезпечення дітей майбутніх.

Стали вони нагромаджувати собі більше гос	

подарки. Чим більше господарки – тим більше

стали вони зайняті тою роботою. Почали нову

будову, щоб було де корови тримати, почали

нові поля обробляти, щоб було чим годувати

все. Метушаться щодня роблячи ще один віз,

сани, млин.., і щоб ще, і щоб швидше…

А час також своє робить, і поміж тої колотне	

чі час почав йти швидше.

Почали вони одне, а те одне потягло за собою

інше, і так вони втягнулися у вже вимушену пос	

тійну роботу задля підтримки усього надбано	

го, а на дітей немає часу. Постійно вже їм треба

спішити в поля, у стайню, на конюшню, до мли	

на. Пройшли у біганині так декілька перших літ –

як один день, а дітей не прибуло. У інших сім'ях

дітей ростили і чим діти більше дорослішали

тим більше допомагали батькам, а в цій сім'ї  чо	

ловік і дружина все робити самі мусіли. 

У чоловіка виросли вуса. І каже чоловік дру	

жині, що тепер є чим дітей забезпечувати. А от

жінка йому знову каже, а як ти тепер зможеш

сам обходити усю велику господарку, коли я

почну ходити вагітна? Це ж пропасти може

щось з оцього всього… А як пропаде щось, то

чим тоді ми будемо забезпечувати дітей? Тре	

ба мені тобі допомагати, щоб ще більше прим	

ножити, а от тоді вже точно можна буде і дітей

родити спокійно. Давай, каже вона йому, ми

будемо ще мудріші як всі ті що живуть в нашо	

му роду, і ми випередимо свій час, а коли він

прийде до нас, у нас вже все буде. І щоб нагна	

ти час почали вони не ходити коло господарки,

а бігати, щоб ще більше намножити майна. 

А час має свою мудрість, і свої закони – по	

чав час, як ці люди також, не йти а бігти.

Пройшли вже знову роки, але тепер ще

більше їх пролетіло, тому що задля більшого

нажитку потрачені більші сили.

У чоловіка з’явилася борода. Каже він жінці,

що нарешті прийшов час дітей примножити,

бачиш у братів вже є багато дітей, пісні співа	

ють, рід прославляють. 

Дійшли вони спільної тої думки нарешті, але

як прийшлося, то у жінки якась вже недуга піш	

ла. Літа молоді напористо робила вона, а як ді	

тей родити то вже і здоров’я виявилося вичер	

пане. Лиш ще одну дочку змогла народити.

Оглянулися вони, бачать корів у них більше

як у братів, а годувати нікого, і доглядати тих

корів нікому. І зрозуміли вони, що не випереди	

ли вони час, а втратили. Час вибрали не той…

Як виріс їх син, привів і він в сім'ю свою на	

речену. Тоді батько  научав з досвіду сина, і

наказував, що «стрімголов збільшуючи май	

но – ризикуєш втрапити в багно». Усе повин	

но бути в міру і до міри.

Як виросла їх доня, і пішла в сім'ю свого на	

реченого, тоді ця мати научала її з досвіду, і

наказувала, природа наша створила нас так,

що як все живе «діти треба сіяти життєвою

весною – і буде щастя з тобою». Все мусить

творитися в пору.

Бачили вже і самі син і дочка, що у рідні

навкруг є багато дітей, а їх лиш двоє, от їм

хотілося також мати більше щастя. Стали

вже в них відроджені дітьми сім'ї, як було

завжди колись. 

Ріка часу знов повернулася в своє русло.

Сергій Кучер

Достаток і Час
Жили були люди.  Жили во�

ни родом. 

Дітей ростили, і на землі
своїй мали господарства.
Вміли рахувати кому і скіль�
ки запасти зерна, щоб весну
зустріти і чим весну засіяти.
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В ПОШУКАХ ПОЧАТКІВ
Кінець ХУІ� початок ХУІІ століття можна назвати часом масового повернення хліборобів на лісостепове

Лівобережжя. Мов гриби після дощу з’являлися і росли села, слободи, хутори, все тісніше і тісніш присусіджу�
ючись. Перші роки життя новопоселенців були тяжкими фізично, бо потрібно було не тільки будувати жит�
ло та господарчі споруди, а й разом з цим розорювати важкий цілинний степ та призвичаювати його до хлі�
боробства. Але й ніколи потім не мали мешканці цих поселень такої свободи, як у перші півтора�два десяти�
ліття, незалежно від того, були це стихійні захоплення вільних територій, чи організовані державою, або
приватними власниками заселення. А потім після відведеного на укорінення часу поверталися і обов’язки від�
працьовувати власникові, чи державі, або ж, коли поселенці називалися козаками, то мусили і відповідну
службу відбувати, за свій кошт одягнені, озброєні та, бажано, й на власних конях.

НН
іби й не так давно усе це відбувалося,

якихось три	чотири сотні літ тому і

мало б добре зберегтися в пам’яті на	

щадків хто, коли і як тесав першу колоду на

шулу, чи перевертав першу скибу незаймано	

го чорнозему. Але за життєвими перипетіями

минуле забувалося, тим більш, що держава

узурпувала право вирішувати, які події варті

пам’яті, які мають забутися, а про які ліпше

ствирити казки, міфи, чи байки. І в результаті

цього нині переважна більшість сіл і містечок

про свої початки має уяву досить приблизну,

яка грунтується, в кращому разі, на підставі

дивом збережених переповідок, хай частково

і видозмінених, якихось випадково відкритих

фактів, ну і, звичайно, легенд.

І лише в останні два десятиліття, коли архів	

ні фонди стали вільно доступними кожному

бажаючому досліднику, краєзнавство почало

збагачуватися знаннями, для яких підгрунтям

служать документально підтверджені факти і

потроху став розвіюватися туман віків. Зрос	

тає кількість невеликих публікацій і об’ємних

книг по історії окремих сіл та міст, поповнюю	

чи занальну базу знань Хотілося б і собі зро	

бити невеликий внесок до цієї скарбнички

пам’яті, поділившись деякими знахідками

стосовно ранньої історії двох сіл, розташова	

них на лівому березі невеликої річки Супій

поблизу уже майже забутого Лубенського

(або Гетьманського) шляху.

КАПУСТИНЦІ
Ще на початку 20	го століття деякі старожи	

ли цього села переповідали, що їхні предки,

засновники Капустинець прибули з Поділля. У

книзі спогадів І.Г.Козуба «Доба і доля» ця вер	

сія подана так: «...околиця містечка Кальника

звалася Капустинці, бо там, мовляв, жили

посполиті якогось панка (шляхтича Ягоди),

вирощуючи для нього капусту. Згодом вони

нібито втекли за Дніпро й осіли саме на Супої,

давши й ім'я тому осідкові». Підтвердження

кальницького походження капустинських пер	

шопоселенців знайшлося серед документів

Генерального перепису Лівобережної Украї	

ни, який у Яготинській сотні проводився про	

тягом 1767	68 років.

Отож, у опису старої капустинської церкви

Архистратига Михайла повідомляється: «Та

церковь издревле на свободном месте состо	

ит, когда еще во время руины с той стороны

Днепра, с местечка Калника народ досколко

семей пришол и осаду того села Капустинец

за зрубом где 	 село лесов учинил. Оная цер	

ковь устроена чему до сто лет наберется.»

Під терміном Руїна у XVIII	му столітті мався

на увазі не лише період розпаду української

держави за гетьманства Брюховецького, Мно	

гогрішного та Самойловича, а й часи визволь	

ної війни 1648	1654 років. Однак у даному ра	

зі це мало бути щось інше. І доказом цього є та

ж карта Боплана, виготовлена в 1648 році, на

якій уже нанесені Капустинці. Оскільки її автор

покинув Україну ще в 1647 році, а всі свої вимі	

ри, записи та замітки про розташування тих чи

інших топографічних об’єктів він зробив про	

тягом попередніх восьми літ, зрозуміло, що

село було засноване раніше 40	х років. Що ж

такого мало статися такого ще до початку ко	

зацького повстання, щоб у пам’яті нащадків

ототожнювалося з руїною?

Виявляється, в історії Кальника була така

трагічна подія, коли у 1612 році він був повніс	

тю знищений татарами. В містечку не зали	

шилося жодної живої душі, бо кого не вбили –

забрали в полон. І біля десяти років на його

місці була пустка.

Саме ця дата і те, що сталося, як найближчі

за часом і зрозумілі за логікою подій, цілком

схожі на той початковий факт, від якого й піш	

ла історія сучасних Капустинець. Ті декілька сі	

мей, котрим все ж пощастило врятуватися,

втекли подалі від татарської смертельної не	

безпеки, а заодно і від своїх панів, не здатних

захистити. Діставшись малолюдного в ті часи

Лівобережжя, вони відшукали найбільш зручну

місцевість осторонь існуючих доріг, поодаль

великих поселень у захищеній з усіх боків во	

дою та заростями дерев долині на лівому бе	

резі невеликої річки Супій, де й укорінилися.

Звідкіля ж тоді виникла назва села? Можли	

во все дійсно відбулося саме так, як переповів

І.Козуб? Доступні джерела та відомі історичні

дослідження на жаль не містять жодних підка	

зок щодо цього. На прохання допомогти щиро

відгукнувся відомий краєзнавець В. Мацько. В

самому Кальнику він не виявив жодних топоні	

мів, котрі хоча б якимось чином перегукували	

ся з Капустинцями, але порадив звернутися

до своєї колеги О.Рудник. Ольга Григорівна

розповіла, що неподалік її рідного села Паріїв	

ки Іллінецького району на Вінничині, яке роз	

ташоване менш, як у десяти кілометрах від

Кальника, є урочище, яке називається Капус	

нисько. І саме поблизу того урочища розташо	

вувалась давня Паріївка, відома ще принаймні

з 1550 року, яка в ХVІІ столітті була зруйнована.

Якщо врахувати, що Паріївка належала

тим же власникам, що і Кальник, а саме

Ярошу Янчинському, а з початку 17	го сто	

ліття Якиму Корецькому, та його дружині

Ганні, то, як мовиться, тут можливі варіанти.

В будь	якому разі схоже, що назва Капусти	

нець походить саме від основного заняття

його засновників. До цього ж схиляють і

роздуми про перші роки становлення села.

р. Супій
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Зараз можна лише уявити, як обживалася

нова домівка. Спорудження перших жител не

мало б стати великою проблемою за наявнос	

ті простих теслярних інструментів та звичних

до цієї роботи рук. Лісу навколо вистачало. А

от як забезпечувалася щоденна потреба в їжі

– це питання дещо складніше. Які б великі за	

паси продуктів не вдалося прихопити з собою

в дорогу, рано чи пізно вони мали закінчитись.

Звичайно ж наявність дичини, риби, горіхів та

ягід давала можливість не померти з голоду.

Але для землероба більш звичне саме це за	

няття і пов’язані з ним продукти харчування.

З чого ж вони могли почати? Про хліб, дума	

ється, мову заводити рано. Так, відразу за до	

линою Супою починався безмежний, вільний,

незайманий степ. Але щоб його розорювати,

потрібно було мати хоча б пару волів, а з цією

худобою далеко не втечеш. Коні теж тяглова

сила, але втяти оранку цілини можна було ли	

ше трьома парами, запряженими разом, та й

то за умови, що їх годували вівсом. А його, як

і жита, чи іншого посівного матеріалу, для цієї

справи потрібно було мати не один мішок…

Отож, залишаються овочеві культури: ріпа,

буряки, морква, редька і та ж таки капуста, яка

гарно родить саме на добре зволожених ґрун	

тах та і вимагає відносно невеликих площ для

достатнього врожаю. Якщо ж дійсно пересе	

ленці ще в Кальнику спеціалізувалися на ви	

рощуванні капусти, то чому б і на новому міс	

ці не зайнятися звичною справою, тільки те	

пер уже не на пана, а на себе. А, продаючи, чи

обмінюючи надлишки, можна було придбати

хліб, чи необхідні речі. Виходить, що назва се	

ла могла виникнути і на цьому ґрунті. Але це

знов	таки – фантазія автора.

На жаль інших документальних свідчень, які

б підтвердили цю гіпотезу, поки не виявлено.

Авторові не відомо про існування якихось

люстраційних чи інших списків селян Кальни	

ка та Паріївки тих часів. Та і капустинські пріз	

вища відомі з більш пізніх часів. Окремі з них

зустрічаються в документах, які стосуються

подій кінця 17	го століття, а перший повний

список сімей зустрічаємо у ревізії Переяс	

лавського полку 1726 гоку. На цей час у селі

нараховувалось 39 козацьких і 22 посполит	

ські сім’ї. І які з перерахованих там прізвищ

належали засновникам села, хто поселився

пізніше, зараз можна лише гадати. Але, почи	

наючи з того часу, можна прослідковувати не

лише родові лінії переважної більшості корін	

них жителів Капустинець, а й їхню участь у ос	

воєнні інших земель та заснуванні нових по	

селень. Так, скажімо, нинішнє село Радчен	

ське Богучарського району Воронезької об	

ласті було засноване у 1759 році як Красно	

жонів хутір вихідцями із Капустинець братами

Дем’яном та Іваном Красножонами. Разом з

ними там оселилися сім’ї капустинських пос	

политих Овчаренків, Карпенків, Зюб, а також

козаків Павловських, Чаленків, Кулішів, Поно	

маренків та Герасименків.

Усього за якихось двадцять років кількість

родин у селі зросла більш як удвічі. За ревізі	

єю 1747 року до списку глав сімей внесено

152 козаки та посполиті. Капустинці стали по	

ряд з Ничипорівкою найбільшими селами

Яготинської сотні за кількістю населення та

площею використовуваних земель. Але ре	

зерв неосвоєних степових земель на той час

вичерпався. Отож і почали час від часу «спо	

ряджатися десанти» на пошуки нових земель

та вільних просторів. 

Добраничівка
Описуючи ранню історію цього села немож	

ливо обійти увагою те, що окрім неповторної

назви воно відоме далеко за межами України

своєю унікальною археологічною пам’яткою:

стоянкою часів пізнього палеоліту. Тут близь	

ко 13 тисяч років тому досить тривалий час

жили декілька родин мисливців. Залишки їхніх

жител із кісток мамонтів, а також вогнищ, ям	

схованок та свого роду виробничих ділянок

були розкопані протягом 1950	х – 60	х років

минулого століття. Один із цих комплексів піс	

ля реконструкції експонується у Переяслав	

Хмельницькому музеї народної архітектури та

побуту. Над іншим у 1977 році спорудили па	

вільйон, де обладнали музейну експозицію.

Відстань більше десяти тисяч літ між часом

заснування сучасного села і спорудженням

тих давніх жител не дозволяє всерйоз вишу	

кувати якусь спадкоємність між цими спільно	

тами. Хоча неважко уявити: коли ті давні люди

зупинилися саме тут, значить їм сподобалося

це місце. І мешкали вони допоки успішним

був мисливський промисел. Отож у ті часи дні

видавалися вдалими і добрими – ночі.

Саме такі підказки найперш пропонує уява,

коли починаєш роздумувати над можливим

походженням того чи іншого цікавого топоні	

му. Мабуть тому ще й досі іноді можна зустрі	

ти дещо «уточнену» назву села: Добранічівка.

І навіть почути різні варіації оповідей про те,

кому ж саме так добре там вдалося провести

ніч. Це романтично, цікаво і часом захоплюю	

че, як у переважній більшості міфів та легенд.

Але насправді ж ця назва утворилася звичай	

нісіньким шляхом, як і тисячі інших: від прізви	

ща засновника. Просто воно і і триста років

тому було мало поширеним, хоча і відомим. А

нині про нього взагалі небагато хто знає.

Отож, ще з середини ХVII століття серед

знаті Переяславського полку був відомим рід

Добронизьких. Власне, скоріш за все, це пріз	

вище вимовлялося як Доброницькі. Саме так

записано у реєстрі 1649 року козака Бер	

шадьської сотні Уманського полку: Федор

Доброницкий. Від такого варіанту могло ви	

никнути похідне, «парубоцьке» прізвище

значкового товариша Стародубського полку

Матвія Федоровича Добраниченка. Але в офі	

ційних документах того часу в переважній

більшості випадків писалося саме: Добро	

низькі, або Добронизські.

За наявною на сьогодні інформацією (в пер	

шу чергу завдяки дослідницькій діяльності

В.Л.Модзалевського) першою персоною, від

якої можемо вибудувати дерево цього роду,

був Василь Добронизький, який мешкав у

другій половині 17 століття у сотенному міс	

течку Переяславського полку Домонтові, мав

там двір і грунти і, схоже, служив місцевим

священником.

Його син Самійло пішов батьківським шля	

хом і правив службу у Переяславській Спасо	

Преображенській церкві. Відомі імена при	

наймні трьох його дітей: Павла, Степана та

Федора. Павло Самійлович Добронизький

починав з козацької старшинської кар’єри:

служив військовим канцеляристом, потім вій	

ськовим товаришем у Переяславському пол	

ку, а після смерті батька залишив військову

службу та успадкував посаду священника

Спаської церкви. Його дружиною була дочка

Переяславського полковника Леонтія Полу	

ботка (і, відповідно, рідна сестра Павла Полу	

ботка) Варвара. Зараз уже важко судити, чи

лише службові заслуги Павла Добронизького

оцінювали гетьмани, коли наділяли його май	

новими правами, чи відіграли роль і родинні

зв’язки, але можемо лише констатувати: у

1790 році Іван Мазепа своїм універсалом на	

дав у володіння П.Добронизькому с.Капус	

тинці Яготинської сотні, а Іван Скоропад	

ський у 1709 році – село Безпальче Гельмя	

зівської сотні. Також він володів за інформаці	

єю В.Л.Модзалевького селами Городище і

Ташань, а також «грунтами» в Домонтові та

селах Андрушах і Помоклях. Більш повний пе	

релік володінь можна прочитати в одному із

донесень у Переяславську духовну консисто	

рію від Павлового сина, полкового сотника

Івана Добронизького: «деревня Ташань з

Була на цьому місці Добраничівська
стоянка. Древні люди жили 13 тисяч
років тому у хатках з мамонтових кісток. 
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людмы при ней оселенными, грунтами пахат	

ными и непахатнымы, лесамы, з мелницею...

о двух колах при той деревне состоящою и

ставом рыболовным, да на реке Супою при

селе Капустинцях мелниця в трех колах, ко	

марувские леса, андрушувские грунта з озе	

рами рыболовными, луками сенокосными,

строковские грунта, да в местечку Домонто	

ве на реке Супою пустых заставок две з озе	

рами двома, а в городе Переяславе два дво	

ра: один, где отец мой жил, а другий за рекою

Алтицею при реки Трубиж и прочие многие в

городе Переяславе дворы, огороды и грунта,

а особливо, село Безпалчое войсковое».

Власне, в цьому переліку зліплено докупи

рангові володіння (в яких можна було на за	

конних підставах привласнювати частину ре	

зультатів праці посполитих), та прибдані

власним коштом угіддя та об’єкти нерухо	

мості. Так було і з Капустинцями, якими Пав	

ло Самійлович володів би, та не мав жодної

власності, якби, скажімо, не купив у 1794 ро	

ці у місцевого козака Євтуха греблю зі став	

ком в урочищі Іржавець. Про іншу його влас	

ність дізнаємося із листа Івана Мазепи до

переяславського полковника від 25 серпня

1708 року, в якому згадується хутір, побудо	

ваний Павлом Добронизьким на купленому

ґрунті біля Ташанського шляху.

Окрім згаданого вище Івана у Павла Самій	

ловича був іще один син – Олексій Павлович.

Саме він успадкував після смерті батька не

лише його посаду спаського священника, але

і переважну частину майна. Хоча слід відміти	

ти, що капустинське майно Павла Добронизь	

кого успадкувалося братами порівну. Стар	

шому відійшов став із греблею та побереж	

жям в урочищі Іржавець, а молодшому – така

ж водойма та грунти на річці Ташанка. Стало	

ся це після 1726 року. В полкових ревізіях по	

чатку 30	х років уже зазначені хутори Олексія

та Івана Добронизьких у Яготинській сотні.

За доступними на сьогодні джерелами мож	

на не лише прослідкувати за їх долею, але і по	

дивуватися тому, якими ж вони були несхожи	

ми. Іван, отримавши у 1715 році посаду сотни	

ка першої полкової сотні був цим урядником (з

невеликою перервою) до 1752 року. Навіть

опала та арешт у 1724	25 роках, пов’язані з

переслідуванням його дядька Павла Полубот	

ка, не позначилися на подальшій службі. Отож

можна допустити, що не лише родинні зв’язки

дозволяли йому очолювати сотню стільки ча	

су, скільки дозволяло здоров’я. Мабуть були

якісь відповідні особисті риси.

У Олексія ж щось у самостійному житті на

заладилося. Весь час його супроводжували

якісь фінансові та майнові проблеми, позики,

хронічні борги.

У підсумку такого «господарювання» він за

словами брата «всеми вышеписанными грун	

тами, угодиями, мелницями, дворамы и при	

том к недвижимими многими пожитками без

равной правной разделки... завладевши рас	

продал и размарнотратил за немалые сумы во

время вядщея...» (ЦДІАК ф. 51.оп.1 спр. 187).

Саме таким чином позбувся О.Добронизь	

кий і свого хутора під Капустинцями разом зі

всіми угіддями, греблею, ставом та млином.

В 1755 році він був примушений військовим

товаришем Антоном Ковалевським для пога	

шення боргу перед родичем останнього Ва	

силем Васютинським продати всю цю влас	

ність тому ж Ковалевському ледь не за тре	

тину її тогочасної вартості (триста сімдесят

рублів). І жодні скарги на цей примус, спря	

мовані, зокрема, і до гетьмана Кирила Розу	

мовського, нічим не допомогли.

Добряче, мабуть, втомившись від усіх цих

життєвих перипетій, Олексій скористався на	

годою покинути не лише Переяслав, а й Укра	

їну. В 1756 році він став священником Санкт	

Петербурзького Казанського собору, а через

сім років – придворним священником Великої

церкви Зимового палацу. 

А хутір у 1760 році був перепроданий Кова	

левським за 1000 рублів переяслівському

земському судді Степану Карлицькому. І саме

він, а після його смерті дружина Марфа поча	

ли активно заселяти на придбані землі поспо	

литих. Якщо у Добронизького за ревізькими

списками на хуторі мешкало по 2	3 сім’ї, то у

Карлицьких за Генеральним описом 1767 року

записано 338 чоловік у 43	х хатах. Мабуть умо	

ви були досить привабливими, раз новопосе	

ленці прибували з різних місць: Сіряки,

Дем’яненки, Андрусенки, Шевченки – з сусід	

ніх Капустинець, Куцупатрі та Завалії – з Плуж	

ник, Рогові – з Лозового Яру, Кобці – з с. Руд	

ницького Баришівської сотні, Стромці – з Ба	

сані, Шекені – з с. Ладинки Чернігівського пол	

ку, Сердюки, Кононенки та Рибки – з різних сіл

Прилуцького полку, а Берестянки взагалі з

Правобережжя (так званої Польської області).

Досить довгий час не могли визначитися з

назвою цього населеного пункту. В Румян	

цевському опису він фігурує, як хутір Ташан	

ський (за назвою річки, на якій насипали

греблю, побудували млин та перші декілька

хат). У метричній книзі капустинської церкви

Святого Михайла за 1779 рік записані прихо	

жани «деревни Ташанка», і лише наступного

1780 року там вперше зустрічаємо сучасну

офіційну назву: Добраничівка.

Чому так вийшло, і хто вирішив пов’язати

назву села із прізвищем попереднього влас	

ника, який назавжди виїхав до Санкт	Петер	

бургу, поки важко сказати. Але варто відзна	

чити, що у повсякденному вжитку мешканців

не лише Добраничівки, але і найближчих су	

сідніх сіл частіше використовується інший то	

понім: Карлищина.

А рід Добраницьких в Україні не зник. Згідно

загальноукраїнської бази даних на початку ни	

нішнього століття в різних областях мешкало 25

повнолітніх носіїв дещо зміненого прізвища

Доброницький. Чи знає хоча б хтось із них про

долю своїх далеких предків? Але таке питання

варто задати кожному із нас. Самим собі. Бо

лише  задумуючись над ним, розшукуючи від	

повіді, ми дорослішаємо,  стаєм духовно багат	

шими і відчуваєм свій нерозривний зв’язок з

людьми далекими і близькими у просторі і часі.

Микола Добровольський

Фото H Льошко Нікіфоров

Музей.

А над однією з хаток поставили стіни і дах. Без підлоги.
Тобто, як було древнє житло знайдено, так його накрили і
зберегли! Тут в центрі була хатка така, як на картинці. Але
розсипалась, проте всі кістки лежать на місці.
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На незрівняній Сіверській зем�
лі України, що багата на ро�
дючі поля, чисті ліси та кві�
тучі луги, на березі чарівної
річки Десна, було створено
компанію «Десналенд». 

«Десналенд» 	 це екологічне вирощування

та виробництво натуральних продуктів.

Наші продукти 	 100% натуральні, а тому:

	 мають відмінні смакові якості, відсутність

шкідливих домішок;

	 зберігають живильні властивості, якість,

безпечність при переробці та пакуванні; 

	 не містять синтетичні ароматизатори та

консерванти;

	 не містять генетично модифікованих орга	

нізмів і речовин, зроблених на їхній основі. 

	 не містять наркотичних речовин.

Директор ТОВ «Десналенд», Терещенко

Тереза Василівна:

Наша компанія має велику мету 	 донести

українцям важливість здорового харчуван	

ня для якісного та довгого життя. Тому ми

користуємось будь	якою нагодою, щоб

представити нашу продукцію та розповісти

чим вона корисна.

Ми маємо власну пасіку, з якої отримує	

мо мед та продукти бджільництва, вирощу	

ємо малину та смородину, але основна на	

ша продукція – конопляна та лляна! Олія

конопляна та лляна першого холодного

віджиму, борошно конопляне та лляне, ви	

сівки (клітковина), протеїн конопляний,

очищене насіння конопель, і навіть, коноп	

ляне та лляне мило.

В багатьох країнах світу з коноплі та льо	

ну вже давно виготовляють не тільки про	

дукти харчування, а й лікувально	профілак	

тичні засоби. Це говорить про те, що ці

рослини мають оздоровчі та лікувальні

властивості. Використання їх в їжу – давня

традиція багатьох народів. Але саме в на	

шому місті Глухові в Інституті луб’яних куль	

тур вивели перший у світі сорт безнарко	

тичних конопель. Тому, продовжуючи тра	

диції, і ми намагаємось популяризувати ці

рослини, тим паче, що їх складові – це «ко	

мора здоров’я». 

Тож, якщо Ви спортсмен, вегетаріанець

або просто хочете покращити своє здо	

ров’я – тоді ласкаво просимо до нас – в ін	

тернет	магазин Десналенд (https://desH

naHshop.com). Там ви зможете не тільки

замовити, але й ознайомитися з власти	

востями та способом використання нашої

унікальної продукції.

Сумська область, м. Глухів, 

вул. Терещенків, 45, 

тел. 050H324H50H04.

https://desnaHshop.com

Смачно, 
поживно і 

корисно

Рецепт лляного хліба дуже простий, з
невеликої кількості недорогих продуктів, не
займає багато часу, тому що не потрібно че	
кати, коли підійдуть дріжджі. При цьому він
дуже довго не черствіє.

Інгредієнти:
Борошно пшеничне 	 1 склянка. Борошно

лляне 	 1/2 склянки. Кефір 	 1 стакан. Сіль 	
1/2 чайної ложки. Цукор 	 1/2 чайної ложки.
Сода 	 1/2 чайної ложки. 

У великій мисці змішуємо борошно, дода	
ємо всі сухі інгредієнти 	 соду, сіль і цукор.

Додаємо весь кефір і добре розмішуємо.
Спочатку ложкою, потім вимішуємо рука	
ми.Формуємо круглий хлібець, загортаємо у
плівку і даємо тісту трохи прийти в себе,
приблизно півгодини. Поки тісто підходить,
розігріваємо духовку до 220 градусів. 

Випікати 20 хвилин.

Терещенко Тереза H серед конопель
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ЦЦ
е свято стало справжнім май#

стер#класом, який провела «ку#

пайлівська» ведуча, фахівець із

питань древньої слов'янської культури,

учасник столичного фольклорного ан#

самблю «Жайворонок» Тетяна Криво#

берець. Добраничівцям щастить на та#

ких людей, бо в цьому мальовничому

селі вони живуть від ранньої весни і до

глибокої осені. Так минулорічне свято

провів Василь Триліс, керівник народ#

ного аматорського ансамблю «Чумаки»,

який цього року теж був присутнім на

дійстві і акомпанував на гітарі юній спі#

вачці з Капустинець Альоні Красножон

(також того вечора талановита дівчина

виконала кілька старовинних пісень без

музичного супроводу).

Тетяна Кривоберець вважає, що це

язичницьке свято колись мало назву

Купайло. Воно не мало ніякого відно#

шення до християнського пророка, і

наші предки відзначали його не 6 лип#

ня, як зараз, а 22 червня, у день, коли

сонце перебувало, як вони казали, «в

куполі» (лікарські трави, зібрані в день

літнього сонцестояння, мали особливо

цілющі якості).

На зеленій галявині (поряд зі ставком)

на лавочках сиділи люди, а неподалік

розташувалися обрядові елементи дійс#

тва – ворота здоров'я, обплетені гілка#

ми, сонячне колесо, вбране в квіти і

стрічки всіх кольорів веселки. Чекали

свого вироку символи жіночих і чолові#

чих моральних вад – опудала баби Ма#

рени і діда Коструби. Купайлиця – вко#

пана в землю товста гілка верби, приго#

тувалася зустрічати дівочий хоровод, а

складені конусом дрова чекали на запа#

лені смолоскипи з сухої трави.

Протягом усієї народної містерії

святковий настрій для своїх земляків

створював ансамбль «Злагода» Добра#

ничівського сільського клубу (керів#

ник колективу – завідуюча закладу

культури Оксана Камельчук), учасни#

ки якого виступали за музичної під#

тримки двох жінок – баяністки Ніни

Компанець і гармоністки Марії Легкої.

Цього вечора в гості до добраничівців

завітав дует «Краяни» у складі Галини

Чорненької і Тетяни П'яти, які пораду#

вали селян акапельним (без музичного

супроводу) виконанням українських

народних пісень.

Якщо виконавській рівень і реперту#

ар учасників художньої самодіяльності

присутнім на святі був загалом відо#

мий, то дівчата, учениці Капустин#

ської школи, вразили, як кажуть, «на

повну». За короткий час вони підготу#

вали не тільки свої вишиванки і плаття

в народному стилі, але й пісенно#хоре#

ографічну композицію зі старовинних

купайлівських пісень і танців. Присут#

ні на святі вперше побачити ритуал

плетіння віночків і кілька різновидів

народних танців – хоровод навколо

купайлиці, так званий «кривий» та#

нець, які супроводжувалися співом. А

невтомні жартівники Михайло Оста#

пенко та Катерина Ганжа веселили

глядачів байками та бувальщинами.

Варто зазначити, що відсутність мік#

рофонів і електронної музики створю#

вало ефект природності, і не спотворе#

ні підсилювачами голоси звучали, як у

давні віки.

Народне гуляння в Добраничівці до#

сягло свого епіцентру в ту мить, коли

місцева молодь підпалила купу дров.

Голос незабутих предків
Мені неодноразово довелося бути не тільки присутнім, але й брати участь у проведенні стародавнього

слов'янського свята Івана Купали в Білорусі і в Україні, але дійство, найбільш наближене до характеру, духу,
способу життя наших пращурів, до їхнього гармонійного єднання з природою і небесними силами, я побачив ли�
ше цього року в Добраничівці.
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Спочатку вогонь займався неохоче, але

вже за якусь хвилину викинув у небо

вогняний прапор. «Дочекалися» свого

часу й Марена з Кострубою – під весе#

лий регіт і шум хлопці протягли їх по

вигону та кинули в полум'я. Як тільки

воно заспокоїлося, почалися хороводи

навколо купальського вогнища, стриб#

ки через багаття. І не тільки молоді, а й

дорослих… Окремі сімейні відчайдухи

пролітали над ним, піднявши на руках

маленьких дітей.

Значну підтримку проведенню купай#

лівського вечора надали місцеві меце#

нати. Так уродженець села, нині житель

Києва Олег Придатко приготував на по#

льовій кухні, яку доставив на вантажівці

часів Другої світової війни, смачні стра#

ви для земляків – запашний куліш і на#

варисту юшку. А напередодні цього свя#

та ансамбль «Злагода» отримав у пода#

рунок від місцевого фермера Олексан#

дра Бутенка нові сценічні костюми.

Свою вагому лепту в організацію куль#

турного заходу внесли Капустинський

сільський голова Михайло Пуцик і ди#

ректор школи Олексій Осьмак.

Коли сонце почало ховатись за дерева,

настала заключна частина купайлів#

ського дійства – босоногі дівчата в на#

родних костюмах запалили свічки на

квітчастих віночках, зайшли в воду, і

пустили їх у подорож за щастям. Над

ставом поплив тихий, замріяний сміх

юних красунь, кораблики дівочої надії

попливли на середину укутаної проме#

нями вечірнього світила водойми…

Антон МІЦКЕЛЕВИЧ
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6 липня у нашому мальовничому
селі Добраничівка біля ставка
відбулося чудове Купальське свято

СС
ьогодні мені хотілося б подякувати за

допомогу у його проведенні сільсько	

му голові Михайлу Володимировичу

Пуцику, ведучій Тетяні Олександрівні Криво	

берець, учасникам художньої самодіяльності

Добраничівського клубу, активній молоді се	

ла, баяністці Ніні Василівні Компанець та му	

зиці 	 Марії Михайлівні Легкій. А особлива

подяка нашим шановним спонсорам: Олегу

Михайловичу Придатку за смачний куліш та

рибну юшку, якими смакували всі присутні на

святі, та директору фермерського госпо	

дарства «Родолад» Олександру Олександро	

вичу Бутенку за надану фінансову допомогу

та солодощі для малечі. Та найбільше, ма	

буть, Олександру Олександровичу вдячні

учасники ансамблю «Злагода» за подаровані

ним сценічні костюми.

Бажаю усім, хто брав участь в організації

свята, міцного здоров'я, сімейного благопо	

луччя, а нашим меценатам 	 ще й успішних

бізнес	планів.

Оксана КАМЕЛЬЧУК,

завідувачка Добраничівським

сільським клубом
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ЧЧ
умацька доба – і то лише за іс#

торичними документами –

тривала понад пів тисячоліття,

і тепер чи не кожен серед українців

знайде десь у своєму родоводі чумака.

Надто привабливою була чумацька

доля, в якій тяжкі випробування ви#

нагороджувались реальними здобут#

ками, доброю людською славою, а ще

відносно вільним життям у щорічних

походах.

Найкращий літопис того життя

складають чумацькі пісні. Прочитати

й зрозуміти ті пісні сьогодні непросто.

Як пояснити хоча б велику кількісну

перевагу трагічних сюжетів – про хво#

робу й смерть чумака в дорозі, про ту#

гу за рідним гніздом, про не меншу

тугу в рідному гнізді за далекою доро#

гою, про всілякі спокуси й небезпеки,

що чигають на чумака на його доро#

гах? Як пояснити популярність пи#

яцьких історій про чумаків, з яких

випливає образ безпробудного

п’янички, що тільки й знає добратися

до корчми та збути останню свитину

шинкарці за кварту горілки?

Скинув чумак жупанину:
 Сип, шинкарко, четвертину!
 Ой не всиплю четвертину –
Дістань грошей хоч полтину,
Тоді пийгуляй!

Треба вірити цьому «документу», бо

хіба народна пісня може брехати? Але й

не можна повірити, що чумаки тільки

те й робили, що пиячили або хворіли та

вмирали в дорозі. Який тоді сенс був у

чумацькому промислі? Як такий про#

мисел понад 500 років тримав на висо#

кому рівні не тільки господарство чу#

мака (чи знаєте ви, що сила й слава ве#

ликих українських родів – Симирен#

ків, Ханенків, Терещенків та багатьох

інших – починалася саме з чумацьких

заробітків?), а й загалом економіку

Вкраїни? Щось тут не сходиться…

Ні, народну пісню треба вміти читати. 

По#перше, треба розуміти, що наяв#

ність «страшних» сюжетів у народних

піснях, казках, легендах – це своєрідна

моральна й психічна профілактика,

застереження проти тих спокус і не#

безпек, якими сповнене реальне життя

і які справді загрожують людині, особ#

ливо молодій і не дуже досвідченій. 

По#друге, не забудьмо, що колоні#

альне становище України – спершу під

Польщею, потім під Москвою – озна#

чало постійну турботу окупантів про

створення іміджу українця як істоти

неповноцінної, такого собі шаровар#

ного дурника з пляшкою оковитої,

якого скрізь чекає невдача й людський

посміх, телепня, який здатен лише

скиглити та нарікати на долю. Тому

відповідні пісні поширювалися саме в

такому варіанті, що підкреслював без#

порадність і нікчемність українців.

По#третє, треба чути мелодію. Ніяке

наймудріше прочитання тексту пісні

не відкриє вам її СИЛУ, якщо ви не

відчуєте музики, мелодії, а особливо

того містичного зв’язку мелодії й сло#

ва, який, власне, й створює пісню –

дивну нематеріальну сутність, яку

(часом несвідомо) називають душею

народу.

В чумацьких піснях цей зв’язок ней#

мовірно потужний. Ця єдність мелодії

й слова не дозволяє їх розділити.

Скільки народних пісень скалічено

підміною слів або мелодії якимсь ідіот#

ським ерзацом – а на жодну чумацьку

пісню жодна хамська рука не підня#

лась! Тому вони й сьогодні живі – мо#

гутні, довершені, незбагненно чарівні

й цілющі для тих, хто їх чує й розуміє.

ЧУМАЦЬКІ ПІСНІ
Серед безмежних просторів геніального українського фольклору чумацька пісня вивищується нез�
багненним феноменом, ніби Кам’яна Могила серед мелітопольських степів. Як могли витворити
таку багатющу скарбницю мелодій і поезій ті «темні�неосвічені» (та ж не мали жодних дипло�
мів) чоловіки, що ходили в довгу й тяжку дорогу заради заробітку? Але ж то пісні зовсім не заро�
бітчанські, о ні! Хоч і веселощів у них не густо, а більше все про чумацькі поневіряння, та віє від
них такою неземною красою й силою, що сьогоднішній людині залишається тільки дивуватись: як
могло таке чудо народитися в середовищі мандрівних торговців, мало не спекулянтів?

«Чумак» до української народної повісті МаркоHВовчка, малюнок К.І.Трутовського
(літографія В.Тимма). Видання В.Тимма з 1851 по 1862 рр.
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Ой ходив чумак сім літ по Дону,
Та й не було пригодоньки ніколи йому.

Була ж, була пригодонька – з Дону ідучи,
В чистім полі при дорозі воли пасучи.

Занедужав чумаченько, та й ліг, та й лежить,
Ніхто ж його не спитає, що в нього болить.

А болить в нього серце, серце й голова,
Помирає чумаченько – а роду нема…

Ой ревнули сірі воли, тіло везучи,
Заплакали чумаченьки, позаду йдучи.

А в неділю рановранці та вдарили в дзвін –
Це ж по тому чумакові, що ходив на Дін.

Смерть на чужині, серед степу, далеко

від рідних, ревуть воли, плачуть чумаки#

побратими – що може бути сумніше й

жалюгідніше?  Кому потрібні ці сльози,

ця безнадія? А ви послухайте пісню.

Послухайте її широке дихання, розкіш#

ної краси мелодію, дуже звучання міц#

них чоловічих голосів – вам відкриється

й безмежний степ, і прекрасна трагедія

смерті, і геніальний чумацький реквієм

по чоловікові, що пройшов і закінчив

свій земний шлях у їхньому товаристві,

таких самих простих і мужніх чоловіків,

і ось вони віддають йому останню шану

й любов. Вам відкриється не сльозото#

чиве нарікання на долю, а сповнений

сили славень життю, товариству й труд#

ній життєвій дорозі.

Навчитись читати й розуміти такі піс#

ні – варто.

Василь Триліс,

Добраничівка, серпень 2017 р.

ПС. Чумацькі пісні в записах хору «Чу&

маки» – це крихітна частинка величез&

ної спадщини чумацького фольклору. І

виконання, і технічна якість запису да&

лекі від належного таким шедеврам рів&

ня, бо сьогодення з його супердосконалою

технікою не сприяє повноцінному від&

творенню нашої спадщини. Але хто має

вуха, той почує.

«Чумаки» – це київський хор, що склався з чоловіків. Традицій�
ний, хоча й трохи дивний хор виник непомітно в 1987�88 роках
у тому київському народнопісенному середовищі, яке назива�
ється «хор Гомін Леопольда Ященка». У кінці 1988 року «Чума�
ки» виділилися в самостійний окремий чоловічий хор, якому
ось уже ... ой, таки набігло!

ОО
фіційних заслуг у нас небагато: фор	

мальне звання Народного колективу,

Гран	прі на міжнародному фестивалі

в Росії (Ярославль, 1991), 1 місце серед чоло	

вічих хорів України на академічному Конкурсі

хорових колективів ім. М. Леонтовича (Київ,

1993), Диплом 1 ступеня на Конкурсі народ	

ного співу ім. П. Демуцького (Київ, 2001). За

кордоном не були, грошей не заробили.

Та й не про те йдеться. Від перших кроків, ко	

ли нас було п'ятеро чи семеро, до сьогодніш	

ньої громади понад 30 чоловіків ніхто не прихо	

див до гурту за заслугами чи заробітками. Цим

можна було б і пишатись, бо всі відомі нам хо	

ри подібного рівня або утримуються держа	

вою, або підтримуються якимись організація	

ми, або й самі заробляють як професіонали; а

триматися просто на любові до народної пісні,

не маючи з того жодного зиску, а лише докори

не завжди позитивно налаштованих, хоча й

рідних жінок, – це треба мати характер. Впер	

тий, терплячий Український характер.

Не тільки цим дивний наш хор. Не меншим,

а більшим дивом є те, що складається він та	

ки з людей, які не вміють співати. Але, щоп	

равда, хочуть. Хотіти треба дуже, бо якщо не

вмієш та ще й не дуже хочеш, то нічого й не

вийде. Здавалось би, це якийсь абсурд, не

може бути такого хору. Справді, таких хорів

більше й немає. А у нас є. І ми не приховуємо

своїх секретів.

Головний секрет: цих дивних людей треба

зацікавити. Зацікавити їх можна лише най	

кращими піснями, бо вони забули свою істо	

рію, свій рід, свою мову, і тільки наші пісні,

глибокі думкою й почуттям, розлогі, прек	

расні, ще й досі вивертають їм душу. Пісні

треба вибирати забуті, бо відомі – заяложені

виконавськими штампами до огиди». – Із

вступного слова Василя Триліса до збірника

пісень «Співають Чумаки».

До 25 річниці заснування хору «Чумаки» в

2015 році ТОВ «Видавництво «Знання Украї	

ни» видало репертуарний збірник «Чолові	

чий народний хор Чумаки 25 років» з редак	

цією партитур художнім керівником хору Ва	

силем Трилісом.

Віктор Ситник

Збірка «ЧУМАЦЬКІ ПІСНІ»
1. Було літо.

2. В. Триліс про хор «Чумаки».

3. Ой наїхали вози.

4. Їхав чумак із Криму додому.

5. У ніч темную.

6. Ох і не стелися хрещатий барвінку.

7. Ой у полі криниченька.

8. Ішов чумак з батіжком.

9. Гуляв чумак на риночку.

10. У Києві на ринку.

11. Чумацька душа. Виконавець, автор слів і

музики – Сергій Цушко.

12. Ой й’є, чумак, й’є.

13. Ой ходив чумак.

14. Та болять ручки, гурт «Рідна пісня».

15. Ой із	за гори та із	за кручі.

16. Чумак вози обертає.

17. Чумацька душа (хор).

18. Що по горах.

Хор «Чумаки»
Чоловічий хор «Чумаки» Творчий керівник Василь Триліс Соліст Станіслав Стус
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УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ

ДОКІЯ ГУМЕННА

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

IV
От ця неймовірно важка дорога, що описа	

на в двох попередніх цитатах, і була відобра	

жена в містеріях, легендах, мітах, обрядах і

релігійних церемоніях, танках, як складова

частина основного міту про печеру – "той

світ", вирій. Майже так і описує дорогу до еа	

ру (раю) єгипетський гімн із "Книги Мертвих",

що її давали в руки мерцеві. Яка ж то неймо	

вірна давнина відображена в гімні: "Ти йдеш

до зір, що сяють за ранковою зорею..." "О, Ра

в своєму яйці! Звільни мене від сторожів про	

ходу? Хай не впадуть на мене їх ножі, хай не

впаду я в їх казани... О, Атум! Захисти мене від

бога, що ласує загиблими, його лице песяче,

шкіра людська, він сидить біля огненного озе	

ра, їсть тіні, ковтає серця. До того світу треба

йти, пливти, летіти на крилах бога ... і ще й діс	

таватися сходами. І от, пройшовши таку важку

й небезпечну дорогу, померлий зливається з

богом вирію (еару), Озірісом16. Це – відміна ті	

єї самої мадленської ідеї, тільки з замінами:

печеру в горі замінила штучна печера – піра	

міда (також із лябіринтом), а замість Богині

Матері, на сцені з'явився бог хліборобства й

мертвих, Озіріс.

Згадується в єгипетському гімні "сторож

проходу". В міті ще старішому за єгипетський,

цей сторож – жінка. В палеолітичних зобра	

женнях шябіринту перед входом у лябіринт

стоїть жінка, або її знак, трикутник17. Цим три	

кутником запечатано вхід до лябіринту.

А ось як у сумерійців виглядає доступ до

підземного царства мертвих. Воно оточене

сімома стінами, покійник проходить через сім

воріт із сторожами. Таку дорогу проходить і

Іштар, коли добивається до підсвіту, щоб виз	

волити звідти Таммуза. Біля кожних воріт му	

сить вона за наказом сторожі скидати з себе

по черзі: корону, магічну ляпіс	лазурову па	

личку, намисто з шиї, дорогоцінне каміння	

прикраси з грудей, золотий перстень із руки,

нагрудника, аж нарешті біля останніх воріт

зняла вона з себе останню одежину, і там за

ворітьми сестра її Ерешкіґаль, богиня смерти,

вішає на гаку мертве тіло Іштар. Але... не так

страшно. Богиня підсвіту і смерти, Ерешкі	

ґаль, це ж тільки сестра богині життя, Іштар,

себто її друга, інша постать. Смерти нема, Іш	

тар через три дні повертається на радість лю	

дям із своїм коханим на землю.

У другому міті, вже критському, із страшної

небезпеки в Мінотавровому лябіринті Тезея

визволяє дівчина Аріядна, давши йому спа	

сенну нитку, щоб не заблудився, а щоб знай	

шовши монстра і вбивши його, міг повернути	

ся назад. В архаїчному мистецтві цей Міно	

таврів лябіринт представлений у формі спіра	

лі. Тому в грецьких містеріях лябіринт	танок

відогравав дуже велику ролю і був складовою

частиною ритуальних відправ.

Деякі авторитети прямо кажуть, що "лябі	

ринт і спіраля у старовинному Криті й Вавило	

ні були наподібнені до внутрішніх органів люд	

ської анатомії, а також і підсвіту, одне будучи

мікрокосмом другого. Завдання будівника

могили було зробити її якнайподібнішою до

тіла матері, щоб увійти в "той світ", щоб душа

могла знов відновитися"18.

Дослідники сучасної примітивної людини

звернули велику увагу на подібні ритуали у на	

Мізинь.Чернігівщина

Єгипет

Пасіеґа, Еспанія

Греція

Греція Схема лябіринту в північній Еспанії
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родностей, що ще не вийшли із стадії

кам'яного віку. Нові відкриття й описи кидають

яскраве світло і на темно	незрозуміле мину	

ле, на загадки археології. Скористаймося й

ми цими цікавими описами. "У мітові мелане	

зійського острова Малекула (Нью Гебріди),

який описує небезпеки дороги до Країни

Мертвих, сказано, що коли вітер несе душу

через води смерти і наближається до входу у

"той світ", душу цю зустрічає жінка	 сторож Де

Гев	Гев перед входом і назустріч накреслює

лябіринт. Коли душа наближається, Ле Гев	Гев

стирає половину накресленого. Подорожній

має відтворити креслюнок досконало, якщо

він хоче увійти до Країни Мертвих (себто до

центру печери, де перебувають душі. Д. Г.).

Того, хто помилився, Ле Гев	Гев з'їдає. Можна

зрозуміти, чому так важливо ще за життя нав	

читися всіх секретів лябіринту і чому на вив	

чення секрету безмертности звернено вск>

увагу релігійних церемоній на о. Малекула"18.

Цей лябіринт танцюється ось як: кручена до	

рога, "мака	 роні", злами, з навмисне викар	

буваними плутаними вузлами, павуки, ме	

андр, восьминоги, спі	 раля тощо18. Словом,

танці імітують вхід до палеолітичної печери,

до п святилища	вирію. Ці типи лябіринту

з'явились на малюнках і різьбах палеоліту.

Образ Ле Гев	Гев можна впізнати й у казках.

Ось осетинська казка представляє нам одну

жінку, що охороняє вхід до мосту через вели	

ку ріку: одне ікло в небі, а друге під землею, а

між зубами орли гнізда в'ють...20 Справді,

страшно попастися такій сторожисі між зуби,

вже краще цілий вік вчитися танцювати того

гемонського лябіринту...

А тепер будуть зрозумілі і ті мегаліти та

дольмени, що розсіяні вздовж атлантійського

океану на узбережжях Англії та Франції. Це –

дороги	 лябіринти до "печер", чи якихось імі	

тацій печер. Є лябіринти й у нас на Україні, в

Надпоріжжі. їх приписують бронзовій добі.

"Це викладки у вигляді невисокого тину з кіль	

кох рядів каменю, що творять лінію дуже

складної, фантастичної форми, без будьякої

послідовности в рисунку. В деяких місцях ці

лябіринти простягаються на кілька кілометрів,

стикаючись один з одним своїми кінцями. По	

середині лябіринту є, звичайно невеличка

забрукована площа, під нею поховання, а дов	

кола – ніби залишки тризни"21, – читаємо у

Я. Пастернака.

Мотив лябіринту в нашій українській дій	

сності був такий сильний, думається, що дій	

шов аж до наших днів у етнографії та фол	

кльорі. Що ж це таке гаївчані танки, зокрема

"Кривий танець", як не танок лябіринту? Що ж

таке танок "Калиновий міст", як не інсценіза	

ція мосту, що веде на той світ, у вирій? Але про

це буде повніше в іншому місці цієї казки, то

на цьому, покищо, ставлю крапку.

Звернімо свої очі на перше відтворення

людською рукою лябіринту, перше, принай	

мні, з того, що вже відкрила археологія, – на

лябіринт мізинського браслету, виконаний

різьбою на ікловині. Порівняймо його з інши	

ми, зразками пізнішого часу. Яка майстер	

ність виконання! А за нею прозирають тисячо	

ліття давнезної традиції рисункової техніки і

висока організованість синтетизму, продума	

ности та сконденсованости ідеї. Це вже син	

теза цілої епохи, могутній зліт духа, як на па	

леолітичну людину. Меандр	лябіринт у супро	

воді ще й інших символів, як от пташка, три	

кутник і свастика, а в центрі цих символів –

жінка, що доглядав огнища, аби не згасло, а

навколо неї мамутові черепи22. Це вжі склад	

ний і багатий комплекс, що за ним криється

якась багата мітологія.

"Неможливо не відчувати, – каже Д. Камп	

белл, – переглядаючи матеріял лесових рів	

нин цих стоянок мисливців на мамута, що ми

– у провінції фундаментально відмінній сти	

лем і мі	 тологією від тієї, що розвинули мис	

ливці великих мальованих печер. Найбагат	

ший центр цього східнішого стилю виявився

начебто у просторі між Дніпром та Доном,

так, принаймні, на сьогоднішній день виявле	

но. Мистецтво це не було, як у печерах, імп	

ресіоністичне, а геометрично стилізоване, і

головна постать була не замаскований ша	

ман, що одночасно виглядав як людина і як

звір, а цілком гола плодовита жінка, що охо	

роняє огнище. І я вважаю найзнаменнішим,

що ми дослідили в її оточенні констеляції мо	

тивів, які залишилися в щільному зв'язку з бо	

гинею пізнішої епохи неоліту і в періоді висо	

Мальта, Сибір

Сагара, Африка

Мізинь, Чернігівщина

Мізинь, Чернігівщина
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Лябірикт на скелі в північній Осетії
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кої цивілізації: меандр (що стосується лябі	

ринту), птиця (у голубнику храму Афродити),

риба (у рибних ставках цього самого храму),

сидячі тварини і фаллос. Хто, читаючи про жі	

ночу постать серед мамутових черепів, не ду	

має про Артеміду, як мисливицю, господиню

дикого звіра? Або про індуську Покрову Дому

й богиню щастя Лакшмі у її вияві, як Лакшмі

Слонів (Gaja Lakshmi), де вона показана си	

дячи на квітці лотосу, по обидва її боки – два

могутні слони, що поливають на неї воду..."23

Відзначаючи й підкреслюючи вишукану

організованість форми цього мистецтва на

мамутово	 му іклі, дослідник ще раз прихо	

дить до висновку, що Україна – мітогенетич	

на зона, звідки розходяться універсальні мі	

ти, які підмурували засновки сучасної нашої

культури.

Цю думку Дж. Кампбела досконало під	

тверджує аналіза такого слова, як діва, що їй

присвячено наступний розділ.

V
Тепер візьмімо один із аспектів палеолітич	

ної "Господині Мамутів", Артеміду, володарку

дикого звіра у грецькій мітології, абож Діяну у

латинському найменні. Хоч Артеміда	Діяна у

грецькій мітології фігурує вже в ролі дочки

верховного патріярхального божества, Зевса,

але її "фах" (Господиня Дикого Звіра) цілком

недвозначно виявляє її глибоку старовин	

ність, її тотожність із оріньяцькими зображен	

нями. Це ж вона наказує звірам добровільно

ловитися, щоб людям було що їсти. Це ж вона

має ще одне ім'я, Гекаерга, що означає:

"страшна для звірів". Це ж вона стоїть на леві,

а в ногах у неї дві лані, – так бо її зображують.

Це ж вона тримає ріг, що з нього сиплеться

достаток на людський рід, це вона з піднесе	

ними руками чарує, щоб мисливець поцілив

свою здобич.

Мас вона й ще одне ім'я – Діва, з цього са	

мого кореня. Воно найкраще пояснюється в

нашій мові словом дивий, що й означає "ди	

кий" (дивись словник Грінченка), а за поняття	

ми па	 леолітика – "божественний, святий"

(себто тотем. До речі, й ці два слова тотемно	

звіриного походження). 

Ми вибрали це слово з усіх інших незчис	

ленних назов богині тому, що воно дуже доб	

ре ілюструє складну мозаїку й переплетення

старіших матріярхальних і новіших патріяр	

хальних уявлень та ідей, а також і процес об	

ростання старих понять новими. Цей процес

охоплює не одну, а кілька великих і довготри	

валих епох.

Найперша прикмета цього звуко	ідеоло	

гічно	 го символу – Діва, Діо і багато інших –

та, що він став універсальним здобутком

всього індоєвропейського мовного дерева.

Крім свого основного значення, – надпри	

родньої сили, дива, божества, – він став ко	

ренем маси слів, що їх тепер вживає індоєв	

ропейське мовлення.

Ось лише кілька прикладів:

На сході у індусів слово дєви означає "бо	

ги". У однині воно звучить: дева, деві. Богиня

Деві – дружина Шіви24. Хатня богиня касти Ку	

руба зветься Калю Девару24. Девару аву –

"священна череда"24. А звідки росте це понят	

тя боже	 ственности, то дуже наглядно пояс	

нює таке ж саме слово у вжитку гірськогі інду	

сі сого пле	 мени Тода. В тодів девами звуть?ч

на справжнісінькі реальні буйволи, що їм тоди

творять божеський культ25.

А от у персів дев (daeva) уже означає нечис	

ту силу, диявола, демона20.

У Ріґ	Веді, знаменитому збірникові старо	

винних релігійних гімнів, бог сяючого неба

зветься Діяус. Яке знайоме для Заходу ім'я!

"Бог неба був шанований індогерманськими

народами, і ім'я Діяус (Dyaus), Зєус (Zeus),

Юпітер (Jupiter), Зіу (Ziu),	 спільне для ведич	

них індусів, греків, римлян і тевтонів, – каже

дослідник світових релігій20. Додаймо ще й

Дий, – слов'янське слово, що означає: Зевс26.

Та й тепер на Заході божество має цю наз	

ву: Деус (Deus, лат.), Діос (Dios, есп.), Дьє (Di	
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eux, фран.), Дєіті (Deity, англ.) та інші. А як ба	

гато похідних із цього кореня, що могли б ви	

повнити цілий словник! От, для найближчого

прикладу: дівін (divine) – "божественний", де	

вотед (devoted) – "посвячений"...

Ось римська монета, знайдена при розко	

пах скитського городища, вона датується

141	им роком після P. X. На лицевому боці –

голова жінки й напис: Діва Фаустіна (Diva Fa	

ustina); на звороті – фігура жінки у покривалі,

вона тримає у правій руці світильника, а в лівій

– списа27. Якесь божество, себто діва, богиня

по	теперішньому.

У тих же латинян хатня богиня з мітлою зва	

лася Деверра28. Та це ж зовсім так само, як і ін	

дуська хатня богиня, Калю Девару!

Римська Діяна "була не тільки господинею

дикого звіра, володаркою лісів і гір, самотніх

галявин та дзвінкошумливих рік; її уявляли ще

й як місяць, особливо жовтий місяць жнив, бо

це вона наповнювала селянські засіки щедри	

ми плодами. Вона чує молитви жінок при по	

логах, бо вона також богиня породів, що да	

рує нащадків чоловікам і жінкам. Отже, Діяна,

як і тотожня їй Артеміда, може бути визначе	

на, як богиня природи взагалі й плодючости

особливо. Не дивуймося ж, що вона... була

представлена образом, скопійованим із

Ефеської Артеміди – з багатьма грудьми, із

усіма нагромадженими емблемами її розкіш	

ної плодючости"29.

До цих Фрезерових слів додамо ще від се	

бе, що таку характеристику можна підписати

під кожним зображенням із оріньяцьких пале	

олітичних стоянок. Але вернімось до Діяуса.

На півдні, у Греції, цей самий Діяус легко

впізнається у Дзевесові, Зевесові, Зевсові.

Верховне божество пастухів, завідувач гро	

мом і блискавкою, патріярх родини богів, що

живуть на Олімпі, – і батько численних позаш	

любних дітей: богів, півбогів, героїв. Такі знані

прикмети цього патріярха, що носить все ж

таки ім'я, успадковане з тих часів, коли ніяко	

го поняття про богів не було, а були тотемні

звірі	предки. І сам він із такого тотему виріс,

бо його звіриний аспект – бик, носій плодю	

чости, може отой розкішний бугай, що зобра	

жувався так часто у мад	 ленських мальова	

них печерах. Та що ж, самі тотеми мадлену ус	

падкували свої назви від оріньяцьких дів, во	

лодарок дикого звіра.

Крім Зевса, таке саме ім'я носить його син

Діоніс, що ото з бичачими рогами вже й наро	

дився. Він – внук Деметри, бо сама Деметра

віддала Зевсові дочку свою і матір Діоніса,

Пер	 сефону (Коре)30.

Є й жіночі втілення:

Діоне – дружина Зевсова.

Діо – дочка Зевсова.

Посідаеіа – жіночий аспект Посейдона, бога

морів.

Дівія31 – згадується у записах Кноссосу

(Крит). Може це й було критське ім'я могут	

ньої "Господині Диких Звірів"? То виходить...

Наша Діва розкошувала на Криті до появи там

гелленів?

Ім'я богині Деметри навіть не потребує роз	

шифрування. Це ім'я просто так і означає:

"богиня	матір", "земля	мати", а це ж таке

знайоме та зрозуміле нам, з оріньяцьких часів

і по сьогодні, поняття.

Це саме де в гелленів перетворилося на ге і

дало багато похідних слів, що про них була

вже мова у попередньому розділі. Пригадай	

мо тільки матір богів, Гею чи Гаю, що вона ж

таки й "земля	мати". Все це – родичі	слова "у

перших", що за ними йдуть слова	родичі "у

других" і "у третіх"...

На північ від Чорного моря, себто в самім

осередді сходу	заходу	півдня із однаковим

іменем божества, аж до історичних часів зат	

рималася назва Діва для богині, що має всі

архаїчні риси матері	корови, тотемного бо	

жества причорноморських племінних об'єд	

нань. Затрималась вона у кримських таврів,

що їх саме ім'я зраджує недавній близький

зв'язок із цим божеством. Існує леґенда, що

таври походять від биків Озіріса, який впер	

ше орав землю плугом і цими, значить, пред	

ками таврів. Авжеж, дуже почесне це їх по	

ходження. Отож таври й мали божество Діву,

а як вони її уявляли, це також нам відомо. На

теракотовій платівці, знайденій у Херсонесі

1946	го року, показано жінку з головою

корови, а нижчими кінцівками зміїними, – так

виглядало велике херсонеське божество, Ді	

ва Тавропола. Нею присягали в договорах, їй

приписували чудо врятування Херсонесу, їй

приносили людські жертви, її називали прос	

то таки царицею Херсонесу. Там же знайде	

но й монети із зображеннями: на одному бо	
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ці Діва, а на другому – бик, що має намір ко	

лоти рогами. В похоронному обряді бик та	

кож відогравав ритуальну ролю, як тепер ви	

явлено у розкопах. У могилу клали стилізова	

ні зображення голови бика, а то й справжні

голови. Ба навіть хоронили й цілого бика.

Статуетки Діви знайдено і в Ялті32.

До речі буде подати тут довідку із книжки

П. Єфіменка "Первісне суспільство". "Окре	

мий тип культури повинен відрізняти в мад	

ленський час первісну людність північного

Причорномор'я, де протягом тисячоліть ос	

новою існування степових племен була го	

нитва за величезними табунами диких биків

(європейських бізонів і зубрів), що ото кочу	

вали по цих безкраїх просторах"33. Тут уже не

мамут (як у прильодовиковій смузі), стоїть на

першому місці, а дикий бик, тур.

Вже це одне наводить на думку, який старо	

винний цей культ Діви	корови (бика) у північ	

ному Причорномор'ї. Він ген	ген старіший за

культ патріярха пастухів, Зевса. І самі міти це

підтверджують. Діву	Артеміду, кажуть вони,

до Греції із Криму викрадено.34 Вона автохтон

тут, у північному Причорномор'ї, її храм і жер	

товник споконвіку були тут; аж після пригоди з

Іфігенією, статую Артеміди викрав брат Іфі	

генії, Орест, і утвердив її у грецькому місті. Бо

чого ж би треба було переносити призначену

на жертву Іфігенію аж так далеко в Крим і ро	

бити її там своєю жрицею, якби батьківщина

Артеміди була десь ближче у Греції?

В інших мітах Артеміда народжується у

Греції випадково, бо матері її, Лето, прийшов

час родити у місті Делосі тоді, коли вона іш	

ла із своєї півночі. І все ж таки там на північ

від Греції, у Гіпербореї, процвітав культ Арте	

міди так інтенсивно, що землячки її, гіпербо	

рейки, щороку приносили культові дари до її

храму у Делосі.

З бігом часу і з зміною обставин Діва пе	

ретворилась на Діяуса	Зевса, а одночасно

стала його дочкою.

Само ж слово діва, чи візьмімо для зручно	

сти його стрижень ДВ, само це слово, зро	

дившись десь в українських степах, як назва

звіри	 ни	матері	покрови, пустивши свої па	

рості на схід	 захід	південь, дало неймовірно

багато слів	дітей, слів	внуків, слів	правнуків.

В нас на своїй материзні, як і слово жєна, во	

но залишилося, насамперед, у першозначен	

ні: "людина жіночої статі". Правда, до нього

тепер приточено вимогу патріярхальної ідео	

логії: ще й незайманниця. Та слов'янська мі	

тологія іґнорує цю патріярхальну вимогу. В

назвах польових богинь діва і жена зливають	

ся, мають одне значення. Ось назви цих нео	

літичних богинь: дівоженки (богемська),

дзів'є жони (лужицька), дзівожони (поль	

ська), дів'є девойки (словенська), діві те же	

ни (болгарська)35, діве баби – мітичні істоти в

Галичині, що живуть у горах (Кольберґ, "По	

куття" т. З, стор. 100).

В цих назвах висувається на перше місце

божественність	дивність "жон". Слово дивий

має ще й досі два значення, і "дикий", і "див	

ний", "чудесний" – так, як відчував це й пале	

олітик.

Дгва	Обида, що має другу подобу лебеди	

ці, існує в нашому епосі ХІІ	го століття ("Сло	

во о полку Ігоревім"). Але там є вже також і

Див, якийсь досить неприємний персонаж,

подібний до перського дива	демона. "Див

кичеть верху дерева..." і накликає біду. Є й

вислови	приказки: "А, щоб тебе Див узяв!"

"Дій його чести!" (Словник Грінченка). А

втім, у галицьких гаївках Див іде в парі із Ла	

дом. "Ой, ДивЛадо..." Або ось ходовий ви	

раз: "Оце, з доброго дива!..." (значить: "ні з

того, ні з сього", "несподівано", але щось

приємне трапляється). Виходить, що Див

був і добрий, не тільки злий.

Може оцей Див	Ладо – тотемний предок,

отой дідько, хатній опікун, що живе на гори	

щі? Як ми його собі уявляємо? Щось начебто

як дух предка, щось начебто, як старий дід,

наш дідуньо. Але напевно це вірування – блі	

да ремінісценція якогось розгалуженого

культу предків із пишними церемоніями, ри	

туалами, танками, машкарами, перетворен	

ням у іншу подобу...

То вже тепер впізнаємо й слово дід, дідо.

Це ж варіянт слова див: як і в гаївках приспів

Див	Ладо, Дід	Ладо значить одне й те ж, так,

очевидно, і в побутовій розмові. Родинна

номенклятура має кілька таких назов

споріднення із збереженням цього самого

кореня.

Дядько – брат матері чи батька. В селі –

кожен старший чоловік для молодших –

дядько. Це наводить на думку, що така назва

за старшим чоловіком збереглася із часів,

коли село це й був рід, а в цьому роді,

зрозуміло, всі старші – дядьки.

Дівер – брат жінчиного чоловіка. Тут повіває

старовинним груповим шлюбом, де всі брати

	 чоловіки для жінки. Слово "дівер"

витворене за тим самим принципом, що й

"товариш" – член одного роду (в даному разі

роду Товарів). Отжеж, члени якогось роду Дів

– дівери.

Доля кожного слова своя. Як слову

"товариш" судилося дожити до ХХ	го

століття н. е. і змінити своє первісне

значення на значення "приятель", то слово

"дівер" мало особливе значення тільки для

замужньої жінки, це їй важливо чомусь

пам'ятати, хто – брат її чоловіка.

Дідух, дідуха – пращури, присутні на

родовому святі Різдва у подобі снопа. Яке

цікаве переплетення палеолітичного культу

предків (пригадаймо жіночі фігурки, що

робилися, напевно, не тільки з каменю, а й із

Херсонес, Крим
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дерева, трави	соломи) із неолітичною

хлібно	зерновою святістю!

Навертаються на думку ще деякі слова із

цього самого "дівиного" кореня.

Дія – це божеська прероґатива. А від цього

– дієслово діяти. Дивитися, дивуватися.

До'іти – колись напевно акт священний, а

слово позичене від божества, що його доїли.

Давати, а наказове – дай! Це – щоденне

звертання до божества. Можливо, воно так

часто повторювалося, що аж перестало

відчуватися, як ім'я божества, і стало

потребувати ще другого слова: Боже! Це –

незмінний приспів у стародавніх гімнах, що

звуться колядками, гаївками чи іншими

обрядовими піснями. Ой, дай, Боже! Цей

самий вираз: "Бог, дай!" стягнувся в одне

слово б о дай.

А ось назви рослин, що їм приписується

божественне, чарівниче діяння: дівина

(дурман), дгвенна, дівунка (Словник

Грінченка).

Але Діва була не тільки сонце, небо, земля,

огонь, знання, господиня дикого звіра (себто

мисливства), врожаю, плодючости, пологів,

господиня гір і лісів, – вона була ще й вода, бо

ж вона – універсум. "Ріку богиню нарицають і

звір живущ у ній, яко бога нарицая, требу тво	

рять..." Ов Диєві жреть, а другії Дівії..." – за

словами Григорія Богослова36. Така картина

була ще зовсім недавно, яких 8	9 століть то	

му. Що ж казати про те, що ніякими пропові	

дями чи літописами не зафіксоване, що від	

ходить від нас у загадкову минувшину?

Все ж воно живе в мові. Ріки справді були в

уяві предків живими істотами, які при бажанні

могли ставати реальними жінками	богиня	

ми. Наприклад, у індусів не можна переходи	

ти ріку, бо це її ображає, а як уже мусиш, то

треба перед нею просити пробачення".

"Перси ніколи не переходять ріки із секреці	

ями свого тілі, навіть не миють у ній рук, та й

іншим не дозволяють...

	 каже Геродот38, а в іншому місці: "Перси

уявляють ріки живими істотами, що їм треба

приносити жертву. Перси	маґи, під час похо	

ду Ксеркса, принесли в жертву річці Анґітес

білих коней, щоб умилостивити ріку, та при

тому відбули багато різних магічних церемо	

ній ..38 У скитів існує культ Дунаю, а в меотів –

їхнього озера (Озівського моря) і Дону. Вони

вважають ріки і гори божествами, присягають

на них і кланяються, як священним зображен	

ням, – каже Максим Тирський39. "Єгиптяни ро	

зуміли під іменем води саму богиню Ізіду..."40

А як у наших пращурів, тих що дали нам

мову, якою говоримо? Що залишили назви

рік із основою ДН – Дунай, Дністер, Дніпро,

Дінець, Дін? Все це теж назви богині	води? –

У одній із сучасних індоєвропейських мов,

що її вважають нащадком скитської (осетин	

ській), дон так і означає "вода". Отже, коли

говоримо Дунай, то це значить: "вода	ай", а

як кажемо Дністер, то значить "вода	істр"

(Істр – корова чи Іштар, а це все одно).

До цієї серії назв рік треба прилучити наз	

ву ріки Двина, що пояснює, як це із діви вий	

шло ДОНІ До слова "Двина" подібні назви во	

дяних істот у слов'янській мітології: Девонна,

Дзєванна, Дана. Лужицькі слов'яни вірили,

що Дєвонна місячними ночами бігає із соба	

ками по лісі та лякає звірів40. Це ж не хто, як

Діва, Діяна. Стягнення цього довжелезного

слова "Дєвонна", "дзєванна", дало "дон",

"двина". Але до якого тільки невпізнання ста	

рі назви не міняються! Ось старовинна назва

міста Дєвінґрад була замінена на назву Маг	

дебург. Дєвінґрадом воно звалось тому, що

там був храм Діви40.

А що таки Діва дала назву рікам, то на це є

потвердження ще й аж у... ШОТЛАНДІЇ. Там

також є ріка Дон, а на тій ріці Дон є місто Де	

вана. Друге місто, там же, зветься Дева, ніби	

то за назвою ріки Дее. "Але, – каже дослідник,

– назви міст Девана і Дева в дійсності – назви

рік Дон і Дее. Взагалі, – додає він, – імена рік і

місцевостей мають тенденцію затримати наз	

ви стародавніх племен. І ще треба додати, що

стародавні мешканці тих Деван і Дев мали

матрилінеальний рахунок споріднення".41 Міс	

цевість ця пов'язана із традицією поганських

свят, що в центрі їх стоїть жіноче божество під

різними назвами. Є там і земля	мати Годіва, і

Дана Чорна Анніс, що її ім'я часто пов'язують

із грудоподібними горбами. Вона їде на коні

в

й

!"

А

а	

и	

з

сь

в

к,

и	

то

д,

і	

о

и	

н	

о.

ів

к,

а

ов

го

–

–

ва

в,

ді,

ає

и

р"

й

зі

ів

ву

о

е

о

я

сь

а

ке

ту

що

із

Греція Керч, Кримська обл.

Мікени, Греція

Пастирське городище, Черкаська обл.

Київ

UR-2017_5.qxd  24.01.2019  19:44  Page 21



УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ

гола в час релігійних процесій – велика по	

дайниця плодючости. Це — кельтська Діяна.

Вона має нагляд над вітрами, морями та по	

рами року. Багато округлених гір названі її

ім’ям, бо то — її груди42. Справді, несамови	

тий образ, що для нього навіть епітети „веле	

тенський», „титанічний» — мушино малі.

Не забудьмо ж і про „водне» походження

іме	ни Евдокія. У Гомеровій „Одісеї» є така

морська німфа, зветься вона Евдотея. У вели	

коруському варіянті ім’я Евдокія звучить —

Авдотья; вона, за народнім віруванням, боги	

ня весняних бурхливих вод, себто таки Евдо	

тея. Та й чуємо, аж у вушах дзвенить, у всіх цих

словах звук до, „вода», уламок, стертий фраґ	

мент колись повного імени богині, що зна	

чить: Добра Вода	Бо	гиня — Евдотея.

Але хіба це всі аспекти універсальної Вели	

кої Матері? Ось ізгадаймо ще й богиню тан	

цю, чи старовинніше сказати б данцю, богиню

Дану. Без „данцю» неможливо уявити собі

жодної дії наших предків, данцем вони запо	

чатковували кожну оказію, вкладали в нього

найвищий і най	бурхливіший вияв своєї енер	

гії. В стані екстази та піднесення мов би спо	

лучалися із божеством та в цій сполуці бажан	

ня людей ставали бажанням божества, в цьо	

му разі Дани. Тож її іменем і названо таку важ	

ливу активність людини, як данець	танець. У

гуцулів (Жаб’є, наприклад) в час забави раз	

у	раз згадують цю богиню приспівом: „Ой, сі	

да	ріда, сіда	ріда, сіда	ріда й Дана!» А після

якоїсь там чарки весільна сваха, узявшись у

боки, пританцьовує: ,,Ой, Дана, моя Дана, я

ще ж зовсім не п’яна». (За О. Тарнавським).

Чи треба продовжувати в безконечність

варія	ції слова діва, що в нас, у центрі індо	

європейських мов, зосталося в своєму пер	

шозначенні: „осрба жіночої статі» (дівчина,

дівка, дівча, дівчисько, дівчинина, дівчук,

піддівка, дівуля, ді	вега, дівиця, дівонька то	

що, тощо)? Правда, божественність діви із

цих слів випарилася, хоч ми могли б із пов	

ним правом замінити слово „богиня», сло	

вом „діва». Тому й не здивуймося, що інс	

тинктовно не кажемо: „Богиня Пречиста», а

кажемо невідмінно: „Діва Пречиста, Діва Бо	

гоматір», не усвідомлюючи навіть, що про	

довжуємо старовинну традицію назви нашо	

го одвічного божества, Великої Матері, мо	

же ще Матері Мамутів оріньяцької епохи.

VI
Мітологічна творчість доби оріньяку на

канві вірування про Матір	Універсум ще

буйніше розцвіла в наступній, мадленській

епосі, на канві тотемістичного світовідчу	

вання, а саме мітич	ного споріднення із сво	

їм годувальником	звіром. Із заниканням

льодовика й вимиранням мамута — у центрі

людської уваги та мітів стає північний олень,

як найпоширеніший звір доби. Деякі архео	

логи визнають навіть окрему „оленячу добу»

для певних частин Европи. Але особливо ве	

лику ролю для нашої цивілізації відограв

бик, — дикий тур чи бізон. Археологи знахо	
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дять таку величезну кількість кісток цих тва	

рин на досліджуваних стоянках, що виділя	

ють окрему „бовідську добу»48, чи то пак

„бичачу». Сказати б, наша цивілізація —

продукт цієї „бовід	ської доби», бо всі ті бо	

ги, що фігурують у індоєвропейському пан	

теоні, мають дуже велику здібність легко пе	

ретворюватися при всіх випадках на биків,

або мають своїм символом бичачі атрибути

— і це зраджує їх тотемне походження.

Разом із множенням племен на цій розкіш	

ній базі незчисленного звіра (дикого тура,

зубра, бізона) множилися й тотемні назви

племен	родів, хоч далеко звуково не відбігали

одна від одної. У всякому разі, зберегали

один корінь. Отжеж, у таких сприятливих обс	

тавинах зродилися й незчисленні варіяції на	

зов цього звіра та й племен, що на ньому жи	

ли. Це були різноманітні приголосні забар	

влення звуків ДВ, ДВР, ТВ, ТВР, ДЗВ, ДЗВР,

СТР, CP, СВР, тощо — ДІВА, ТАВР, ЗВІР, ДЗВАР,

САВР, ІСТР тощо, тощо.

Все це були назви тотемних племінних

об’єднань та назви рогатої худоби, що гойно

розплодилися навколо Чорного й Серед	

земного морів.

З величезного накопичення прикладів, що

ляві	ною сунуть відразу за цим тверджен	

ням, візьмімо тільки один: гори Тавр. Один

гірський хребет Тавр є в Анатолії на азій	

ському березі Чорного моря, а другий — на

північному березі, наші Таври, кримські го	

ри. Ми ж уже бачили, що відповідно й нарід

там такого ж імени існував, і походження йо	

го тотемістична леґенда вияснює від турів		

биків, і божество їх має подобу дворога...

Відзвуком споріднення богів із биком	то	

те	мом можна вважати й споріднену їх наз	

ву у народів індоєвропейського мовлення.

Дзевес (Зевс, що ми його вивели із матрі	

ярхальної Діви), знаменитий коханець Ев	

ропи в образі бика, має свого брата й від	

повідника у Сівг (Шіва), індуському богові

творення й деструкції, що його символ й

атрибут також бик.

Сіва має однакове звучання із слов’янсь	

ким богом Сварогом, а в індуському збірни	

ку гімнів, Ріґ	Веда, Сварга це — саме небо,

рай, вирій себто сяйна потойбічна частина

жінки	універсуму.44 У слов’ян є також і Сіва,

богиня полабських племен, а побутувала

вона там ще в історичні часи, бо звістку про

неї подав німецький історик Гел	молд у

„Хроніці про слов’ян» (1168 p.). Функції й ат	

рибути забутого протослов’янського Сва	

рога нам неясні, настільки замулене його

тотемне минуле, хоч рід його, Сварожичі,

яскраво запам’ятався, видавши з себе на	

віть бога Сварожича.

Втім, дещо допоможе вияснити, що воно

за Сварог, осетинське слово дзвар. Воно

стоїть звуково посередині між словами „Де	

ва», Деус», „Дзеус», „Сварга», „Сварог» і...

„звір». Що ж таке дзвар? А це — святий, бог,

святе місце, святилище, де відбувається

жертвоприношення, хрест, жіноче божес	

тво...45 А як придивитися, то це ж таки наше

слово святим, що походить і від слова „Сва	

рог» і від слова „звір».

Ще замуленіше часом і вимітанням пле	

мен тотемне звучання богів на заході. Ось

кельтське божество небо	бог, що асоціюєть	

ся із сонцем, биком і змієм — Тараніс, він же

Юпітер. Ось бог Тєутатес, скандинавський

Top (Thor)46.

Та й знов ми пройшлися по всім просторі

індоєвропейського мовлення і в цій екскурсії

знайшли українську територію у самій

середині. Тур у нас так і є тур	звір,

дворіг, або розгорнено —

товар. Це — варіяція

слова тавр. Як із

словами

жена, діва, і слово тур залишилось у нашій

мові в своєму прямому значенні.

VII
Справді, варто задуматися над цим мо	

гутнім відтиском печаті Діви на такому ней	

мовірно великому просторі. У цій казці я на	

магаюсь накреслити головні пунктирні лінії

до тих народів, що заторкнуті магічним жез	

лом Діви. Та хоч яка невправна й схематич	

на ця моя казка, але вже можна зробити два

висновки. Перший: всі оті вірування про

жінку	універсум, печеру, лябі	 ринт тощо,

тощо, вони – нашарування не останньої па	

ри століть, та навіть не спадщина неоліту, а

насліддя глибокого оріньяку й мадлену.

Другий: витворене в дитинстві людської ра	

си має досконалу живучість. Навіть те, що

прийшло до нашого світовідчування й фол	

кльору з ідеології неандертальця, з епохи

мустьє, сьогодні воно теж складає частину

нашого світогляду, побуту. Який розмах у

простори і в глибини!

❆
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ЯК КОРОЛЬ ДАНИЛО
ЗНИЩУВАВ СВІЙ НАРОД

Всім добре відома особистість князя Дани	

ла Романовича, прозваного Галицьким. Дех	

то навіть знає, що Папа Римський його коро	

нував на короля. Знаємо про Данилові спро	

би об’єднання Русі, війни проти поляків та

угорців. Знаємо про його боротьбу проти

монголо	татарського нашестя.

Хоча, один мій знайомий якось сказав: «Ці	

каво, а самі монголи знають про монголь	

ське іго на Русі?» Це до того, що з цим на	

шестям не все зрозуміло. Тобто ми впевнені

у його твердій державницькій позиції та від	

стоювання інтересів свого народу. І якщо

державницька позиція не підлягає сумніву,

то інтереси народу…

У цій частині історія замовчує його діяль	

ність. Для розуміння – ви чули щось про «бо	

лоховську єресь»?

Усі історичні книги якось сором’язливо об	

ходять стороною цю війну. А це була справ	

жня війна. Війна за незалежність від князів та

їхнього свавілля. Якось вчені мовчать про те,

що безперестанно ворогуючи один з одним,

князі поводилися не краще за хижаків степу:

спустошували цілі області своїх суперників,

палили їхні села, забирали, а якщо не могли,

то вирізали худобу, а захоплених селян про	

давали половцям, які, в свою чергу, перепро	

дували їх на невільничі ринки Візантії.

Коли прийшли монголи, вони передусім,

намагалися зруйнувати державні інститути,

які б могли чинити їм організований опір.

Для народу ж їхня зверхність не була

страшною – татарська окупація обмежувала	

ся, переважно, збором данини у вигляді

збіжжя, необхідного кочовикам для їхнього

існування. Та навіть це вони робили ощадли	

во, не забираючи всього, забезпечуючи ста	

більність зернових надходжень і стійкість

більш	менш нормальних взаємостосунків,

що вигідно відрізняло їх від князівських дру	

жин, які «по	чорному» грабували свій народ.

Користуючись тим, що татари руйнували

переважно ненависні їм дружинно	бояр	

ські державні установи, вони знову, як і ра	

ніше, поверталися до своєї споконвічної

самоорганізації – Звичаєвого ладу. Тепер

обраних на сільських радах народних стар	

шин майже повсюди стали називати отама	

нами – давався взнаки час, прожитий

спільно зі степовими народами, культура

яких, відтак, ставала невід’ємною часткою

українського народу.

Отамани представляли населення гро	

мад перед Золотою Ордою, організовували

збір данини для хана тощо, за що отримали

від істориків (навіть українських) образливе

прізвисько «татарських людей», тобто та	

ких, які вибилися з	під безпосередньої за	

лежности від своїх князів і піддалися самі

під татарську зверхність. Звучить так, нена	

че князівська зверхність була для них су	

цільним благом.

І тут на арену виходять так звані «болохов	

ці». Кажуть, що назва ця пішла від міста Бо	

лохов, де вперше українці порозумілися з

монголо	татарами. Грушевський пише, що ці

люди, які захотіли стати вільними, мешкали у

верхів’ях Случа та Південного Бугу. Гляньте

на карту. Тільки між витоками цих річок ле	

жать сотні кілометрів.

На чолі болоховських громад стали загаль	

нообрані на колах отамани, які під час походу

Бату	хана, коли руські князі розбігалися хто

куди, полишаючи городи напризволяще,

виступили йому назустріч та уклали з татара	

ми угоду про мирне співвіснування, як ко	

лись їхні предки те робили зі скіфами та сар	

матами. Грушевський каже, що «Земля роз	

сипається на дрібні городські громади, не

злучені між собою ніякою тривкішою органі	

зацією, окрім спільності і солідарності, з ду	

же слабкою політичною властю, з повною пе	

ревагою самоуправної громади».

Для Данила створення самоуправних

міст було небезпечним, бо підривало всі

підвалини його держави. Тому його війH

ська знищили спочатку шість потужних

фортець: Кам’янець, Колодяжин, Губин,

Межибож та Перемишль. Їх було знищеH

но до основи, земля випалена і спустоH

шена на цілих триста років.

Татар в наших краях на той час було мало

– основні сили були в походах. Знаючи це,

Данило вислав з військом свого сина Швар	

на на вільні громади Тетерева та середньої

Случі, куди поширилася болоховська ідея,

знищуючи та упокорюючи їх населення.

Політика болоховців була настільки не	

безпечна княжій владі, що Данило нищив не

самих провідників, а цілі городи, цілі землі;

ворогом для нього був сам народ, який на	

магався скинути князівсько	дружинне іго,

яке для нього було набагато страшнішим за

монголо	татарське.

Літописи оповідають, що після цих пере	

мог Данило почав готувати похід і на Київ,

який за відсутності князів утворив власне

громадівське самоуправління. Однак татари

не дали можливості йому це зробити, виря	

дивши спочатку воєводу Куремсу, а потім і

Бурундая на Галичину. Та час було втрачено –

князь знищив десятки міст зі своїми людьми.

РИТУАЛЬНІ
ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ

У другій частині ми згадаємо всім відоме

повстання гайдамаків. Ви до цих пір переко	

нані, що вони повстали у 1768 році? То ви гли	

боко помиляєтеся. Навіть Вікіпедія каже, що

перше повстання гайдамаків зафіксовано у

1708 році на Волині.

Отже, їхні повстання тривали 60 років. Вам

про це казали в школі чи університеті?

Якщо так, то може пояснили хто такі гайда	

маки? Та ж сама Вікіпедія каже, що це слово

іншомовне і походить від терміну «гнати», тоб	

то – вигнанці. Одна особливість – центром

гайдамаччини були болоховські землі.

А тепер трішки того, про що вам ніде не

розкажуть, ця інформація зберігалася в ко	

зацьких родах. Гайдамаки – це не якісь там

селяни, що проти панів повстали, а це ті сі	

човики які вийшли з під порядкування Костя

Гордієнка, що героїчно сидів в Олешках і
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3 повстання в Україні,
про які ми не чули

Наша історія – це історія війн. В основному за свою землю та свободу…
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створили свою Січ – Гард на Бузі (десь біля

сучасного Південноукраїнська). Звідти вони

і ходили на правобережжя ляхів різати. Пов	

стань було багато, найбільше під проводом

Верлана, а зовсім не Залізняка. Мета була

політична – визволення території і створен	

ня гетьманату на території правобережжя і

території війська низового. Зрештою, Заліз	

няка обрали гетьманом. І саме він – останній

гетьман України, а не Кирило Розумовський,

як вам кажуть історики.

А повстання Верлана взагалі цікаве. Воно

виникло у 1734 році з подачі московитів і ни	

ми ж було придушене. Верлан, як і Гонта, був

сотником надвірних козаків. Повстання під

його проводом охопило Київщину, Брацлав	

щину, Поділля, Волинь і Галичину. Гайдамаки

дійшли до Львова і думали його штурмувати.

Повсталі вбивали панів та орендарів, знищу	

вали маєтки та костьоли, захоплювали пан	

ські володіння. Воно було настільки потуж	

ним і страшним, що після того поляки забо	

ронили українцям мати ножі та сокири. Доз	

волялася лише одна на кілька хат.

Що ж до Коліївщини, то тут вам також про	

мовчали. Хоча, більшість істориків цього на	

віть не чула. Чому Коліївщина – бо повстанці

за зброю обрали спеціальні ножі – колії. Щоб

ви розуміли, цими ножами у селах кололи

свиней. Ну і що тут особливого? А особли	

вим є те, що у нас всіх тварин ріжуть, або ру	

бають. І лише свиню – колють. А коли у нас

традиційно колють свиней? Правильно, на

Різдво і на Паску. Два найбільші свята. Нічого

не приходить в голову?

А знаєте, як у Краю ще називали Сонце?

Козацькі перекази відповідають на це питан	

ня – Батько Коло. Або просто Коло. А тепер –

«колоти».

Додумалися?

Правильно – коління свині – це давній

язичницький ритуал жертвоприношення. І

прововодиться він ритуальним ножем – колі	

єм. А убивство ворога ритуальним ножем –

це як? Правильно, Коліївщина!

Ворог так дістав, що люди приносили його

в жертву, а не просто вбивали. Ось вам і фі	

нал Гайдамаччини.

ХОДИЛИ ОПРИШКИ
Третій розділ піде про опришків. Якщо хто

не в курсі, то це повстанці в Карпатах. Про

Олексу Довбуша чули? Найбільш відомий з

них. Кажуть, теж характерником був. Зреш	

тою, це майже все, що вам розповідали у

школі чи інституті. Можливо, ще згадували,

що опришки та гайдамаки діяли заодно і

Довбушу надавалася підтримка.

Олекса почав опришкувати у 1738 році ра	

зом з братом Іваном. Але ми не станемо пе	

реповідати його історію, бо вона загальнові	

дома. Акцентуємо вашу увагу на тому, коли

вперше було зафіксовано повстання оприш	

ків. Це 1498 рік.

А знаєте коли убили останнього опришка?

Не повірите – Миколу та Юрія Шугаїв було

убито 19 серпня 1921 року.

423 роки! Як вам тривалість повстань?

Жоден народ світу не зможе навести

приклади настільки тривалого повстансько	

го руху. Карпати з околицями – вони великі,

заховатися є де. Загони опришків в різні ча	

си нараховували від кількох чоловік до де	

сятків тисяч. І якщо на початку їхнього існу	

вання використовувалися луки, арбалети,

списи, ножі і бартки, то загін Миколи Шугая

нараховував до ста бійців і був озброєний

кулеметами та снайперськими гвинтівками.

Додатково: чехи кажуть, що останнього

опришка убили їхні жандарми 14 серпня

1935 року біля села Репинного. Його звали

Ілько Лепей. Щоправда, його напарник Юр	

ко Клевець зміг вирватися із засідки. Вихо	

дить – не останнього.

А іще, кажуть, брат Шугая – Петро воював

в УПА… Так що складно чітко визначити дату

закінчення опришківського руху.

За століття війн карпатські українці виро	

били та відшліфували тактику партизанської

війни – засідки та нальоти. Вона і стала ос	

новою тактики загонів УПА в часи другої сві	

тової війни. Але тактика партизанських заго	

нів – це тема для іншої статті.

neskorenaHnacia.com.ua
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«У кожного своя Доля
І свій шлях широкий»

Т. Шевченко.

СС
вято Долі серед численних

свят, які святкували наші дале#

кі предки, є маловідомим і

святкується сьогодні лише громадами

рідновірів. Нажаль з давніх обрядових

дій дійшли до нас лише деякі фрагмен#

ти, але і це вагоме свідчення про дав#

ність виникнення свята та значиму

роль його у прадавньому світогляді ук#

раїнців. Як стверджують дослідники,

воно виникло ще до трипільських ча#

сів і належало до осінніх світоглядних

сонячних свят, що увінчувалися сва#

таннями, весіллями, тому його ще на#

зивають святом дівочої Долі. Але Доля

(судьба) не тільки дівоча і свято мабуть

мало більш поширеніше значення.

Доля – поетизований фантастичний

образ в українській міфології, що порів#

нюється з доброю чи не доброю, щастям

чи нещастям, з багатством чи злиднями,

словом Великою Божественною Силою

добра чи зла. Серед язичників блукали

дуже різні по суті уявлення про Долю та

її прояви. Одні ототожнювали її з душею

людини, як її особистістю, яка після

смерті переходить в інший світ, стає

нав'ю. Адже душі померлих родичів, за

віруванням предків, знаходяться на небі,

де вони і самі знаходять утіху після смер#

ті. Про душу наші предки також не мали

єдиного уявлення, звідки походить, де

перебуває, як втілюється і як покидає ті#

ло. «Бог знає. Звідти ще ніхто не вертав#

ся». Вона була якоюсь абстрактною, не

матеріальною сутністю. В їх уяві в одній

людині могло бути декілька душ і сприй#

малися, як реальні, живі істоти, які ви#

конували різні функції. «Душа бачить,

(розуміє, відає) а серце чує (передчуває),

За Аристотелем у людини також три ду#

ші – рослинна, чуттєва і розумна. Душі

предків прилітали до них на великі свя#

та, в основному вночі, розмовляли, їли,

пили, охороняли родинне вогнище, до#

помагали вирощувати урожай , навіть

грали неабияку роль в їх Долі. Існував

звичай залишати на ніч воду, рушник,

їду і ложки, «щоб душечки попоїли і

вмилися» задобрювали, бо ті бувають і

примхливими, можуть нашкодити.

Побутувала інша уява про душу. П.Іва#

нов з записаних народних оповідей про

Долю, розрізняє: природжену Долю –

душу предків, Долю – Янгола, Долю –

душу людини, її двійника. Вона народ#

жується і вмирає разом з людиною, жи#

ве в могилі чи на ній. Ніколи не залишає

свого власника, попереджує про нещас#

тя, яке може трапитися, може радіти чи

плакати разом з людиною. А може і кли#

кати туди, де повинно сповнитися приз#

начення долею. Ні продати, ні обміняти,

не сховатися, не втекти.

Інше значення Долі#Ангела#охорон#

ця, який ще в лоні матері навчає не#

мовля тому, що воно має знати в зем#

ному житті, (та це мабуть християн#

ське, бо поняття ангела в до християн#

ські часи) не було).

За давніми уявленнями Доля мала над#

природну силу і наперед визначала жит#

тя людини. «Залежно від того, під якою

зорею, планидою народився, – такою і

буде Доля.» Не родись багатий та врод#

ливий, а родись при Долі та щасливий».

Дуже поширеним в усній народній

творчості був в Україні образ лихої долі,

як чоловічої, так і жіночої, – (подружнє,

кріпацьке, бурлацьке, сирітське життя,

т.п.) У Кобзарі Т.Шевченко у багатьох

творах торкає поняття Долі, її суті «До#

ля», «Причинна», «Минають дні, мина#

ють ночі», «Думка».

О.Потебня ( середина Х1Х ст.) в спеці#

альній розвідці «Про Долю та спорідне#

них з нею істот», порівнював її з горем,

притчею, лихом, бідою, щастям т.п.

Долю ще називають Таланом. Ка#

жуть, неодмінно він є в кожній люди#

ні, пильнує її, працює не покладаючи

рук допомагає. Не дай заснути Талану,

бо що не робитимеш, не матимеш від

того користі.

Існує думка, що дорога Долі до люди#

ни закладена в імені її. Знаючи ім'я і во#

лодіючи знаннями символів, можна

вплинути на Долю, оберегти від зла чи

нашкодити. Тому справжнє ім'я дитини

батьки зберігали в таємниці і, лише в 7

років, проводячи обряд постригу, прив#

селюдно об»являли істинне ім'я. Також

Свято долі (24 листопада)

Доля. Лялька у виконанні автора.
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деякий час немовля не показували чу#

жим, щоб не наврочити Долю дитини.

За зовнішністю Богиня Доля уявля#

лась жінкою, яка сукає нитку життя і

роздає кому чорну, кому червону, шов#

кову, золоту чи срібну. Щастя чи нещас#

тя. Зводить і розводить. Доля Богиня –

одне з втілень Рожаниці, наділяє ма#

леньких немовлят при народженні різ#

ними якостями. Пророкує майбутнє. В

одній з колядок співається: «Над тим ди#

тям аж три воли дихало»…. Це три по#

мічниці Богині – Діви#Вили, які мають

безпосередньо відношення до долі всьо#

го живого, що є на в світі і на землі. Во#

ни прядуть нитки для Богині#Долі, яки#

ми та прив'язує при народженні дитину

пуповиною до життя, адже предки вва#

жали, що дитина увіходить в життя тіль#

ки після перев'язання пуповини..

ВесняночкоПаняночко де ти зимувала?
У садочку на пеньочку пряла на сороч#

ку… Вони ще й шили, вишивали, відбі#

лювали. Вили в людській уяві мали без#

ліч назв. З літописів згадуються Береги#

ні, Рожаниці, які обов'язково присутні

при народженні дітей, визначають їх до#

лю, підтримують породіль, слідкують за

тим, щоб роди проходили безпечно. Ви#

ли#Рожаниці мають ширший спектр ро#

біт . Вони опікуються долею великих во#

дойомів, зв'язками між поколіннями та

родинними стосунками, прядуть паву#

тини Роду, забезпечуючи нове народ#

ження померлих родичів в душах онуків,

опікуються їх Славою. Інші – Русалки,

Мавки, Літавиці, Поляниці, Лоскотар#

ки, Водянці, що згадуються в легендах,

піснях, казках, переказах, повір'ях, наді#

ляють людину до різних видів мистец#

тва, вродою, звабою, почуттям. Вселя#

ють в душу уміння, вдачу, натхнення, лі#

кують душу. Діви#Долі перебувають з

людиною на протязі всього життя при

будь#яких (щасливих чи нещасних) змі#

нах в житті, ведуть від народження до

смерті. За висновком Афанасьєва, при

народженні дитини присутні три Діви#

Долі – юність, старість, смерть. Деяких з

них наші предки наділили ще й власни#

ми іменами: Дрима, Тума, Поляночка,

Подоляночка, Галя, Ягілка, Чарнушка,

Перелесниця, Клюшниця, Вітрениця,

Луговиця, Смирена, Однота, Зиговиця,

М'ята, Чечілка, Перепілка. Уявляли їх

лагідними, щирими, добросердечними,

стрункими, грандіозними, в білому, про#

зорому вбранні, пишними довгими зо#

лотими косами, солодкозвучним, при#

ємним голосом, підперезані срібним по#

ясом. В деяких легендах Вили злі, мсти#

ві, ревниві. «Прядучи нитку Долі, шию#

чи сорочки втілень людині, Віли самі

позбавлені Долі» – Л.Українка.

Пелазги високо оцінювали божества

Вил, вважали їх віщунками, натхненни#

ми дівами, жрицями Сонця, ставили іх в

один ряд з Перуном, Хорсом, Моко#

шею. За давньою легендою носили ім'я

Сестрениці, Сивили і всього їх було

тридцять. Деякі дійшли до нас з джерел

античності – Яровила, Демовила, Ліпо#

вила. З іменем Сивил пов'язані пам’ятки

найстародавнішого українського пись#

ма «Книги пророцтв» або «Книги Си#

вил». За П.Трощиним з ХУ1 ст. образ

Вил появляється в українській народній

творчості, зокрема в порівняннях, при#

мовках «вродлива, як Вила». В Україні

головних Дів сім, їх пов'язували з Небес#

ним семизір'ям – Волосожаром.

В народній творчості просліджується і

те, що Долю дає мати при народженні

дитини, як дає життя.

Породила мене мати в нещасну годину,
Дала мені злую Долю, де ж її подіну?
Ой, чого ж ти, моя Бідо за мною вчепилась?
 Я з тобою, безталанний, з тобою родилась!
 Ой, чого ж ти, моя Бідо, за мною

вв’язалась?
 Я з тобою, безталанний, з тобою вінча

лась.
НЕЧУЙ#Левицький пише: «Доля не

одходить од чоловіка до самої смерті: во#

на з ним вінчається, ходить за ним слі#

дом, куди ступить він ногою. У пісні спі#

вається, як дівчина проклинала свою

Недолю, щоб та згинула, щоб втопилася

в річці, заблудилася в лісі. А Недоля від#

повіла, що знайде її в лісі, як вона прий#

де калину ламати, вчепиться в шию, як

прийде купатись.

Доля і Недоля бува й чоловічою, пока#

зується у вигляді парубка: «Другі люде

роблять і в жупанах ходять, а я роблю,

дбаю і свити не маю»… Або співається в

пісні: 

«Вона ж його ой та й породила
В зеленій діброві
Та й не дала тому козакові ні щастя,
Ні щастя, ні Долі».
«На Долю, як її розуміє народ, не

можна дивитись, як на абстракцію щас#

тя й нещастя в чоловічому образі. Доля

– то міфічний образ, то давня фортуна.

В образі Долі й Недолі народ показує

свій погляд на непереможну силу слі#

пого щастя, сліпої сили натури, на такі

випадки в житті, проти котрих сам чо#

ловік нічого не вдіє, хоч би він горював

і працював день і ніч»…. Та невидима,

непереможна сила відбирає в нього все,

що придбав тяжкою працею, залишає

лише злидні. Панство, на яке працюва#

ла людина не покладаючи рук і було ті#

єю Недолею (Злою Долею), що світила#

ся багатством, пихатістю та «спала в хо#

лодку, одбираючи собі всю користь з

народної праці.» Тим то в оповіданнях

народ лютує на Долю, проклинає її, го#

товий бити киями «тоді, як він не нада#

ряє киями жодного міфічного образу:

ні русалок, ні домовиків»…

Дуже боялися наші пращури Злиднів,

щоб не завелися в хаті. Їх вони уявляли

дітьми лихої Долі, маленькими істота#

ми, що в якийсь час Доля поселяє їх під

піч. Це злі духи, (особливий різновид

нечисті), які приносять у дім нещастя,

туляться в кутку за піччю й постійно го#

лодні. «Просилися злидні на три дні, а й

вигнати не можна». Вони можуть посе#

литися навіть у багатого чоловіка, ( Ка#

жуть «біда не сама ходить, а з дітками» і

тоді він стає за межі бідності. Що вже

говорити про бідного! Існує безліч ле#

генд, як люди боролися з такою нечис#

тю, здебільшого паленням. На свято

Купала існував обряд. Хлопці збирали

різний непотріб попід хатами і самі лю#

ди зносили їм різне лахміття, складали

його на старий «злиднівський» віз зап#

рягали таку ж стару клячу, везли через

все помістя на місце святкування, па#

лили в купальському вогнищі разом з

старою упряжжю. Це символізувало

знешкодження всієї сільської бідності

разом з її винуватцями – злиднями,

відьмами та чаклунами.

Ставлення до злиднів, убогості, як і

до самих бідняків, в українців вироби#

лося протягом віків негативне. В убо#

гості звинувачували самого злидаря:

«Чого дурний, бо бідний, чого бідний,

бо дурний», – казали про такого, якщо

він не був хворим, старим чи калікою.

(За Звичаєм громада допомагала, як

вдовам, сиротам, немічним). Стосовно

ж здорових панувала загальноприйнята

думка «Роби, небоже, то й Бог допомо#

же». Вони мусять працювати задля за#

безпечення собі щасливого життя. Але

бувають випадки (у невдах), що тяжко

працює не покладаючи рук, а все напе#

ре косяк «злидень на злидні і злиднем

поганяє». Все зорано, посіяно, але вро#

27Українська Родина № 5/2017

я,

ох

о#

а#

і#

е#

м,

а#

и#

и

у,

д

и#

о#

на

и

и

7

в#

ж
Так злидні зображені у відомому
одноіменному мультфільмі 2005 року
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жай сонце спалило, дощі вимочили,

купив корову – здохла, продав, не дій#

шов додому – гроші вкрали, хата згорі#

ла… Цей клопіт асоціюється з особли#

вим різновидом нечисті, теж з людино#

подібними образами, такими, як Не#

щастя, Лихо, Біда, Недоля.

В давньослов'янській міфології Доля

уособлювала щастя, талан і уявлялась

не як ворожа, а як позитивна сутність

людини, її двійник. На думку Г.

Скринника байдуже ставлення люди#

ни пояснюється невідповідністю за#

нять тій справі, котра до душі її Долі. У

народних оповіданнях доля щасливої

та багатої людини в людській подобі

дбає про добре ведення господарства,

про врожайність ниви. А Доля убогої

людини найчастіше змальовується як

така, що забавляється, гойдаючись на

верболозі, або спить, байдикує». У на#

роді існував звичай сприймати Долю з

вдячністю, вшануванням, кожен нама#

гався догодити, щоб була доброю. Що

Долю треба шукати, боротися за неї,

«відтрунити чарами, загнати в болота,

пустирища». Її вишивали на рушниках

та сорочках, виколисували колискови#

ми піснями, колядками, магічними ру#

хами, обрядами. В купіль хлопчикам

клали дубові гілки, щоб сильні були, а

дівчаткам калину, любисток аби кра#

сиві були та здорові. Коли народжува#

лася дитина, мати відривала від своєї

сорочки «підтичку» (низ сорочки, ок#

ремо підшитий з грубішого полотна),

загортала в неї немовля. Ця «підтичка»

мала величезне значення в міфологіч#

ному світогляді українців, що символі#

зувала низ Силу Землі.

За тиждень до клечальної неділі про#

водився день щастя (розигри). Це день

збирання трав. Шукали особливу росли#

ну, яка могла б поміняти судьбу. Знайти

Беладонну (матріган) вважалось щас#

тям. В честь цього проводили магічний

ритуал, «обсівали його монетами, обні#

мали, цілували, розмовляли з ним, адже

рослина має силу Бога, і здатний викли#

кати пророче натхнення» (К.Сосенко).

В медицині матріганом лікують запа#

лення мозгу, божевілля. На свято Купала

також шукали Квітку Щастя – папо#

роть. Сміливця, який відважиться опів#

ночі з цією ціллю піти до лісу, (а в цей

час бродить лісом різна нечисть, стереже

Квітку Щастя), відшукає та зірве будуть

відкриті неймовірні бачення, місця

скарбів, добробут і найкраща жінка.

24 листопада молодь влаштовувала

свято Долі. Вранці, до схід сонця дівчата

йшли до своїх криниць, щоб набрати

незбираної води і подивитися на свою

вроду у тихій, спокійній воді. Спішили

прийти першими, бо ж якщо вода хита#

тиметься після того, як хтось її пору#

шить, і обличчя дівчини покажеться

спотвореним, як у кривому дзеркалі,

Доля до неї не буде прихильною. Моли#

лися, задобрювали свіжоспеченим хлі#

бом, просили у неї добра і щастя. Потім

ставили в свіжопринесену воду таємно

відломані гілочки вишні з свого, а то й з

сусідського саду. Резудьтат слід чекати на

Різдво Дажбоже. Якщо гілочки розви#

лись, заквітли #добра прикмета. Власни#

ця її має вдало вийти заміж, в родині па#

нуватиме щастя и добробут. Обрядодій,

магічних ритуалів, ворожінь було безліч.

Всі вони пов'язані з природою, одру#

женням, магією проведіння та ворожби,

пошанування Богині Долі, Рожаниць,

пам'яті Предків. У залишках давніх об#

рядодій збереглися окремі форми воро#

жінь – зокрема ворожіння про Долю,

про судженого, закликання Долю і наре#

ченого «до каші». З наступанням сутін#

ків, дівчата тихцем підходили під сусід#

ські ворота чи навіть вікна, підслухову#

вали про що вони говорили. Якщо в хаті

чулося: «Принеси води або ложку» – не#

забаром весілля, а «сядь» чи «не совайся

по лаві» – ще рік дівувати. Гадання на

попередньо заготовлених листочках:

звечора юнка наривала з різних дерев

листочки по кількості хлопців, які їй по#

добалися, (один яблуневий для себе),

клала під подушку. Помолившись Долі

аби та змилосердилась над нею, послала

хорошого, роботящого чолвіка, лягала

спати. Вранці просила найменшу в ро#

дині дитину (краще хлопчика) витягти

одного з листочків. Котрого витягне –

той і суджений. А ще вибігали на вули#

цю, щоб в першого ліпшого перехожого

запитати ім'я. Яке ім'я перехожого, таке

ім'я буде і в Майбутнього чоловіка.

Хлопці з нетерпінням чекали обряду

«Закликаня судженого до каші». А ті, які

мали невдовзі оженитися, приховували

в долонях три горіхи (один і два), підхо#

дили до дівчини, яка подобалась. Якщо

дівчина вгадала парну кількість то сідали

разом, а не парну – ішов шукати іншу. І,

навіть, цілий день не їли, щоб Доля пос#

лала гарну, роботящу і віддану дружину.

Така велика була довіра Долі, бо ж в До#

лю наші далекі предки вірили більше,

ніж в себе.

Зранку цього дня дівчата зносили до

однієї з хат (а це хата вдови чи одино#

кої жінки) де вибрали проводити ве#

чорниці, продукти для борщу і пшоня#

ної каші, готували обрядові страви

обов'язково кашу і вареники з маком.

На вечерю за звичаєм, парубки могли

приходити без запрошень, але чемно і

ввічливо питали дозволу у господині –

Паніматки, приносили з собою хліб,

горіхи, тощо. Урочисто вітали з «доб#

рим вечором, з Долею». До столу дів#

чата припрошували співами, сідали

парами. Пригощалися, співали пісень

(здебільшого про Долю, кохання),

жартували, розважалися іграми, вгаду#

ванням. Найбільше сміху було, як ко#

мусь з хлопців попався вареник начи#

нений вовною чи трісками. Довго не

засиджувались, бо опівночі на дівчат

чекає головний обряд «закликання

Долі на кашу». Загортали кашу, зваре#

ну в новому горщику в новий рушник,

брали з собою ще й макогін, гуртом

ішли до воріт. Піднявши високо над

головою кашу молилися до Богині, всі

промовляли: «Доле наша, покрий голі#

воньку, – буде каша!» «Доле, озовися,

Доле пригорнися! Іди до нас кашу їс#

ти!» Кожна дівчина по черзі в одну ру#

ку брала горщик з кашею, стукаючи

макогоном по воротях, голосно тричі

закликала Долю: «Доле, Доле! іди до

нас вечеряти! Кашу їсти!». Прислуха#

лися до різних голосів чи звуків, гада#

ли чи відгукнеться Доля. Бувало, спі#

вають перші півні, знак того, що Доля

відгукнулася, що означало заміжжя та

життя в достатку. Десь хруснула гілка,

чи впало яблуко на дах… Доля почула

молитви. Слухали голоси птахів, тва#

рин, гавкіт собак, іржання коней, му#

кання корів – підказка професії наре#

ченого (коваль, пастух, візник тощо).

Якщо не було жодного звуку – Доля

спить, не чує, не відгукується. В тако#

му випадку дівчина засмучувалася,

сердилася: «А щоб ти зозулі не чула,

блуднице моя». Найгірша прикмета,

якщо падає зірка з неба. Вона віщувала

негаразди в родині, тяжку хворобу, а то

й «згасання Долі».

Свято залишало молодим приємні

спогади і сподівання на щасливу, под#

Щоб Доля усмыхалась – 
годуйте хлопців кашою H ridna.ua.
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дним зі свят, яке щороку в груд#

ні відзначали наші предки – це

свято Сонячної Калити. «Кали#

та золота. Своїм сонячним сяйвом вона

додає душевних сил людям у час, коли в

кінці року темрява все більше насідає на

нашу землю. В космічних високостях

розгортається двобій між силами Чор#

нобога й Білобога. Перший насилає

Мару з хмарами та примарами, щоб за#

жерти світло Сонця. Наперекір йому

люди ставлять вогненні речі – коцюбу й

рогачі, співають сонцеславних пісень і

на священному білому коні – коцюбі

їдуть до Сонця#Хорса (Корша), котре в

образі медового коржа#калити на чер#

воній стрічці сяє під стелею, мов у під#

небессі. Від цього сила Білобога збіль#

шується. Усі дії четвертого свята на

честь Сонця в році уособлюють ті події,

які відбуваються в космосі. Сонце –

славний світогляд українців у святі Ка#

лити розкривається сповна»... Так пов#

но і досконало охарактеризував це сон#

цесяйне свято збирач народних перлин,

професор В.Мицик. 

Сьогодні важко визначити походжен#

ня назви свята, слова Калита. (Калета,

Колота, Король)… Одні вважають, що

воно походить від римського «кален#

ди», «калитка» (в розумінні гаманця).

І. Огієнко пише: «Як твердять – це

різдв'яний хліб, перенесений на Андрія,

болгарський «календар», албанський

«колендра» – різдв'яний хліб, що пе#

четься під різдво і роздається колядни#

кам. Друга назва «король»; саму калату

звуть: «калата» (від калататися, гойдати#

ся, «калита». «калета», як до вимоги міс#

цевості...» А ось у товариства рідновірів

громади «Трійця» – інша думка. Вони

вважають, що сонячне слово Калита

походить від річного календарного Ко#

ла. По закінченню свята, наступає кос#

мічний період «Ніколи» Ні Колу! Тобто

19 грудня закінчується Коло Свароже

(річний календар) наступає період Ко#

рочуна (зависання сонця – зимове сон#

цестояння. Найкоротші дні) 17 по 25

грудня. Мені здається – це визначення

найближче до світогляду наших Пред#

ків, адже вони вірили в те, що сонечко

народжується, зростає, мужніє і… по#

мирає. Отже, четверте Сонячне свято

Калити закінчує річне Коло і є провода#

ми Старого Сонця.

Обрядовий ритуал кусання солодкого

медового коржа – Калити на святі це

прилучення людини до Всевишнього

Бога, очищення, оздоровлення, змен#

шення річного Кола, а кусання симво#

лізує його близьке закінчення.

Слово «колота» в давнину означало

«колоти». Був звичай перед різдвом ко#

лоти кабана, звідси теж могла піти наз#

ва свята – Калита, тільки тепер її не ко#

лють, а кусають.

Калита – «традиційне, найбільше ре#

лігійне свято молоді у дохристиянську

добу. У Калиті відбився світогляд пред#

ків: боротьба двох сил природи – світла

і темряви, тепла і холоду, весни і зими»

(О.Фисун.) і є окремим святом, що від#

повідає українському календарю, зав#

КРАСНА НАША КАЛИТА
Вечорниці – прадавня форма молодіжного дозвілля. В їх основу
наші предки вкладали високогуманні зразки моралі, завдяки
яким формувалося багатство духовної культури: світогляд,
характер, поведінка. Передавалось у спадок знання звичаю, об�
рядів, ритуалів, майстерності рукоділля, пісні, колові танки
(хороводи), приказки, легенди, обрядово�ритуальні ігри, воро�
жіння, тощо. Тематика традиційних вечорниць найрізнома�
нітніша, в кожному регіоні мала свою різновидність, але збері�
гала непорушну сюжетність і структурну цілісність, проводи�
тись в призначений Природою час.

ружню Долю. А далі дівчата збиралися

на вечорниці, навчали одна одну, з мо#

литвою вишивали «висівали» Долю на

сорочках і рушниках.

Є люди особливої Долі: успішні в осо#

бистому житті, красиві, талановиті, не

знають горя і біди, життєвий шлях сам

стелиться їм під ноги. Про таких людей

і в давнину, і зараз астрологи кажуть:

«родився під щасливою зіркою». Вихо#

дить, як стверджують астрологи, зірки

бувають «щасливі» і «не щасливі». Скла#

даючи гороскопи вони передбачають

важливі події в житті окремих людей і

цілого світу.

Щасливу людину характеризує і дав#

ній, як світ, вираз: «Народився в сороч#

ці», що означає щаслива людина, кому

пощастило уникнути великої біди. В

прямому значенні неможливо народи#

тися в сорочці чи чепчику. Іноді народ#

жується дитина обгорнена навколоплід#

ною плівкою. Предки вірили в добрий

знак, який від Бога, що Доля оберігати#

ме все життя людину, яка «народилася в

сорочці».

Вишивали обереги, а вишита сорочка

– це закодована сукупність сорока бо#

жеств, що творять божественну та гар#

монійну Долю людини. Доленосна со#

рочка безумовно, українська вишиван#

ка, якій надавали великого змісту, ви#

шиваючи, кодуючи сакральними узора#

ми#письменами Долю. Дванадцять

символічних знаків – дванадцять енер#

гій космічного простору, (всіх знаків Зо#

діаку) відбиток тонкого Тіла, сили та

здоров'я. Люди вишивали Долю, вкла#

даючи в певний символ кодовий запис,

котрий був зрозумілий, закладали жит#

тєву програму на все життя. Від колис#

кової пісні до усамітненої молитви тво#

рилося диво#життя краси і любові від

серця до серця.

Могутнім рушієм нашої Долі є власна

воля, любов, бажання жити по правді,

творити добро кожним словом і пору#

хом рук. Якщо людина живе за закона#

ми Природи, законами Звичаю, не по#

рушує їх, веде здоровий спосіб життя,

дбає про родину, господарство, любить

людей і рідну землю, то й Доля склада#

ється доброю, і навпаки, порушує пра#

вила життя, попадає в скрутні станови#

ща, різні негаразди, хвороби, Недолю.

Повертаймося ж до святих джерел, ду#

ховного знання наших Предків, доброю

молитвою на Долю, на здоров'я власно#

го тіла, благополуччя сім'ї і Роду, а також

світлої Долі нашій Неньці – Україні!

Тамара Желіба

Калита. Лялька у виконанні автора

UR-2017_5.qxd  24.01.2019  19:44  Page 29



ЗВИЧАЇ І ТРАДИЦІЇ

30 Українська Родина № 5/2017

ицик,
одної
х ідей

мирання сонця взимку. В людській уяві

жив і Бог Калита. У дні перед зимовим

рівноденням Сонце нашим предкам

вважалося особливо беззахисним, Ка#

лита спускався на землю, щоб оберегти

його від злих сил темряви.

«Солодкий корж під стелею це символ

Сонця і Бога#Предка, і Бога шлюбу; мак

у коржі – Зорі на Небі, – дітки Сонця;

мак – зорі віщують безліч кіп на полі,

(високий урожай), гурти худоби в обо#

рах (кошарах, пасовиську) – взагалі ба#

гатство та достаток, що його творить і

подає Сонце#Дажбог» (С. Килимник).

В святі простежується не тільки культ

Сонця. Крім всього, обряди і ритуали

свята пов'язані з шлюбною магією.

Продовження гуль, але вже не на «ко#

лодках», а в одній з хат односельчан з

великою світлицею, де дівчата і хлопці

знайомляться, шукають собі пару для

майбутнього подружнього життя. Дос#

лідники вважають, що свято дівочої До#

лі і свято Калити в прадавні часи було

єдиним під назвою «Свято Долі» взагалі

приурочено завмиранню Старого Сон#

ця, Народження Нового Сонця и разом

з тим, народження нової сім»ї. «Сонце

заходить, а Калита – сходить». Або,

«Сонце повертає на літо – зима на мо#

роз». Калита – божество людської Долі.

У дні перед зимовим рівноденням Сон#

це вважалося особливо беззахисним,

тому «Калита спускався на землю, щоб

оберегти його від злих сил темряви.»

В ці дні на Поліссі зафіксовано обряд

«сповіді діжки». «...Як відомо, така діж#

ка виконувала крім господарської і ма#

гічну роль: її тримали в найпочеснішому

місці, ретельно мили, не використову#

вали для жодних інших цілей, лише на

весіллі, де вона символізувала затишок

майбутньої родини, саджали на неї мо#

лоду». Вважалася найудатливіша та гос#

подиня, в якої хлібна діжка найчистіша.

Після особливого ретельного миття з

замовляннями та молитвами, ставили її

на почесне місце, на чисту скатертину,

обвивали вінком з хмелю та калини.

«Особливо дотримувалися цього зви#

чаю жінки, в котрих були дочки» (За

В.Скуратівським). Люди вірили, що ця

обрядодія допомагає при пологах.

ВОРОЖІННЯ
Хоч свято Калити в народі звалося

святом парубочої долі, ворожіння, роз#

почате на святі дівочої долі продовжува#

лось, і не мішало незаміжнім дівчатам

мріяти про своє майбутнє: чи скоро за#

між вийде, чи ще дівуватиме. Всі чекали

вдалого, щасливого заміжжя.

Напередодні, дівчата сходилися в ту

хату, де будуть святкувати Калиту, випі#

кати балабушки (кужілки) – маленькі

тістечка з білого борошна. Випікали їх

по дві штуки (для себе і для судженого).

За звичаєм, воду, щоб замісити бала#

бушки, треба було принести до сходу

сонця в роті. «А ще в хаті на лівій долоні

замішувала. Та ще так пекла, щоб і дома

ніхто не бачив і не зурочив.» (В.Мицик.) 

З любов»ю і надією зверталися дівчата

до води. 

Добридень, криницеводице! 
Набираю воду для кохання.
Беру я воду любовну і кладу на зорі.
Намітю я дві зірки: парубка й дівку.
Ви, зорізірниці – божії сестриці!
Ви високо літаєте, багато що видаєте,
Яка моя доля знаєте. Яка зірка буде

прибігати, на цю воду мигати, то буде
мені сила Божа пару посилати… 

(В.Мицик.)
Хлопці, виходячи з схованок, намага#

лися розсмішити дівчат, це входило до їх

«святих обов'язків». Вони вдавалися до

різних хитрощів, найсмішніших реплік,

аби ті розсміялися і не донесли воду до

призначеного місця. Нарешті, вже доб#

ре насміявшись, дівчата обіцяють хлоп#

цям викуп – макітру вареників, аби не

смішили більше.

Випечені, охолоджені і назначені ба#

лабушки розкладали в хаті на долівці,

підстеливши чистого рушника. Потім

до хати заводили голодну собаку ( її нав#

мисне не годували з ранку): «Песику, ха#

пай, хапай!», – вигукували дівчата і,

причаївшись, зосереджено стежили за

подальшими діями собаки. Чию бала#

бушку собака з'їсть першою, та і заміж

вийде першою . Якщо віднесе в бік, –

доля чекає дівчину не в рідних краях…

Погана прикмета, коли собака надку#

сить балабушку і покине.

Тихцем дівчата ховалися під вікнами

сусідських хат, прислухалися до розмов.

Почуте тлумачили відповідно до мож#

ливостей власної фантазії. Якщо почу#

ють слово «сядь» – це значило сидіти ще

рік в дівках, «принеси води, чи піди на#

пій корову» – заміжжя т.п. Бувало таке,

що з хати не доносилися звуки, тоді дів#

чата не витримували, запитували:

«Дядьку, де ключі?». Знаючи звичай, з

хати відповідали: «Наші ключі у пшени#

ці, бодай ви всі були молодиці!». Щоб

дізнатися любить суджений чи ні, раху#

вали кілки у парканах, плотах. Переки#

даючи свій чобіт через хату і розгрібаю#

чи сніжні кучугури, вгадували напрямок

звідки чекати старостів. А по тім в яку

сторону лежить носок чобота – напря#

мок до судженого. Набирали в жмені

квасолі і, висипаючи її в мисочку, кон#

центрувалися думкою на результаті –

«любить, не любить» (як ворожіння на

ромашці). Щоб дізнатися ким по про#

фесії буде чоловік, під тарілки клали

різні предмети, чи матеріали, перемішу#

вали і навмання вибирали. Витягнули

тарілку з цвяхом – буде коваль, тріску –

тесля, глину чи пісок – муляр, хліб –

хлібороб т.п. 

Калита, Калита,
На тебе надіємось,
Хочем долю свою знати,
Просимо тебе допомогати
Десь глибоко в душі дівчата вірили,

що ця ніч допоможе їм пізнати свою

долю.

Після колективних ворожінь, розхо#

дилися додому, щоб продовжити воро#

жіння наодинці. Причому «арсенал» ді#

вочих ворожінь був найрізноманітні#

ший. Клали під подушку гребінець, щоб

у сні прийшов суджений волосся розче#

сати. Ставили на ніч під ліжко миску з

водою, зверху дощечку –міст, через

який увісні переведе суджений. Щоб

дізнатися ім'я нареченого, на папері пи#

сали 11 імен хлопців, дванадцята запис#

ка залишалась порожня. Вранці витягу#

вали один папірець, на ньому читали

ім'я майбутнього чоловіка. Пустий –

пуста затія в цьому році. У мисочку на#

сипали пшениці, туди клали різновар#

тісні каблучки, перемішували, щоб були

покриті зерном, закривали очі і подум#

ки про кохання витягували одну з них.

Золота каблучка – прийдуть свати, сріб#

на – знайомство, з каменем – будеш ко#

Дівчата з Тячева спекли смачну Калиту

Ворожіння
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хана, проста – довго шукатимеш свою

долю. Звязували хвостами курку й пів#

ня, накривали ночвами, а через деякий

час випускали, позначивши межу дії.

Дивилися хто кого перетягне далі від

наміченої межі. Якщо півень – голов#

ним у родині буде чоловік, курка – вер#

ховодить буде жінка, а чоловік у всьому

буде слухатись її. Щоб дізнатися яким

буде чоловік в майбутньому, ставили на

підлогу миску з водою,сипали трохи

пшениці, поруч ложили дзеркало, пус#

кали півня. Якщо той клюватиме спер#

шу зерно – чоловік буде добрим госпо#

дарем, нап'ється з мисочки води –

п'яниця, клюне дзеркало – ледарь.

Поширеним був обряд#гадання,

пов'язаний ритуальними діями сіяння

конопель чи льону. Опівночі дівчина

виходить на подвір'я, з магічними при#

мовляннями#молитвами вибирає тем#

ний, віддалений куток двору, чи біля

криниці, по колу (посолонь) висіває

жменю насіння конопель. Причому, на#

гинається так, щоб запаска її сорочки

торкалася снігу, тричі обходить «засіяну

ниву», сорочкою «Волочить», супровод#

жуючи магічними примовляннями:

Калитою радію
Конопельки сію,
Запаскою волочу,
Бо заміж хочу
Дай, Доле, знати
З ким життя мати
Ще ось таке ворожіння. Дівчина опів#

ночі виходить на подвір'я, тричі обхо#

дить хату, в якомусь місці висіває жме#

ню льону чи маку, збирає разом з снігом

у пригорщі, заносить в хату. Коли сніг

розтане, рахує зернята. Парна кількість

– бути в парі. Ворожили на свічках чи

сірниках. Ставили попарно, запалюва#

ли, уважно стежили за ними. Якщо во#

ни нахилялися один до одного, означа#

ло кохання, заміжжя, відверталися –

розлука. Бувало, що один сірник нахи#

лився до іншого, а той відвернувся, так і

розуміли.

Виливали на воду розтоплений віск,

дивилися на зображення.

Багато ворожінь, всі вони веселі, ці#

каві і оригінальні, та найбільше мо#

лодь, особливо хлопці, чекали обряду

«кусання Калити», який є найхарак#

тернішою і найголовнішою обрядоді#

єю свята. Дослідники наводять багато

звучань в назві свята і його проведенні

нашими пращурами, але значення

цього солодкого коржа завжди одне –

СОЛЯРНЕ . Велике всенародне дав#

ньоукраїнське свято – проводи Старо#

го Сонця і зустріч Нового Сонця.

Дівчата, а саме вони за звичаєм мали

право на випікання обрядового печива,

збиралися вдосвіта в хаті, де буде прово#

дитись свято, приносили воду з кількох

криниць, щоб до сходу сонця замісити

тісто за особливою технологією. (При

цьому проводилися обрядові примов#

ляння, сценки, пісні, магічні рухи. Мі#

сять тісто по черзі починаючи від най#

старшої дівки, закінчують дівчам. Але

всі мають прийняти участь в цій обрядо#

дії. «Замішування тіста має обрядове

значення – підтримання єдності в ро#

дині, зв'язках (Андрія) Калити, вико#

нання цього обряду дівчатами – май#

бутніми матерями – є тим дійством, яке

на духовному рівні об'єднуватиме їх ді#

тей у великий, єдиний рід, тобто – на#

род.» (Ю.Шилов).

А ми Калиту місили
З криниць воду носили..
Калита – це великий медовий корж з

додаванням родзинок та маку. Ось як

описує оформлення коржа В. Скура#

тівський: «У замішане з пшеничного

борошна тісто додавали мед, родзин#

ки, а зверху посипали маком. В одних

випадках у коржі робили дірочку по#

середині, в інших – чотири по боках, а

зовні оздоблювали фігурками та узо#

рами «кривого танцю» – різноманіт#

ними кривульками.» А так описує

О.Воропай «Калета – це великий

корж із білого борошна. Тісто солодке

з медом. Зверху оздоблюють калету су#

хими вишнями чи родзинками –«щоб

гарна була». Точно така калита у

М.Шкоди. Пише С.Плачинда: «Кали#

та – ритуальний восьмикутний корж з

отвором посередині (до тіста додають

горішки, родзинки, сушені вишні,

ягоди калини та ін).» Дехто пише, що

корж має бути дванадцятиріжковий –

символ дванадцяти місяців). Подаю

найдавніше описання виготовлення

калити: «…робиться коло. З того само#

го тіста великий бублик, посередині –

малий бублик. Обидва кола з'єднувати

хрестоподібними круглими частинами

із загнутими кінцями за ходом сонця

(посолонь), що нагадувало сваргу. В

чотирьох частинах (площинах) розта#

шовували елементи: дерево – означа#

ло Землю, спіраль – Космос, птах –

Повітря, ламана лінія – Вода. Це оз#

начало чотири стихійні життєдайні

сили – творіння за законами Всесвіту.

У випеченій калиті вирізають у центрі

круглу частину»… Коржів має бути два

(той, що кусатимуть і той, що до столу.

На думку В.Мицика – три «… та й на

гостинець додому варто. Прийдеш – а

тебе запитають: чи смачна калита бу#

ла?» «…Цю, що до столу спечімо з на#

чинкою». «Якщо так, то натріть маку,

змішайте з медом… річ не в тому, аби

швидше, а щоб за ЗВИЧАЄМ було…»

За С. Плачиндою має бути: «…дві ри#

туальні Калити, меншу, темнішу, що

символізує Старе Сонце, і більшу,

світлішу – Нове Сонце. На ній

обов'язково викладали з тіста три

«сварги» (так звану свастику), які імі#

тували обертання Молодого (Нового)

Сонця».

Розпалювання дров у печі для випі#

кання коржа то священна обрядодія.

Дрова в печі складали навхрест, що

символізувало Сонце і чотири головні

стихії. Найбільше символізує сонце –

вогонь, а ще більше – домашнє вогни#

ще – піч. Поскільки свято пов'язане з

культом Сонця, тому і використані тут

піч сажа, горня та знаряддя праці,яки#

ми пораються біля вогню – рогачі, ко#

черга, горнятко.

Гори, вогню, ясно!
Спечи нам калиту красну!
Щоб ми її кусали
І горя не знали!
Вогонь все життя супроводить люди#

ну, є її помічником: зігріє, накормить,

захистить від небажаних гостей. Поруч з

вогнем неабияке місце займає вода.

«Водице#студенице, окропи Калиті

дорогу до печі від порогу, а від печі до

стелі, щоб ми були гарні та веселі!», –

промовляє пань#Матка, посилаючи

коржа до печі. Горщик з водою урівно#

важить вогонь в печі, щоб коржі не

пригоріли. За звичаєм, посадивши

коржа до печі, дівчата разом миють ру#

ки у великій мисці і втираються одним

рушником.

Коли почало заходити сонце , а хлоп#

ців ще не було, дівочий гурт виходив на

подвір»я «сіяти коноплі» на майбутню

сім'ю.

ОБРЯД КУСАННЯ КАЛИТИ
До свята готувалися, як дівчата, так і

хлопці. Одним з обов'язкових ритуалів

обряду «кусання Калити» є жартівливе

«вторгнення» хлопців до хати та «відби#

рання» коржа у дівчат. Як пише С.Ки#

лимник хлопці просяться весільною

піснею:

Впустіть нас, впустіть, або відчиніть
Про нас славонька йде 
Мороз зверху нас б'є…
Ми люди з дороги, 
Та болять у нас ноги,
Ми люди подорожні
Животи в нас порожні…
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Дівчата, ставши навпроти хлопців,

відповідають таким же наспівним при#

вітанням:

Відчини, неню, ворота
Поглянь, яка то голота…
Сховай мене, моя нене, в коморі,
Це гукнули бояри надворі…
Виходить веселе невимушене жартів#

ливе кпинування, перегукування, до

прикладу:

Ой на горі на току курчата чубаті,
А на нашій вулиці дівчата горбаті
Дівчата відповідають: 
Калита, Калита, в хлопців хисту нема
Ні співать, ні говорити,
Тільки витрішки ловити…
Дівчатам в цей час не треба «ловити

гав». Хлопці навіть співаючи, готові на

різні витівки, бо ж головна їхня ціль –

викрасти Калиту, тоді дівчата залишать#

ся без викупу.

А дівчата заховали її, вимагають пода#

рунки. Хіба ж не заслужили? Воду ро#

том носили, тісто місили, Калиту роби#

ли… Парубки не відмовляються, уро#

чисто з жартами вручають подарунки з

«секретом» – кота в мішку, чи жабу в

корзині, а то й найкращого хлопця од#

ного на всіх. Звісно ж дівчата не прий#

мають таких дарунків і у відповідь зага#

дують три бажання (в ігровій формі) не

менш жартівливі: У глибоку тарілку, на#

повнену якимось напоєм, котрась з дів#

чат опускає свого персня. Хлопець,

який їй подобається, має дістати його

губами не замочивши носа. Або, на та#

рілку з борошном, накриту папером,

кладуть паперові гроші. Двом парубкам

зав'язують хусткою очі, розкручують їх у

різні боки і ставлять навколішки біля

ослінчика з тарілкою та грішми один

проти одного. Кожен має здути гроші

убік іншого через наперед обумовлену

межу. Хто з хлопців швидше передме

банкноти в сторону іншого, в нагороду

отримає їх, а ще поцілунок найкращої

дівчини. Та тільки ті починають дуть,

дівчата спритно витягують папір з гро#

шима і хлопці під гучний регіт присут#

ніх обдувають один одного борошном.

Або ще таке. На нитку підвішують

заздалегідь майстерно начинене крох#

малем яблуко. Двом хлопцям зав'язу#

ють очі, пропонують наввипередки

вкусити «солодкий плід». Хто перший

надкусить, доїсть яблуко і поцілує кра#

суню. Яблуко гойдається на нитці, ру#

ками допомагати заборонено. Коли

котрий з хлопців під загальний сміх

гризне «солодкий плід» з крохмалем,

до поцілунків черга не доходить. Хлоп#

ці не ображалися на витівки дівчат,

навпаки,належним чином, гідно оці#

нювали дівочу кмітливість, вигадки та

жарти і, задовольнивши всі забаганки,

отримують бажане. У небо наша Кали#

та, у небо! 

А ти, Сонце, підіймись
Та на нас подивись.
Ми Калиту чіпляємо
На місяць поглядаємо
Свою Долюрадість
Закликаємо!
Калиту підвішують на червоній стріч#

ці (символ вогню) чи голубій (символ

неба). В дірку в коржі протягують стріч#

ку потім до сволока так, щоб вкусити

можна було тільки добре підстрибнув#

ши. Крім того, один кінець стрічки дов#

ший, звисає до низу, щоб можна було за

нього смикнути, (підняти чи опустити).

А ще кладуть наперехрест два рогачі,на

яких будуть витанцьовувати і дають ко#

цюбу («КОНЯ»).

Вів свято найдотепніший балакун і

жартівник, він же вартовий Калити –

Пан Калитянський з стрічкою «управ#

ління» в одній руці і довгим ціпком в

другій. Поруч з горням і квачем сажі –

писар, не менший жартівник і балакун.

Біля порогу чи в сінях шикувалася чер#

га, щоб вкусити Старе Сонце, (а вкуси#

ти має кожен з присутніх). Попереду

черги – «Пан Коцюбинський» з «коро#

ною господаря» на голові, та верхи на

«вогненному коні» – (взявши між ноги

коцюбу). За повір'ям, – це енергія вог#

ню й диму, «тому на ній можна «доско#

чити до Сонця»).

Ой, Калита, Калита, із чого ти вилита?
А я з жита сповита, 
А я сонцем налита
Для красного цвіту
По білому світу.
Кожен по черзі, взявши поміж ноги

коцюбу, витанцьовував від порога через

рогачі наперехрест аж до Калитянсько#

го під супровід ритмічної пісні, яку спі#

вали всі.

Ой, на горі жито – сидить зайчик
Він ніжками чеберяє
Якби такі ніжки мала
То я б ними чеберяла,
Як той зайчик…
Завдання Пана Калитянського і всіх

присутніх розсмішити Пана Коцюбин#

ського. Смішили його хто як міг, важко

стриматися, бо всі сміються, а Кали#

тянський розповідає веселі пригоди,

може співати і танцювати, щось імпро#

ЗВИЧАЇ І ТРАДИЦІЇ

Кусання Калити Калита від Олени Щербань. Опішня
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Вад

тур

візувати: «ти ж своїм конем задом

їдеш…, чи, у твого коня копито відлеті#

ло…» Але тільки тоді, якщо той не зас#

міється чи не спіткнеться на рогачах,

має право наблизитись до Калити. 

– Куди їдете, Пане Коцюбинський?

– Як куди? Калиту кусати

– Перш, ніж кусати, треба багато знати!

– А я все знаю!

– Добре, якщо так. А якщо щось не

будете знати – буду по писку писати! А

то й ціпком, по ребрах! 

– А я вкушу!

#А я впишу! (і впише, якщо той не

справиться з завданням) на те й квач з

сажею. Вкусити коржа нелегко. Він

гойдається на стрічці, а то ще Пан Ка#

литянський смикає за стрічку і Калита

стрибає вгору. «Більше кусай, щоб

швидше Нове Сонце появилось!» –

вигукували присутні. Переможець,

вкусивши коржа, оббігши коло, відда#

вав «коня» і корону слідуючому, хто в

черзі за ним.

Обряд побудований на веселощах і

жартах , але несе в собі унікальний ви#

ховний, пізнавальний, та повчальний

аспект. Під час дійства пан Калитян#

ський ставить присутнім найрізнома#

нітніші світоглядні питання: Хто ми,

українці? Що не має ні починку, ні

кінця? Хто вічний? Невпинний? Хто в

світі найдужчий? Що важко щодня

осягати людині своїм розумом? Що не

можна виміряти?... т.п., які будять дум#

ку, долучають молодь до духовних над#

бань своїх Пращурів, виховують по#

чуття поваги до своєї Землі, Природи,

гордість за свій народ, свою країну.

По закінченню обряду Калиту зніма#

ють і залишки ділять між собою. Дівча#

там задарма, вони ж пекли), а парубки

мали викупити. Давали гроші дівчатам

на стрічки за те, що тісто місили. Потім

всі попарно сідали за стіл, наповнений

обрядовою їжею: Калита, каша пшоня#

на, вареники з капустою, коржі з маком

і все те чим багата земля восени. На стіл

ставили й золотий мед (символ сонця)

та напитки, виготовлені з меду, бо він

принесений людині «божими мухами».

Співали пісень, колядок, продовжува#

лися жарти та ігри. Хлопці вимащували

губи дівчатам медом «щоб солодші бу#

ли», дівчата пригощали парубків пиріж#

ками з смішним начинням. Досвітніми

посиденьками закінчувалося свято.

ПАРУБКИ БЕШКЕТУЮТЬ
Єдина ніч у році на свято Калити,

парубки мали найбільші права, мало

того, – звичаєвий дозвіл на бешкету#

вання. Якщо батько не пускає дівчину

на вулицю гуляти, ще й каже: «навіщо

тобі той ледар, чи баламут», то треба

такого батька провчити. Ось тут хлоп#

ці гуляють!... Знімали хвіртки, а то й

ворота, заносили до сусідів чи на край

села, розбирали околот на клунях, зак#

ривали димарі, а вранці, як затопили

піч, весь дим на хату пішов. Закручува#

ли ззовні двері проволокою, щоб не

вийшов з хати, а тим часом воза на ха#

ту витягли. Двері закладали дровами,

або підпирали граблями, рано двері

відчинив, а граблі нагадали про «забо#

рону». Малювали ворота, заклеювали

шибки на вікнах, рано ніхто не встає,

темно, думають що ніч. Ото сміху було!

Батьки дорослих дочок знали про це,

самі ж колись парубкували. Бувало не

сплять, чергують, прислухаються,

але…хіба ж їх встережеш? Приходилося

лаштувати все по місцях, сердилися, але

прощали. Що ж…звичай є звичай.

Ті хлопці, яких не запросили на свято,

розсердилися на дівчат: «Ну, знайте на#

ших!»…назносять мотуззя, всякого мот#

лоху, переснують вулицю, де мають іти

дівчата, вискочать з схованки, а ті вроз#

тіч та й заплутаються, як мухи в паву#

тинні. Розплутують тоді їх, та сміються

на все село. Або маски з гарбуза робили

з отворами для очей і великого рота,

всередину свічку запалювали, – лякали

дівчат, розставляли опудал. На всякого

роду витівки спроможні були молодець#

ка сила і спритність. Дослідники пояс#

нюють, що така парубоцька розвага

пов'язана з прадавнім звичаєм проход#

ження молоддю вікових ініціацій – об#

ряду ПОСВЯТ, носило глибокий зміст,

язичницький світогляд. А пізніше з вве#

денням християнства переросло в своє#

рідну форму молодіжного дозвілля на

свято Андрія.

Вивчаймо народні свята. Вони наші,

українські.

Тамара Желіба

Віз на зупинці у Ковелі говорить про те,
що ще живі серед українців дідівські
традиції.

«Екслібриси
Олександра Фисуна»

Цього року вийшла друком книжка Вадима

Мицика «Екслібриси Олександра Фисуна».

Видання було дарунком на день 85	річчя од	

ному з членів редколегії журналу «Україн	

ська родина» українському художникові й ет	

нологу, мистецтвознавцеві й мислителю,

сонцесяйному українському Колядникові.

Олександр Васильович з великою вдячністю

прийняв дарунок, а рівно через два місяці

відлетів до Ірію, у світ предків, як завжди він

сам говорив про тих, хто покидав нашу укра	

їнську родину.

Виявляється, в 60	70	ті роки минулого сто	

ліття від станкової графіки Олександр Фисун

поринув у її мініатюру – екслібрис. «Власне,

тут не випадковість і не модне захоплення, а

прагнення творити образ, – зазначає у пе	

редмові до цього унікального видання його

автор Вадим Мицик. – Багато фарб – багато

виражальних засобів. Трудніше а графіці, де в

розпорядженні мистця тільки лінії та контраст

білого і чорного. Тим більше в екслібрисі, де

кожна лінія, цятка мають творити образ, про	

мовляти згустком думки і змістом. В ньому й

найшов відповідну своєму творчому мислен	

ню форму Олександр Фисун. Досяг тут міс	

ткості вислову, постійного оновлення образу

та пружної символічно	змістовної мови».

Більша частина екслібрисів Олександра

Фисуна творилася в роки тоталітарного ре	

жиму і в будь	яку хвилину художник міг за

свою героїчну творчість  поплатитися, адже

холуї тоталітарного режиму могли розіп’ яти

мистця за екслібриси, присвячені україн	

ським героям і творцям національної ідеоло	

гії: Миколі Міхновському, Євгену Коновальцю,

Андрію Мельнику, Степану Бандері, Олегу

Ольжичу, Олені Телізі та десяткам інших укра	

їнських патріотів. Як бачимо, Олександр Фи	

сун мав мужність творити Світло Духовне по	

серед темної тоталітарної ночі, аби швидше

настало визволення Українського Духу.

Тетяна Олійник
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ПП
ереді мною світлина з випускниками

нашого третього класу з першою

вчителькою. Я забігла до зали най	

першою та, як завжди, всілася в самісінько	

му центрі першого ряду, бо як сяду десь

збоку, або ззаду, тоді буду зовсім непоміт	

ною, а головне – щоб центр композиції не

зсунувся вбік, його треба тримати по прин	

ципу – хто позаду, той пасе жабу, а хто в се	

рединці, той в золотій скриньці. 

Перейшли ми всі у четвертий клас. Клас	

ним керівником стала вчителька з історії

Кияшко Любов Григорівна. Упродовж

трьох років ми були під її крилом. Вона ви	

магала від усіх нас і від наших батьків, щоб

ми обовязково залишалися на продовженій

групі, мабуть для того, щоб нас виховувати.

Ми разом з нею ходили гуляти в Ботанічний

Дитинство H Зошит другий

Родителю предвічний, Свят�Русі Хранителю!
Тобі ввіряю судобицю свою! Тобі ввіряю главницю свою!

Тобі ввіряю десницю свою!

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

Посади сад Доброти в серці своїм, 
І мої солов'ї прилітатимуть туди – 

Зорю щоранню славити!
Вісті Ізначальні

Глава 3. На світі вже давно ведеться

Бережи вуста свої в чистоті найпильнішій!
Бо з вуст богових вчинилося все Першосуття!

«Вісті»

Українська мова – це прамова, а російська є її діалектом. 
Академік. Ф. Корш (Росія) 

Мово моя Українська – батьківська, материнська, 
я тебе знаю не вивчену – просту, домашню, звичну, 
не з�за морів прикликану, не з словників насмикану. 

Ти у мене із кореня – полем мені наговорена, 
дзвоном коси прокована, в чистій воді смакована. 

Болем очей продивлена, смутком багать продимлена, 
з хлібом у душу всмоктана, в поті людськім намокнута, 

з кров'ю моєю змішана. 
І аж до скону залишена в серці моїм.

В. Бичко 

ВИКРАДЕНА З РАЮ

Зайчик. 1969 р.

Софія з сином Вовою і донькою Ніною. 1967 р. Тут на серванті у кришталевій вазі повно апельсинів!

UR-2017_5.qxd  24.01.2019  19:44  Page 34



ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ

35Українська Родина № 5/2017

сад, що був поруч, щось цікаве нам розпові	

дала, потім уже в класі читала вголос книгу

про медузу Горгону. Якщо походу в Ботсад

не було, то ми гуляли у дворі школи, але і це

набридало. Збираємося тоді гуртом: СерH

гій Мельник, Валя Ляшенко, Люда Царен	

ко, Ніна Удовенко та мерщій, поки вчителі

не бачать, поперестрибуємо через паркан і

прямою наводкою потрапляємо в один дит	

садок, а тоді в другий. Набігаємось, налази	

мось по різних задвірках, наставимо синців

на колінах – план на сьогодні виконали,

провели культурно післяобідній відпочинок.

– А скільки тут питань? – кожного разу з

цього питання я починала вирішення задачі.

Доктор хімічних наук терпляче пояснював,

що задачу спочатку читають, а потім дума	

ють над нею. Він професор, йому видніше.

Я ніяк не могла зрозуміти для чого і як тре	

ба думать, навіщо так дратуватися, мучати

та примушувати мене читати одну й ту ж са	

му задачу по сто разів. Я ж не завкафед	

рою! Таблицю множення вчила з Вовою і так

сильно її визубрила що й уві сні пам’ятала, а

задачки по арифметиці, – у скільки разів

більше, або менше, так гризла, як білка й

горішки не гризе. Було дуже багато незро	

зумілих слів і вимовляла я їх не правильно,

коли читала Вові кожного дня по цілій годи	

ні першу книжку – доісторичний роман Роні

Старшого «Боротьба за вогонь». Вова, ле	

жачи на  ліжку, слухав мене та виправляв

неправильну вимову, пояснював значення

слів і радів, коли я досягала якихось, хоча б

не значних успіхів. Потім ми ще читали С.

Томпсона «Маленькі дикуни», М. Твена

«Принц і злидар» та «Пригоди Г. Фінна», Бі	

чер	Стоу «Хатина дядька Тома», В. Чапліної

«Вихованці зоопарку». Разом ми дивилися

альбоми з доісторичними тваринами, пта	

хами, комахами і він розповідав багато ціка	

вого про тварин. Мама раділа та створюва	

ла всі умови для нашого інтелектуального

спілкування, їй було жаль сина, хворого, не	

щасного в свої найкращі літа – тридцять ро	

ків. Він цілими довгими днями пролежував

на кухонному дивані, читав та перечитував

книги одну за одною, особливо любив

Жюль Верна і Конан Дойля. Зачитував вго	

лос цитати, які йому особливо подобалися,

та примушував маму слухати. Мама завжди

терпляче його вислуховувала, боялась чи	

мось його засмутити, на противагу батьку,

котрий суперечив хворому сину, доводячи

свою правоту. 

… У Вовиній кімнаті біля вікна величезH

ний старий письмовий стіл, а в ньому в

різних красивих коробочках заховані

скарби – чотири механічні іграшки. СонечH

ко – великий червоний жук з чорною голівH

кою та крапочками, ще й вусики біленькі

стирчать! Я провертаю ключик, запускаю

його й він гучно реве та повзе по підлозі

через усю кімнату і я радію і Вова радіє. А

під Сонечком Соловейко щебече. А в миH

нулому житті я теж була Соловейком там,

у моєму рідному Василькові. Пташка поH

вертає свою голівку на всі боки – то правоH

руч, то ліворуч і співає, і тріпоче крильцяH

ми, а рудий КітHмуркіт з бантиком на шиї,

міцно обхопивши обома лапками червоH

ноHжовтого м'ячика, аж перевертається

від задоволення, та й гумова Жабка не сиH

дить на місці. Вона радо стрибає підлогою

услід червоному Сонечку…

В лютому у Вови день Народження. Він

любить свій День народження, тому що, в

цей день до нього приходить його єдиний

товариш по Університету Олег Мринський.

Раніше у Вови було дуже багато друзів. Дру	

зі називали його ходячою інцеклопедією, бо

все на світі знав, про що б його не запитали.

Коли він захворів, то всі його покинули, а

Олег не покинув, але теж захворів хворобою

іншого характеру – хронічним алкоголізмом.

Від нього пішла дружина і він залишився з

матір’ю. Я його побоювалася, а він жартував

зі мною якісь незрозумілі жарти, гордовито

демонстрував своє дивне вміння ворушити

вухами, при цьому шкіра на лобі морщилася

і теж ворушилася, вираз очей і обличчя ста	

вали не менш дивними, та коли я виражала

нестримний захват його діянням, – підбігав

до мене, та міцно ухопивши, перевертав до	

гори ногами через якесь одне із своїх пле	

чей, як кусок колоди, бо при всьому своєму
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Софія біля свого портрета

Школа № 30. 1973 р.

Вид з мого київського вікна
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бажанні перекинуть через два плеча зразу

він не міг. З його плеча летіла я вниз голо	

вою, але завжди приземлялася на ноги. Гор	

дий, задоволений собою по вуха, він насо	

лоджувався перемогою і подвигом, а я, пе	

релякана, тікала від нього подалі. Дивлячись

на все це, Вова тільки посміхався.

А у школі вчителька чомусь мене запитала:

– А що, Вова грається з тобою, підкидає

тебе?

– Ні, він не може впевнено навіть встояти

на ногах, він як переходить з кімнати в кім	

нату, то тягне за собою ліву ногу.

Лідія Євсеївна, ботанік за освітою, тому з

Вовою знаходила спільну мову. Вона вивчала

флору Іванівської області, а також викладала

біологію у школі. На День народження пані Лі	

дія дарувала Вові кольорові альбоми з птаха	

ми або тваринами. Вона називала його прос	

то Вовка, в знак особистої поваги та розумін	

ня і часто до нас заходила. Приносила кон	

серви – печінковий паштет для Вовки, бо цей

дефіцит можна було купити лише в магазині

для академіків. Лідія колекціонувала ляльок

та звірів – казкових персонажів. Вони в неї

сиділи у серванті за склом. Років через п’ят	

надцять, коли її чоловік – Костянтин БориH

сович Яцимирський, коротше КаБе – учні

вигадали йому таке ймення – доктор хімічних

наук, профессор, дійсний член Національної

Академії Наук України буде святкувати свій

семидесятилітній ювілей і так трапиться, що

в цей день я сфотографую його родину з си	

нами Віталієм та Анатолієм, які вже стали

докторами наук. А ще через двадцять років

Лідія віддасть мені поштові листівки із зобра	

женнями міст, квітів та товстилезний тритом	

ник «Всєобщая історія іскуств», що я його на	

силу дотягну додому та може двічі в нього

загляну, а поки що вона подарувала мені

ляльку, а я стою в нерішучості та не знаю, чи

треба цілувати її за ляльку, – мама вчила ме	

не казати «спасібо», та цілувати в щічку за по	

дарунок. Я подякувала їй, поцілувала і зразу

зніяковіла, бо згадала, що цілування на сто	

ронніх людей не розповсюджується. Вона

навіть виду не подала, що чимось здивована,

бо інтелегентна людина і продовжувала бесі	

ду, ніби й нічого не трапилося. 

А коли Розалія, донька професора РасіH

на Семена Давидовича, Вовиного лікаря,

подарувала мені фаянсову ляльку, коли ми

з мамою були у них в гостях, то я вже Розу

не цілувала. 

Галюся – так ласкаво називали татову не	

богу, сестру Вови, завжди присилала йому

з Рязані красиву листівку з теплими поба	

жаннями. 

Володимир Володимирович Удовенко

народився в Середній Азії. В Ташкенті часто

траплялися землетруси, дитина прокида	

лася та питала: 

– Мама, а куда ми єдєм? 

В одинадцятирічному віці він провалився

по пояс в канаву з холодною водою. Після

цього захворів на кір та отримав ускладнен	

ня. Ще у школі вчителі помітили щось дивне в

його поведінці. Коли він розповідав урок,

раптом на кілька секунд різко замовкав. Коли

Під ялинкою. 1967 р. Володимир Удовенко

Випуск третього класу 30Hї середньої школи м. Києва. 1968 р. Всілася я в першому
ряду для утримання центра композиці: Хто позаду, той пасе жабу, хто в серединці, той
в золотій скриньці
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йому стало зовсім погано, то лікарі порадили

змінити жаркий середньоазіатський клімат

на помірніший, і родина переїхала в Україну в

Київ. Удовенкам тоді пропонували на вибір

три квартири в різних районах Києва. Софії

Василівні сподобався цей великий сірий на	

ріжний будинок, ця тиха вуличка, неподалік

від Ботанічного саду та червоного корпусу

Університету, де буде вчитися на заочному

відділенні біологічного факультету їхній син. 

Якось у школі підійшла до мене моя вчи	

телька, обняла й запитала:

– А що, на тобі одне плаття, чи скільки? А я

думала, що три плаття на тебе вділи! – а на

мені одне тоненьке платтячко. Це вже весна,

мене відгодували і я стала товстенькою та

пухкенькою, лице округлилося – не пізнати.

Пролунав дзвоник на урок.

– Ідьот! – кричить двійочник і хуліган АндH

рій Ситинков, влітаючи до класу. Ми зразу

розбігаємося по своїх партах, – По крише

воробєй, – продовжує Андрій, – Несёт! Ко	

робочку соплєй.

Тут, у цій школі був ще такий дивний пред	

мет – ритміка, викладачкою якого була

кульгава на одну ногу вчителька. Зате її

ритмічні танці були платними та обов’язко	

вими для всіх нас. Підкульговуючи однією

ногою по життю, та плескаючи долонями,

вона комічно демонструвала танець, прис	

півуючи весь час одне й те саме крилате ре	

чення замість музичного супроводу: 

– Носок	пятка, раз	два	трі, пятка	носок і

пашлі! 

Тоді ми ще після її тренувань виступали в

актовому залі. Потім балетмейстером була

якась молоденька Ванда Федорівна з ор	

линим носом. Викладачі вдягали нас у кра	

сиві театральні костюмчики і ми танцювали

гуцульські танці. Голівки прикрашали стріч	

кою з двома великими квітками.

У другому класі ми ставили п'єсу на англій	

ській мові. Мама пошила мені котячого хвос	

та із сірого хутра, причепила його до брюк і я

виконувала роль Кота. В потрібний момент я

вибігла на сцену та повернулася до глядачів

хвостом, щоб всі його побачили. Голосно та

виразно я продекламувала своє речення: 

– Мей ай хелп ю, мей ай хелп ю? 

Відразу прибігла Мишка і гуртом ми ви	

тягли Ріпку	двійочницю, яка не могла за	

пам'ятати жодного слова англійською, і всі

попадали.

А ще був у нас великий шкільний хор, в

якому я теж співала. Багато часу витрачало	

ся на репетиції. Зате ми двічі виступали пе	

ред великою аудиторією, причому всі ра	

зом посміхалися по заданій команді і співа	

ли різними голосами. Всім глядачам дуже

подобалося і нам плескали в долоні, а ми

дуже пишалися собою. 

Вони всі до мене на москвинському діа	

лекті шпарять, а я їм на своїй рідній найспі	

вучішій, наймогутнішій ляпасів по мордякам

роздаю, бо українська мова, – це прамова,

бо з глибини віків мова моя. А я по	їхньому,

як тут кажуть, – нє в зуб ногой! Якось дивно

акають і мені смішно, як чую їхні слова, а во	

ни з мене сміються, мов, пріпхалась с пєрі	
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А над Сонечком Пташка щебече Лідія і Костянтин Яцимирські з синами Віталієм та Анатолієм. 1986 р.

Вова з Галюсею, двоюрідною сестрою Галюся – небога Володимира Софія і Ніна
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фєріі в нашу украінскую століцу Украіни, ми

же всє здєсь культурниє, на угро	фіно	та	

тарском іскуствєнном діалєктє аб’ясняєм	

ся, – та й почали впихати мені свою культу	

ру. Я противилася, але тиснули настирно з

усіх боків. Є така народна приказка: вліз між

ворони, кракай, як і вони. 

Не знала я ще тоді, що найдавніша відо	

ма ученим мапа, а також найстародавніше

поселення знайдені в Україні: у селі Межи	

річчя Рівненської області. Їм близько п’ят	

надцяти тисяч років. Мапу вибито на кістці

мамонта. Найдавніша писемність на Землі

виникла на моїй Батьківщині, бо далеко хо	

дити не треба: це зразки Кам’яної Могили.

Сонячна віра наших прабатьків і незбагнен	

на культура Трипілля, яку відкрив археолог

Вікентій Хвойка ще до початку двадцятого

століття і головне, що він довів, це те, що

етногенетичний процес в Україні тривав

безперервно впродовж семи тисяч років.

На терені України було відкрито одну з най	

давніших людських цивілізацій. Українці

мають осягнути, хто вони є. І тільки тоді, ко	

ли нація знатиме своє духовне коріння, во	

на вже не дозволить паразитувати на своє	

му тілі іншим народам. Тільки усвідомив	

ши, хто ми є, ми створимо свій унікальний

духовний і матеріальний простір, побудо	

ваний на предковічних духовних законах. 

Видатний польський вчений, дослідник

походження мов М. Красуський, у дев’ят	

надцятому столітті довів, що українська мо	

ва найдавніша з індоєвропейських мов і во	

на є ключем до розуміння санскриту, лати	

ни, грецької та інших арійських мов. Україн	

ська мова – праслов'янська, і її носієм були

наші праотці – Анти. М. Грушевський ствер	

джував, що Анти – це і є українці зі своєю

мовою і культурою. Академічну історичну

науку давно час викинути і відтворити свою

справжню минувшину. Голодомори – це

наслідки брехливої історії. Народ, який не

знає справжнього свого минулого, не має

майбутнього. І для того, щоб знищити на	

род, окупант завжди забирає його історію і

пише взамін свою, вигадану. 

Московський професор П. Хомяков у

своїй праці «Россія протів Русі» доводить,

що москалів створили із суміші племен в

тринадцятому столітті візантійці для того,

щоб знищити Народну Русь, оскільки на	

род в ній відмовився від брехливої ідеоло	

гії і жив у своїй Рідній Вірі. На землях мок	

ші, чуді й угро	фінів візантійські попи ство	

рили Орду та повели її завойовувати Русь.

Так був зруйнований Київ.  Але якби тоді

все це знати, я б гордилася своїм РОДом,

своїми глибокими коренями, та посилала б

до лисого дідька усіх своїх кривдників, які

підсміхалися над моїм Васильківським по	

ходженням. Солов'їну, барвінкову, коло	

систу – на віки – Українську Рідну Мову в

дар мені дали батьки.  

Розповідала я байку Леоніда Глібова

"Вовк та ягня" в актовій залі перед батька	

ми учнів. Всі дивилися та уважно слухали.

А я дорвалася і так розійшлася у глибин	

ному апломбі виразності, що всі аж роти

пороззявляли:

– На світі вже давно ведеться, що нижчий

перед вищим гнеться, а більший меншого

кусає та ще й б'є – затим що сила є... При�

мір не довго б показати,та – цур йому! На�

що чіпать?.. А щоб кінці як�небудь поховать,

я хочу байку розказати. Улітку, саме серед

дня, пустуючи, дурне Ягня само забилося

до річки – напитися водички. От чи пило, чи

ні – глядить: Аж суне Вовк – такий страшен�

ний та здоровенний!

Та так прямісінько й біжить до бідного Ягня�

ти. Ягняті нікуди тікати; стоїть, сердешне, та

дрижить... А Вовк, неначе комісар, кричить

(він, щоб присікаться, знайшов причину):

Глядачі баньки повитріщали та втупили в

мене, ніби перед ними чудо в пір'ях, а я від�

чула себе у шкірі вовка, та як закричу на них

вовчим голосом: 

– Нащо се ти, собачий сину, тут каламу�

тиш берег мій та квапиш ніс поганий свій у

чистую оцюю воду? Та я тобі за сюю шкоду

ти знаєш, що зроблю?.. Як муху, задавлю!

– Ні, паночку, – Ягня йому мовляє, – Во�

диці я не сколотив, бо ще й не пив; а хоч би

й пив, то шкоди в тім немає, бо я стою зов�

сім не там, де треба пити вам,та ще й вода

од вас сюди збігає...

– Так себто я брешу? – тут Вовк йому гук�

нув, – Чи бач! Ще і базікать стало... Такого

ще поганця не бувало!.. Здається, ти й по�

заторік тут був та капості мені робив... Три�

вай же! Ти думаєш, що я забув?

– Помилуйте! – йому Ягнятко каже, – На

світі я ще й году не прожив.

– Так брат твій був.

– Нема братів.

– Так, може, батько, коли не дядько... Або

ж хто�небудь з ваших був... Хіба не знаю я,

не чув, що ви усі мене б із'їли, якби влови�

ли? Собаки й вівчарі твої, усі ви – вороги

мої: Од вас мені життя немає... Ще мало я

терпів?

– Так чим же я вам досадив? – Ягнятко,

плачучи, питає.

– Цить, капосне! Либонь, не знає... Ще й

огризається, щеня! Що ти за птиця?! Ти –

Ягня! Як сміло ти мене питати? Вовк, може,

їсти захотів!.. Не вам про теє, дурням, зна�

ти! – І – Вовк Ягнятко задавив...

Нащо йому про теє знати, що, може, пла�

че бідна мати та побивається, як рибонька

об лід: Він Вовк, він пан... йому не слід...

Такого безмірно	серйозного вірша і не

очікували, бо у програмі виступу дозволено

коротенького новорічного віршика. А я ж за	

була попередити! 

– А з якого це дива ти вибрала цю довже	

лезну байку? – спитаєте.

Відповідь проста:

– За двійку, що у класі вчителька постави	

ла, коли я його не вивчила. А це мені трапи	

лася блискуча нагода довести свої здібності.

Як вогонь у серці я несу в майбутнє невга	

симу мову, слово незабутнє.

– Для чого математику учите? – запитала

вчителька.

– Щоб продавщиця не обдурила.

Ніна Удовенко

Продовження читайте в наступному

номері.

Люда ЦаренкоНіна Удовенко
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– Раніш бо – знаєш – запорожці з турками як

жили? Наче кіт з псом! Ось раз задумали не�

чисті гніздо козацьке звести. На саме Різдво

Боже (бо вони Різдва святого не знають). Під�

ступили до Січі близенько. А козаки й сном�ду�

хом про навалу. В церкві відстояли собі та

швиденько в курені до медушки. Пили, гуляли,

Бога славили. А тоді саме такий надворі мороз

пік – носа не виткнеш. Зараз таких морозів не�

ма. Та й чого витикатись�хіба що голки під мі�

сяцем збирати – так ніхто ж не загубив.

Але чи спить козак, чи дрімає, а все ж варту

має. Саме Микиту поставили. Ото й Січ так тоді

звалася – Микитинська. Чує він – ніби хтось там

бродить. Прохукав шибку: мамо ж моя рідна...

«Оце, – думає, – менш треба пити – бо

всяка чортівня ввижається... ніби повна

Січ яничарів з шаблями наголо». Перех�

рестився тричі, двічі сплюнув, а яничари

не зникають. Він тоді й розколошкав това�

риша. А той сотника – в бік.

– Еге, хлопці, – каже сотенний, – трьом одна

чортівня ввижатися не може. Ану швиденько

гаківниці заряджайте та мені подавайте!

Як стали запорожці зі всіх вікон палити, як

стали, неначе солому, яничар валити... їх там

не сто coт – сто тисяч було. Одна куля – деся�

тьох била. Кинулись вони драла. Та куди – зі

всіх вікон смалять наші хлопці, аж виляски

йдуть. Полягли вражі діти ні за цапову душу!

– І це ж, сину, не раз було й не два! – підтвер�

джує батько кулаком по дубовім пні.

– Во�во! – якось по�татарськи йомжить

обличчя дід Михайло, – ото вони й змолилися

до свого Бога Галалаха: «Що нам з цими запо�

рожцями робити? Не дають вільно жити! Ясир

брати! Козаків на галери саджати! А дівчат гар�

них в яреми�гареми...

– А що вони найбільш ненавидять? – питає

той Бог.

– Рабство!

– А люблять?

– Славу!

Думав той Бог і день, і два... й таки зметику�

вав хитрющу штуку.

– Ану, – каже, – накуйте цілісіньку гарбу зо�

лотих булав. Та й рушайте, мов би чумаки на

Вкраїну. Вдень се�те продавайте, а потемну ті

булави праворуч, ліворуч розкидайте!

Турки так швиденько й зробили.

Перебралися в чумаків та й чинять нишком –

тишком, що їм звелено.

А наш Бог чи то спав, чи то дрімав – чоло�

вік... коли це чує: ґвалт на землі. «Що воно,

– дума, – за оказія?» Глянув – ой леле рід�

на... один булавою золотою вимахує. А дру�

гий ще вище. Та якби ж то лиш люди похапа�

ли, атож людці. Лементують, мов недоріза�

ні. «Я гетьман! Я гетьман! Ось мені самим

Богом булава послана!»

«Де вони, – дума Бог, – іх набрали?» Сюди�

туди промів оком, а булав тих сотнями валя�

ється. Бачить чоловік – лихо буде. Він тоді

швиденько на землю та давай їх підборами в

ґрунт, в ґрунт втопкувати. Від людських очей

ховати. А та капосна булавина все дно з зем�

лі пнеться. Тепер вона в нас цибулею зветь�

ся! – дід зареготали голосно й розкотисто,

аж коні в лузі запряли вухами.

– Та видать Бог не всі втопкав! – підхоплю	

ють діда Михайла тато. Як почали ту гризоту за

булави князі, так по сей день гризуться! А до

булави – треба й голови. Ато буде наша доля

споконвік, наче та цибулина гірка.

Цибуля (АІІіum сера)
Колись вона була чи не основною чумаць	

кою їжею. Тато говорили якось, що пам'ятають

змалку цибулю, що так й називалась – чумаць	

кою – гіркуча страх, й у рота не можна було

взяти. Ото наллють десь на відпочинку повен

коряк олії, дістануть хліб, може той, що й жолу	

деве борошно підмішано, посолять та й умо	

чають туди разом з цибулею. Найперш – це за	

побігало від чуми, яка часто підстерігала їх під

час мандрів у Крим .

Полюбляли цей харч у всіх його видах: варе	

ну, парену, смажену й сиру козаки. Запорожці

мали небезпечне ремесло. Доводилося й мок	

нути в Чорному морі, й мерзнути під стінами

Московського кремля, й встеляти кістками

підмурівки Смерть	Петербург, так вони тоді

називали столицю сусідів. А це все потребува	

ло багатої на фітонциди цибулини	булавини.

Адже вона згубно діє на дизентерійну, дифте	

Перший засів. День Живи.

Друкується з люб’язного дозволу Івана Гарасимовича Просяника.

Зело таємниче
Люби вітчизну всім серцем своїм!
Ось мати! Ось батько твій!
І рід увесь. І РОДники, й святилища!
Вклоняйся їм – це мені вклоняєшся –
РОДу сущому! 
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рійну, туберкульозну палички. Вбиває багато

бактерій небезпечних.

На Ярилове Різдво тато завжди вішали п'ять

цибулин в хліві, щоб ніяка хвороба ані до коро	

ви, ані до свиняки, ані до кіз не приставала. Це

відгук обожнювання цибулі з сивої давнини. Ад	

же вона нагадує сонечко. Єгиптяни були впев	

нені, що їм цей овоч подарував сонцеликий Ра.

Навіть клялися на цибулині. Цибулею здавна в

народі лікували навіть задавнені бронхіти.

30 невеличких цибулин, 100 г меду,

100 г холодної м'яти (свіжої). Трохи води.

Стушити на окріпному ключі (водяній ба�

ні). При кашлі споживати по ложці з гаря�

чим молоком.

Вона вважається мало не універсальним за	

собом від всіх недуг: загоюючим, відхряку	

вальним, сечогінним, легкопроносним, про	

тиглистним, протигеморойним, збуджуючим,

антисклеротичним, врівноважує обмін речо	

вин, навіть повертає молодість.

Недарма в Болгарії та Грузії, де узвичаєно їс	

ти приперчені, причасничені, прицибульовані

страви – довгожителів найбільше на планеті.

Розведеним цибуляним соком ще й досі

сільські бабусі (3 краплі на столову ложку

перевареної води) промивають очі при всіх

нагноєннях. Закапують дещо міцніший при

грибкові у вухо.

А вже чистий сік закапують в ніздрі при гри	

пові. Ним виводять бородавки й ластовиння.

Цибуля добрий косметичний засіб. І від обли	

сіння, і від лупи втирають свіжу розрізану нав	

піл цибулю в голову. Або ж миють її лушпайка	

ми. Коси разом фарбуються в ніжно	 золотис	

тий колір, стають шовковими, міцними. Нею

виводять чиряки. В кожній сім'ї є свій непов	

торний часнично	цибуляний рецепт. Чим біль	

ше споживаєш її – тим менше хворієш.

– А ти, козаче, знаєш – чого то запорожці го	

лову вибривали, а пацибурок пускали? – не

вгаває дід Михайло, бо оковита вже пустила

язика з припона.

Я знову матиляю головою. Дід Михайло ляс	

кають себе по лобастім коліні:

– Ну, оддай мені його, Горасимцю, хоч на па	

ру тижнів! Я з нього дзвоник зроблю!

– О! Він як обзнайомиться! – сміються тато,

– на голові буде!

–  Ну, так слухай! Мабіть, ця оказія трапилась

під Берестечком, де ото їх, сердег, триста ,як

скло... – дід пуска батькову пересторогу повз

вуха, – так святий Микола, кажуть, їх два тижні

до Раю тягав. Спробуй�но козарлюгу попід

пахви тербичити. Хіба тепер народ? Перевів�

ся! Ото були хлопці! Який по десять, атойпо

п'ятнадцять пудів. Попопотіла в дідка лисина

під тим мальованим горщиком. Так він його в

торбинку, щоб не було видно – хто й що � та й

на Запоріжжя подався. Став, уродь, там хлоп�

цям за батька. Та й напоумив козарлюг отак,

під оселедця, голитися. Щоб, мовляв, від пос�

политих одличаться. Та собі для користі.

Тепер, як тільки де вчиниться веремія – ха�

пає їх Миколай за пацибурки�оселедці по де�

сятку вобируч та й шпурляє просто в Рай. Во!

Шибайголово! – легенько ляскає мене по за�

шийку.

Діди регочуть. Штоф порожніє, конвалії пря	

дуть довгими листками на той сміх, мов зайці

вухами.

Усім відомо, що вона порок серця лікує.

Обшморгують ранньо розквітлі дзвіночки кон�

валії травневої Convallaria majalis, всипають

до трьох чвертей посудини й до верху залива	

ють 60% спиртом. Настоюють два тижні в тем	

ному місці. Вживають по 12 крапель на ложку

води тричі в день.

Цю ж настоянку по 30�40 крапель домі�

шують в навар собачої кропиви 150 г. при

серцевих захворюваннях з різко вираже�

ними нервовими явищами. Вживають три�

чотири рази на день.

Таку ж частку приймають при безсонні, без	

підставних тривогах, тузі, нерівномірному й

частому серцебитті, при істерії, епілепсії.

– А ти, козаче, – скалить на мене зеленаве,

що молода трава, око дід Михайло, – залізеш

на оцього дуба?! – тицяє рудою од постійного

куріння пучкою на дебелястого красеня.

– На цього, ні! Бо гілля нема знизу! А на он то	

го – запросто! – я вже готовий на ноги зірватися.

– Чого це ти, Михайло, до нього вщиріпив	

ся? – підкидають острішки брів тато.

– Е	е	е	е	е! Горасиме, хочу іспитать: чи він

козарлюга, чи заєць – побігаєць? Знаєш, як це

на Запоріжжі визначали? Дуже просто. Писар,

вродь, записує новоприбулого. А тут вбігає со	

тений, чи там хорунжий та на всю губу: «Воро	

ги!» То боягуз зразу: «Чи багато їх?!» А хороб	

рець	молодець: «А де там вони?!»

Діди регочуть. Виціджують солодинку до кра	

пельки, бо це й горілка особлива – з меду – по

черзі високо підіймаючи шкалика, мов заповзя	

лися цокнутись з самим Юр'єм, що на гнідому

коні ось	ось поскаче з блакитної кручі неба.

– Ну, Горасиме, тепер на тебе молодиці не

сердитимуться! В той бік – на рік сили прибу	

ло. Гм, як у ведмедя!

Ось, напевне, та мить, коли дід Михайло –

кумельг через голову й зробиться клишоно	

гим медолюбом, що тільки по дуплах й ласує.

Підводиться вайлувато, навкарач. Не проґави	

ти б цієї миті, щоб потім й собі колись ведме	

дем чи конем баским... Ет! Вирівнялися!

– А ти, синашу, – дід хапаються за тата, –

хо...хочеш, бачу, ко... коником побрикати?!

У мене в одну мить аж пальці дерев'яніють,

аж голову вбираю в плечі...ні! Дід таки харак	

терник!

– Жеребчиком! – регочуть тато розливисто,

широко, аж діброва дзвенить.

– Ну, звісно ж! І так помчати, щоб аж вітер за	

хекався! Тіко знай, баботу близько до себе не

підпускай! Бо зразу на шию сяде!

– То нічого, що сяде! – веселяться тато – ли	

хо, як п'ятками в груди вибивати почне! Тоді він

узна, по чім гребінці платяться!

– Не дай бо, впустиш, що стане вона тебе

ласкаво манити: Гнідко, Бурко, Косько – пиши

пропало. Бо з тої гнуздечки шовкової вжисть

не вирвешся! Право, Гарасиме?!

Діди вибираються з Чорної Діброви на рівняк,

обійнявшись. Обидва коренасті, огрубкуваті,

мов брили стосилої, рідної землі. Хліборобське

й козацьке одвічне, й незнищенне насіння.

Виводять хрипло, але злагоджено:

Гой з�за гори крем'яної орли вилітають,
Сорок тисяч козаченьків в похід

вирушають!
Пісня старинна, щемка, облягає серце жа	

ром, аж очі туманом гірким застилає.Заходьте до моєї хати!

Бандура Гарасима Просяника.
Люби Вітчизну всім серцем своїм!
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Ой жаль мені батька�матір, аж
серденько мліє,
А ще більше дівчиноньки, марно

посивіє!
Висока могила поволеньки здіймає пісню на

своїй зеленій широкій долоні. Гой, як звідси

вільно й розлого очам: летять соколом, аж ген	

ген... бо це вже степ починається. Під Вишне	

вим хутірцем на могилах я забачив див	зілля в

наших краях – срібнохвилу ковилу. Ми на са	

мім чолі й чола наші в небі, й серця теж.

– А як ти, Горасиме, кажеш цю святу заповідь

про Вітчизну, ага! Е, ні, не моїми вустами! –

раптом спохоплюються дід. – Гей бо, Ваньку! У

тебе і дзвону більше, й чистоти...

Я чекав на це. Широко, як учили тато, роз	

простираю руки:

– Люби Вітчизну всім серцем своїм! Ось

мати! Ось батько твій! І рід увесь. І РОДниH

ки, й святилища! Вклоняйся їм – це мені

вклоняєшся – РОДу сущому!

Діди надовго замовкають. Стоять зворуше	

ні, задумливі, високо вознісши сиві, полиново	

срібні голови. В селі піють півні. Мигтить, мов

свіжовимитий полумисок, полив'яний соняч	

ний весняний день.

Дід Михайло уже аж ген... пішли по Бурка,

щоб нам замарно ноги не бити. Тато підги	

нають їх під себе по	козачи. Оце б їм бан	

дура. Але вони ніколи не беруть до рук.

Бандура зараз страшніша від обріза чи ав	

томата. Ото ж розстріляли енкаведисти

триста кобзарів сліпих під Харковом. Бо го	

лос кобзаря совість людську будить. Бан	

дура захована в нас, щоб чуже око не нама	

цало. Я спираюсь на Симурвла	Якова і ме	

ні трохи страшно, як з татової вирвистої зі	

ниці, викочується сльоза.

Гой у полі могила, з вітром говорила,
Покрий мене зелен�рястом щоб я не

чорніла!
Мов далеке марево, тремтить батьків голос,

лягаючи на моє серце, наче на вічну платівку.

Старенький возик, порипуючи на кожнім ви	

хабі, гойдливо котиться польовою зеленою

дорогою що ущерть заросла подорожниками.

Й дід Михайло пускаються чи то виспівувати,

чи то викамарювати:

– Сидить бідний... сидить бідний, держить

горщик, держить мідний!

– А багатий, – підхоплюють тато, – проїж	

джає та ще й зуби вискаляє, сміх його бере!

– Коли це зненацька коні – тпру	у! Ні! Ні!

їдь, Бурко, це не тобі! Що воно за оказія? –

думає багатий – глип – а проти його коней

якийсь дідусь в солом'янім брилі. Як роз	

сердився багатій – за батіг! Стриб з воза на

моріг... тіко став – так зразу подорожником

лапатим й зробився!

– Ге	гей, чоловіче! (це вже тато) – А забе	

ри	но коники вороні. Бо вони без надоби ме	

ні, а тобі якраз	гаразд!

– Отак то чванька Бог губить, а бідака –

любить. Й нам заповіда! Ото часто Бог в сі	

рячину перебереться та й іспитує людей,

щоб потім запитати: «А чого ти не нагодував

мене, як я був голоден? А чого ти мене не

одяг, як я був наг? Катай до Пекла!»

Подорожник (Plantago)
А подорожник лапаті долоні простягає,

мов благає: «Згляньтеся, люде! Чоловік я, чо	

ловік! Не топчіть!», та хто його почує.

А чути подорожник варто.

При гастритах зі звичайною чи пониженою

кислотністю – кращого лікаря не знайти. В

салат його молоді листочки з петрушкою,

кропом, яєчком. За два тижні де й подінеть	

ся. Але знову хочеться нагадати, курс ліку	

вання починайте на місяці збуваючому. Тоді

оздоровлюючий наслідок більший.

А коли задавнений він, гастрит, або й ви	

разка шлунку чи дванадцятипалої кишки, тут

уже в помозі насіння подорожника. Достига	

ють його качалочки в серпні. Досить легко

шморгається. Не відвівається.

Береться чайна ложка на склянку кру�

того окропу. Ледь підкип'ятити. Настояти

в духовці 2 години, помішуючи. Пити той

киселик за півгодини до їжі по три�чоти�

ри столові ложки тричі в день.

Подорожник – справжній багатій. В його

насінні аж 40 відсотків пектинів. Ось тому він

так потужно загоює як зовнішні, так і внут	

рішні рани. Чудово виганяє з тіла радіонуклі	

ди, різні отруйні хімічні сполуки, що утвори	

лися в процесі життєдіяльності.

Довготліючі рани спочатку промивають

спиртовою настоянкою з листків, розведеною

перевареною водою, а потім присипають по	

рошком з добре потовченого насіння. Рани,

коли це можливо, не забинтовують, а сушать

на повітрі. Тато, для швидкого загоювання жа	

лили навкруж рани ще й бджолами.

Пектини та сапоніни, що є в рослині, чудо	

во виводять з крові холестерин, запобігають

старінню людини. Рослину тому вживають

при атеросклерозі. Він помічний при хроніч	

Голос кобзаря совість людську будить. Картон, олія

Подорожник
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них поносах, катарах кишок. Порошок зер�

нят на кінчику ножика 4 рази на день. За�

пивати теплою водою.

При порізах, здряпинах найперше в нас,

пастухів, йшов ранник в діло 	 так подорож	

ник по	народному називається. Пожував,

промив рану сечею власною. Приклав звер	

ху листок, прибинтував якоюсь ганчіркою і

знову у витівки.

Насіння подорожника вживають при цукро	

вому діабеті, депресії, кашлі і навіть досить та	

ки успішно 	 при безплідності. Бо саме ним чу	

дово лікується запалення яєчників. Отож не

минайте цю незвичайну рослину, що простя	

гає до вас широкі долоні, сама вам допомогти

хоче. Батько, бувало, вирвуть, обітруть та й жу	

ють його. І я тепер наслідую мудрий приклад.

Уже позаду самотня, серед чистопілля, хата

лікаря Йваницького.

	 Багато сіють, та мало сходить! 	 тицяють

пужальном дід Михайло в бік червоного даху, 	

ото якби не він 	 село уже давно розбіглося б.

Лікар над лікарями. Скільки він людей спас...

Возик жалібно рипить на кожнім вивихові.

Минаємо шипшинові зарослі. Розлогий кущ

глоду. Він уже викинув біленькі пуп’яночки, не	

наче хто білим воском обкропив гілля. Он край

глибокого жита гурт святешно вбраних лю	

дей... весело їм. Писанки, калачі... Юр’я. А в

нас розмова смутніє, смутніє, й зовсім як по	

казалася Квашина 	 стиха. Бурко мимохіть зу	

пиняється. Діди встають. Цілуються... нав	

хрест... тричі. Прокурена, пахка тютюном, бур	

кунцем та ще якимись зіллями дідова рука

пригортає мене до картатого піджака.

	 Ти мене... мене не, не забувай! 	 зелені ді	

дові очі каламутяться сльозою. Він якось по	

дитячому ображено підтискає губи, притьма

застрибує на воза, круто рве віжки на себе,

хльоскає коня, немов тікаючи... тікаючи від чу	

жого щастя.

	 Тату? А чого в них дітей немає? 	 питаю

враз посмутнілого батька.

	 Та була в них донечка, така десь, як ти! Так

вигнали, кати, й дитя на буряки. Застудилося

воно... ось тепер самотина й сніжить їм серце.

Й небо враз нижчає, й перепели згукують

невесело. Й лелека край очеретів, мов голо	

ву похилив. Та хіба сум по мені. Он цап Мики	

та, побачивши нас, рветься з припону. Вир	

вав таки. Он Мавр аж на задні лапи став. Он

баба Онися ведуть прийом.

Дівка дебеляста щось з нею секретничає. Не

інакше як про приворот�зілля. Я тихцем	тих	

цем та й стаю ззаду. Так і є.

	 А я чого оце, бабусю, до вас прийшла! Ось

і масельця свіженького принесла, й коржа! 	

леститься.

	 Ну, та не мнись! Кажи вже! 	 ніби аж сер	

диться баба, впівока зиркаючи на мене.

	 При...приворот	зіллячка аби мені!

	 На кого? 	 синичкою схиля голівку сиву і в

сивій хустині Онися.

	 На Миколу... Йовдуниного. Раз провів і

більш не хоче! 	 аж сльози бринять в голосі. 	 Я

вже стільки на себе дікалону вилила...

	 Добрий хлопець! Ану нахили голівку, мо в

тебе де волос закуйовдився посолунь! Так	

так! 	 баба кривлять носа.

	 А часто ти, голубко, голівоньку миєш?

Що	о? Раз на місяць?! Та хоч того духалону й

криницю вилий 	 тікатиме. Ти ж не дівкою 	

вівцею пахнеш! Щотижня треба, щотижня, а

то й двічі. То в любистку, то в лепесі, то в ма	

теринці. Оце і ввесь для дівки приворіт. Й не

тільки до заміжжя, а й по. Якщо хочеш, щоб

не гуляв, дім знав! 	 аж ногою притупують. І

враз веселіють небо 	 вицвілими очима.

	 Ну, що? Натрощився часнику?! Гол одні	

сінький, аж світиться. Ану, що тут нам при	

несли?! Масло! О, корж з маком, їстимеш? Я

молочка тільки	но здоїла! Козяче, пользови	

те! 	 і обіймають мене 	 невеличкі, мов кар	

топлинка.

	 Од козячого молока ніс набряка! 	 гудуть

тато, виносячи на дубовий, посесед пасіки,

пень мисюру пісного кулешу (По баньці та час	

нику вони, обов'язково, тиждень утримува	

лись від скорому).

	 Тьху! Безкостий язик! Отаке при дитині!

Пий, пий! Ростимеш швидше!

Спиться мені по Чорній діброві солодко.

Сниться, мов і справді росту. Швидко, гінко.

Вищий тата, вищий хати. Розгаяв руки й чи то

лечу, чи то тону... аж тут пахка медом татова

рука турботливо й ніжно колошкає мене зі сну

того дивного.

— Ану гайни до казарми, мо вже там наш

глід замолочів?!

Глід тільки	но спалахнув сніжно	білим по	

лум’ям. Йдемо житами. Плетені кошики в ру	

ках 	 по дивоцвіт. Жита духм’яніють, ось	ось

колосся викинуть. То там, то тут зиркають на

нас блакистими, здивованими очима перші

волошки. А я на тата. Зараз, зараз вони поч	

нуть ту Старовинну оповідь. Я до мачини її

знаю 	 та слухав би й спухав.

Потрапили раз два брати в полон

під’яремний, в полон половецький. Як могу�

че не рубались, як не сіклись � руську честь

захищаючи, не так себе � як князя спасаючи.

Та взяли їх половці поганії у аркани воловії.

Женуть в степ далекий, в степ таврійський

та й радуються з викупу примногого — адже

боярчуки. І по�боярськи вбрані, й мечі були

гартовані. Може день, мо два їх нагаями по�

ганяли, аж поки передихнути стали.

Ось й шепче серед ночі темної старший

брат меншому:

� А що, братку, може спробуєм тікати?! Кра�

ще серед вовків�сіроманців, аніж серед по�

ганців! Гризи мені реміняччя, що руки спутані,

молодший � зуби гостріші маєш!

Перегриз молодший хутко сирицю. А стар�

ший: тихо�лихо! � і його розв’язав. Й стали во�

ни тікати, до ковили�трави припадати. Тіка�

ли�тікали, аж поки на конька�воронька не на�

пали. Хоч й на одного � зате бистроногого.

Й поніс їх кінь�ворінь в сторону сіверную, в

сторону руськую. Ось й світанок близиться �

росою трава слизиться, густим туманом

криєтеся � бо ріка впоперек лягає. Не широ�

ка, але глибока, й гребля через неї висока.

Ось пустили вони коня�гриваня по волі, а

самі лягли на полі. Коли це чують земля

двигтить, під копитами тремтить. Підхопи�

лися брати.., а половецька погоня вже

близько � по сліду росяному мчить.

— А що, братку? — говорить старший, — ось

й настала нам лиха година навік розлучитись!

Одному треба тут зостатися, з половцями си�

лонькою помірятися. Та й коник�вороник двох

не повезе! А в мене, братку, дітоньки малі. Ді�

тоньки малі, жона молодая... бояриня. А в тебе

— нікогісінько — та й скочив на коника.

Навернулись сльози гіркі меншому братові

на очі сині.

– Що ж,� говорить, � так і бути! Нащо ж нам

обом тут голови класти! Лиш скажи матінці,

щоб не сміла по мені тужити! Ох, та нічого ме�

ні, брате, не жаль. Тільки жаль одного... я ж ще

жодної дівчини не обіймав! Ні єдиної не цілу�

вав! Ні однісінької коханою не назвав!

Зойкнуло серце братове, гаряча сльоза ви�

чавилась, обличчя палячи, кинув він повіддя

меншому:

– Скачи! Я...я уже й жон відлюбив, й вин від�

пив! Ще й «сватів» напою вволю! Не одного з

чорнобровою посватаю! � та як чухроне дубо�

ву гілляку: замашную, сухую, � ти ось тільки

матінку утіш та моїх хлоп’яток�соколяток!

Кинулись половці поганії на русича хороб�

рого опукою темною. А він тільки махне дов�

бешкою — так вони із загати високої ніби жаби

у воду летять.

Видять вражі половці – не в ті взулися. Вхо�

пилися вони тоді за сагайдаки, сріблом виши�

вані, висмикнули стріли каленії. Запіли вони

русичеві хороброму піснь прощальную, в сер�

це жалячи. Та не впав він... похитнувся... руки

до неба кинув:
Он цап Микита, побачивши нас,
рветься з припону
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– Гойсподине! Боже! Всемогутній Свароже!

Дай же мені на шляху половецькім стати, рід�

ного брата врятувати!

Й в ту ж мить неначе вибухнув на загаті мо�

гутній корч глоду. Кинулись половці шаблями

кривими собі дорогу сікти. Що відрубають

гілку колючу – десять виросте, кров’ю обро�

шених, а з десяти – сотня... солоною, русь�

кою оббризканих.

Глід (Crataegus)
На Україні це цілюще дерево величається

з сивої давнини Іглод, бо втиканий

колючками знизу доверху. В нашій міфології

ця рослина займає особливе місце.

Зламати хоча б гілочку на цьому диво	дереві

– вважалось за важкий, непоправимий гріх.

А не дай бо – зрубати... накличеш на себе

люте горе, що обов’язково окошиться на

старшому в сім’ї.

В повоєнний час у кожному домі висіла

торбинка з цілющими серцю квітками

глоду.... чи по сину, чи по мужу, чи по брату 	

похоронка. Тільки глід й рятував зболені

тугою серця. А скільки на нашій землі	матінці

повоєнних літ? – й завжди глід приходив на

поміч. Він успішно застосовувався нашими

знахарями при хворобах, зв язаних з пору	

шенням роботи серця, нервової мережі.

Біль в його ділянці, часте непогамовне сер	

цебиття, аритмія, кардіосклероз, гіпертонічна

хвороба, безсоння – ось далеко не повний пе	

релік, де глід найкращий оздоровчий засіб.

– А щось у мене, Гарасимцю, серце, як теля	

чий хвіст! І задишка, задишка! – було скар	

жаться баби.

А мені смішно з того – телячого хвоста. Чин	

чи брики, чин	чи брики! Тато сердяться, при	

тупують ногою й велять винести старий рукав

сорочки з квітами глоду.

– Оце три ложки квіту заллєте в горщик

трьома стаканами окропу під кришечку, й у

піч гарячу. Чи в духовку там! На три�чотири

години. Й по стакану тричі на день.

Цей хитрий метод – ось для чого. В горщику

жирові олії не зникають. Кислоти, вітаміни не

руйнуються – бо ж напар. Й, що важливо – гли	

на випромінює ті ж хвилі, що й людське тіло.

Вона мов би впорядковує атоми настою, під	

лаштовуючи їх під наше тіло.

Такий напар, по 1 склянці тричі на день,

здавна застосовують при простудних захво	

рюваннях, коли серце, здається, ось	ось вис	

кочить з грудей.

– Вже ти й на мою долечку рви, соколятко ти

ж моє! – запобігають баба Онися, – я тобі якусь

баєчку чи оказійку розповім.

Я за байку та за оказійку на небо ладен лізти.

А в баби їх, мов з торбини – золоті зернини.

Хитрувато усміхаються:

– Біг скоромох, розсипав горох... кинувсь за

хати ранком збирати – нічого! Півень червоний

випередив! Га? Що це?!

І хоч бурмосся, хоч лащся до неї 	 скаже аж че	

рез тиждень, коли ти вже давно про загадку за	

був. А найбільш мене солодко жахтять бабині

замовляння. Древні... таємні, сиві	сиві, неначе

тонюні волосини, що вибиваються в неї з	під кві	

тастого, з маленькими гострими ріжками, очіп	

ка. Цим баба нагадують її капосну козу Зорку.

На морі, на окіяні, на камені Оріялі Пре�
чиста діва сиділа.
Плащаницю вишивала, Красну нитку

сотала. Нитка урвалась... кров у тебе,
моє соколятко,
Боже дитятко, запеклась!
Ox! Ox! Заступи й Поможи,
Серп золотий положи!

І так над твоєю кровоточачою забоїною ве	

де рукою, як птах	степовик м’яко летить, теп	

лими крилами віє. А тоді повершку, тоненьки	

ми покрученими, що корінці, пучками: щип	

щип	щип, як вареник зліплює. Й на твою руку

віє ніжністю, спокоєм... кров ураз втає, чорні	

ючи верхом, вкриваючись шкіркою.

«Ох! Ох! Ох! Заступи й поможи, серп золо	

тий положи!» – шепочу я разом з бабою. Вони

гладять мене по голівці шкарубкою, але такою

сонячною рукою, що аж цілувати її хочеться.

Аякдуже вже кривавить, то впоміч молитві

баба бинта підсушують над вогнем. Біль вти	

хає, кров пригасає.

– Тату? А чого баба як шепче все, так скруш	

но зітхають: «Ох та Ох?»

Батько так сміються, що аж горобці відліта	

ють на розложисту вербу.

– То ж вона... в Мага над Магами, Чародія

над Чародіями, батечка Оха помоги просить.

Він же володіє кожним корінцем – кожним

джерельцем. Не згадати його – замовляння

твоє – порожній звук, хоч усіх ангелів по імені

тиждень називай. А особливо, коли з дітками

маєш діло. З дорослими – простіш. Тут віра

зцілює. Христос недарма казав: «Воздається

по вірі вашій!» Ото хто вірив у його надпри	

РОДню силу – той і зцілявся. А дитя, та ще як

немовля, у що воно вірить? Хіба що в мамину

цицю. Тут уже і слово на правду клади, й го	

лос, і руку, і силу свою сердечну вичерпуй до

дна. Тому	то всі знахарі, вважай, ще з юних літ

– сиві. А бач, баба не лиш на дужину слова на	

діється, а для зцілення ще й травичкою поль	

зує. Як ось, приміром, квітки глоду. Скільки

матерки потерпають від дитячого переляку.

Пес пробіг – воно вже плаче. Коза скубнула –

в крик. Півень зненацька заспівав... та багато

чого! Тут напар з квіток глоду незамінимий.

Сон від нього міцніший. А спокійний сон – то ж

найкращий лікар. Тільки треба туди трохи

глухої кропиви підмішати та квіток ва�

лер’яни, з листячком конвалієвим. І в гор	

щику напарити.

Давати по 2 столові ложки тричі на день.

Це малюкам. Старшим � 4 ложки.

А баба Онися радить ще й таку купіль зроби	

ти. Добре вмочити червоного півня у відро во	

ди. А тоді посікти стебло маку з усім, вкинути

туди, прикип’ятити, настояти. Дитя викупати,

за свій двір до схід сонця ранком вилити воду.

Горщики тепер рідко в кого трапляються.

Тому для напару попереднього збору підійде

звичайнісінький термос.

4 ложки трав заливають літром крутого ок	

ропу. Настоюють ніч. А вранці можна пити.

Найкраще до їжі. Засмачуючи медом. По півс	

клянки тричі на день. Це дорослому.

А на ніч, щоб навіяти гарний сон 	 мед прос	

то необхіден, бо він й сам чудове снодійне.

Випийте чарочку глодового настою й покла	

діть під язика чайну ложечку меду, повільно

посмоктуючи.

Коли ж у вас 	 не дай бо 	 залягає важкотою

голова 	 тобто підвищений тиск, тут від глоду

кращих ліків не знайти. Але не самого, а в зборі.

Сухоцвіт болотяний, коріння валер’яни, з гі	

лочками та листом омели білої. Підкреслюю,

що найкраще, коли омелу зібрано на глоду.

На літр окропу по ложці зілля. Пити по півс	

клянки тричі на день. Бажано до їжі.

Ну, а тато, якщо вже вичерпувалися всі зіл	

ляні запаси, радив гіпертонікам звичайнісінь	

кий червоний буряк. По склянці соку вранці та

ввечері. Хоча б місяць. Або ще лушпайки з

квасолі білих сортів.

«Що в тієї Лизавети уродились пістолети, 	

хитрують баба, 	по чотири і по п’ять усі разом

торохтять!» Звичайно, це ж квасоля!

Але ми йдемо по квітки глоду. Глід трусимо й

восени. Або збиваємо тичкою. Ягоди діють

набагато слабіш квітів. Але який смачний з них

узвар! Та ще коли підмішати туди сушеної ма	

лини, калини та смородини... там стільки віта	

мінів, стільки цукрів, стільки сили. Словом 	

богатирський узвар!

Ось тато низенько кланяються сонцю. «Гос	

подине	Боже, поможи чоловіку!» Сонце слі	

пить, яріє, мов тільки на нас дивиться. Тато

зиркають на мене і ранок переповнюється

моїм півнячим підголоском: «Господине	Бо	

же, благослови від землі сили, від неба зір	

кості, від цієї трави здоров’я!». Тато задоволе	

Глід
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но кивають головою, нагинають білу терпко	

духм’яну гілку. А я, незважаючи на шпичаки,

шморгаю суцвіття разом з невеличким, моло	

дим листом, прямо в кошики. Щоб не

м’ялось. Квіту чекає 	 не дочекається горище.

Дошки помиті, дверцята відчинені. Сушити

глід треба швидко 	 багато ефірних олій, ду	

бильних речовин, найрізноманітніших кислот

	 тому в глоді є ще одна гідність 	 він зменшує

кількість холестерину в крові. Зберігають в

щільних паперових мішечках. Або скляних

дзбанках, зав’язаних цупким папером.

Та чекає не лише горище, а й мати з вели	

чезним кропив’яним лантухом. А хай вона

сказиться, та кропива! Ну, пользовита! Ну, не	

оціненна! Як підмішати взимку до курячого

корму 	 нестимуться гарно. Але хай би її хтось

інший рвав для свиняки! Тому	то я так завзято

корчую її навесні 	 звичайно, на татове замов	

лення. Як уже мовилось: з молодим березо	

вим листям, чебрецем, чередою та бузиня	

ним квітом й пирієм кропива чудово гонить

солі з тіла. Та ніяк я її не викорчую.

	 Й росте вона не десь посеред поля, а до

людини тулиться! 	 кивають головою баба

Онися, 	 бо не знаю такої хвороби, якої б вона

не лікувала. Сядь ось коло мене на кришечку,

а тоді вже й підеш по ту кляту жаливу, я тобі

ось рукавичку дам... героєм будеш!

Було це давно. Жив раз чоловік з донькою��

малолітком. Важко їм було. Хіба ж випере чо�

ловік до ладу, хіба ж борщу смачного зварить.

Якось він й просить в малоїради�розради:

– А що, – каже, – донечко, як я одружусь?

Матінки ж нам все ’дно не вернути! А самому,

ох як важко бути. А та тітка: і мила, і гожа, і тро�

хи на матінку нашу схожа!

– Добре ж, – каже мала, – як вона на матін�

ку схожа, хай і мені матінкою буде! �тай зас�

льозила оченята.

Ось чи мало часу пройшло, чи багато � при�

водить батько до хати якусь жінку. І вбрану, й

гожу, й трохи на матінку схожу. Та очима якусь

холодну. Осторонилась мала. А мачуха під�

ступає �лагідно так промовляє:

� Не сторонись мене, рибонько, не сторо�

нись мене, ясочко! Я тобі молочком буду ні�

женьки мити!

Та чує мала: на язику � мід, а під язиком �

лід. Але першого вечора мачуха й, правда,

помила сирітці ніженьки. А наступного мила

вже їх дівчина дрібними сльозами. То се, то те

� не так. А як появилися в дівчини ще й сес�

триці дві круглолиці, і зовсім життя не стало.

Так її засмикала, так її загейкала зла мачуха �

зробилась, мов очеретина. Та ще й на тіло

якісь болячки наклюнулися.

� Завези її в бір темний! � лементує чоло�

вікові мачуха, – бо ще на наших донечок

перейде!

А він противиться, а він віднікується � рідне

ж дитя.

Тоді вона й велить грізно: щоб нарвала дів�

чина кропиви жалючої та до верстата сіла �

лантуха зіткала.

Тче дівчина жаливу � сльозами гіркими по�

ливає, а що вдієш � як сестриці�повнолиці

ззаду стоять... наглядають.

�Добре ж ти постаралася, ледащице! � хва�

лить мачуха сирітку заплакану.

Усміхнулась дівчина та й знову сльозами

вмилася, бо велить мачуха:

� Ану зверху проріж дірку, та збоку дві! Ну,

обнова ця � якраз тобі до лиця!

Як не просилася сирітка, а мачуха грозою.

Ще й велить гуси пасти. Гуси пасти... додому

не вертати.

Мачуха з доньками гусятину вминає, а си�

рітці сьорбунець з кропиви варить � та й по�

силає з чоловіком у луг далекий.

Ходив він ціле літо сумний та невеселий. А

тоді, на осінь, мов і журитися перестав. Ди�

вується мачуха: чого б то її чоловік підвесе�

лів? Але на луг сходити ліньки. А донькам ще

лінивіш піти � та роздивитися, що там з си�

ріткою коїться.

Коли це бачать, їде з того лугу витязь в

шатах дорогих, на конях вороних, а над ним,

немов веселка в’ється. Дівки круглопикі бі�

гом, за ворота, а може котрусь вибере? А

він уже вибрав... Кутає в корзно � плащ�баг�

ряницю диво�красну дівицю. Мов ружу роз�

квітлу до серця пригортає, стрічками бар�

вистими вінчає.

Порівнявся з двором � та як жбурне мачу�

сі щось під ноги �жужмом. Кинулася вона з

доньками піднімати, а то ота сукня�кропив�

ниця!

	 Ось бачиш, дитино, яку богатирську силу

жалива таїть! Піди!

Піди, вгоди матері! Бо хто батьків поваH

жає H той до ста років доживає!

Вже лікарі стародавньої Греції та Риму зна	

ли неповторні властивості кропиви. Зокре	

ма, зупиняти кровотечі. Особливо в поєд	

нанні з деревієм.

Антибіотична дія кропиви сприяє загою	

ванню ран й виразок. Вона чудово оновлює

й освіжає кров. Ось тому 	 це найкращі ліки

при висипах, чиряках, різних грибкових зах	

ворюваннях, лупі, випаданні волосся.І пити,

і коси мити. Вона містить інсуліно	подібні

субстанції, тому знижує рівень цукру в кро	

ві, особливо в поєднанні з листям чорниці.

Кропива надзвичайно багата на вітамі	

ни, солі, мікроелементи, містить гормони,

що розчиняються у воді. А вони покращу	

ють роботу шлунку, підшлункової залози,

печінки, кишковика. Кропива 	 як ніяка ін	

ша рослина піднімає гемоглобін 	 збіль	

шує кількість червоних кров’яних тілець. В

рослинах теж є гемоглобін 	 це хлорофіл,

що мало відрізняється від людського. Ось

тому кропива така помічна при анемії. То	

му що в неї багато солей заліза, мурашина

та кремнієві кислоти 	 кровотворні чинни	

ки, вона допомагає найкраще позбутися

цієї хвороби. А також захворювання сечо	

вого міхура, жовчі, печінки, виснаження.

Вона дуже бажана при променевій хворо	

бі, бо ніби відновлює тіло. Стимулює його

біоелектричне поле, допомагає створити

нові, здорові клітини в патологічно	канце	

рогенних зонах тіла.

В цих випадках вона допомагає особливо

з медом. Вживання кропив’яного меду, на	

віть за двотижневий час, понижує й врівно	

Зиркають на нас блакитними,
здивованими очима перші волошки.
Фрагмент картини

Червоний півень горлає задьористо,
переливно
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важує артеріальний тиск, значно покращує

стан хворих на простатит.

А від гастриту немає кращих ліків, аніж сік

кропиви. По ложці тричі на день. Добрий нас	

лідок відчуєте ж на першому тижні вживання.

Раз до нас у хвіртку ткнувся зовсім незна	

йомий, по	міському вбраний чоловік. Тато

так й спохмурніли відразу... фінагент, не інак	

ше податок здирати. Тоді й за кущ картоплі

було плати. Й за холодок від всохлого дере	

ва. А чоловік провинкувато так... бочком	

бочком, одразу ж ясно, по трави. Та як захо	

дився викладати на ту дубову колоду припа	

си різні. Батько не втримались:

	 Та кажіть, що там у вас, може такого зілля

й на світі немає!

	 Гіморой клятий та ще й кривавий! Спасу

немає! 	 ляснув той на лисину носовичка.

	 Ну, як для гіморою 	 так це забагато ви

принесли!

А тут і я свій глек на капусту: «А що воно, дя,

то таке?!»

	 Ой, небоже, це така капосна та ще й

срамна хвороба, що ні людям показати, ні

собі подивитися! Неначе в оцім місці вирос	

ли тридцять два зуби і всі водночас болять!

	 Ось нате РОДовик, 	 кладуть жменю ру	

дуватих корінців тато, 	 ось нате грудочку

прополісу! Заллєте пляшкою горілки. Ну, а

кропиву вже самі знайдете! РОДовика на

стакан 	 ложка. Це денна частка. На п’ять	

шість разів розбийте. І крапайте туди пропо	

ліс по чайній ложечці. А свіжої кропиви 	 са	

лат 	 не жалійте. Ошпарте. З яєчком, сметан	

кою. За місяць мов на світ народитесь! І кро	

вотечі зникнуть, й ґулі! А далі з моркви ба	

диллячко свіженьке і будете здорові.

А яка вона бажана весною ранньою в бор	

щах. Нічого смачнішого немає, здавалося 	

то наше тіло «зголодніло» за вітамінним скар	

бом бо ж зимою їх обмаль. Та цибульки туди,

та олійки, та цукру трохи, та часничку розтер	

того з сіллю 	 ох, й за вуха не відтягнеш.

Баба Онися казали 	 жалива. Це тому, що

вона вижалює: радикуліти, подагри, ревма	

тизми. Такий захід, справді, здається трохи

неприємним. Але наслідок не забариться, й

тіло саме попросить повтору. Особливо по	

мічна, коли затяжні кашлі, коли запалення

міжреберних м’язів. Постьобайте себе доб	

ряче 	 животворне тепло розіллється по ті	

лу. Кров неначе збудиться. Адже кропива,

коли її застосовувати як всередину, так і

зовні, поліпшує діяльність серцево	судин	

ної мережі, дихального центру, знімає запа	

лення нервових закінчень.

Кому невідомо, скажу 	 кропива 	 вірний

омолоджуючий засіб. Відтисніть сік молодої

кропиви, пропустивши її через м’ясорубку,

змочіть в нім баєву тканину й прикладіть до

обличчя. Воно стане рум’яним, очиститься

від пітливості, жиру, плям.

Кропива входить до збору, що покращує

ріст волосся. А втім, вона й сама добрий в

нім помічник. Третину пляшки помитого,

посушеного, дрібно посіченого коріння

заливають горілкою. Настоюють 21

день. Відціджують. Втирають у шкіру

голови. Щоденна, перед сном процедуH

ра зробить ваші коси злискуючими,

пухнатими.

Не цурайтесь цього «бур’яну». Дружіть з

ним дівчаточка. І коси у вас будуть ого	го, і

личко рум’яне. А раптом отой витязь на во	

роних їхатиме – і саме ви впадете йому у вічі.

А тут уже на города кличуть – прямо хоч ро	

зірвись. Мама саджають капусту. Так щоб

обов’язково з моїх рук. Та все приказують:

«В новий час, в добрий час, як у небі, так

і в нас!» Бо на небі саме молодик. Та все за

голову беруться: «Щоб моя капусточка

прийнялась, щоб сили набралась! З коH

реня цупкенька, з листя тугенька!»

Ой коли то та капуста ще дозріє, щоб як

мати шаткуватимуть, похрумати неповтор	

них її качанів. Не дивно, що й тата до них так

тягло, адже в капусті є вітамін молодості –

Є. В ній є і противираз	ковий чинник – U. То	

му, хто її вволю споживає, нічого страхатися

виразок шлунку, гастритів. Вона знижує

вміст холестерину в крові. Особливо бажа	

на квашена – адже там появляється молоч	

на кислота, що має чудові бактероцидні

властивості. Це водночас й харчі, й ліки.

Для печінки, селезінки, жовчного міхурця,

геморою, ревматизму, радикуліту, атерос	

клерозу. Вона бажана для діабетиків. Вона

лікує коронарний атеросклероз.

Капуста є одним з основних джерел не ли	

ше водорозчинних вітамінів, а й мінеральних

солей, в ній іб вільних амінокислот. Так, висо	

кий вміст в рослині солей калію стимулює й

лікує серце й нирки. В капусті є винокам’яна

кислота, що гальмує перетворення вуглево	

дів в жири. Ось тому доцільно її споживати

вволю тим, хто хоче схуднути.

Квашена капуста з домішуванням цибулі

та часнику лікує навіть астму. Ось вам і: го	

ловата пані в білім жупані! Хто її знає 	 той

хвороб не має. Капусту обов’язково саджа	

ють наніч. Сонце вдень вив’ялить. Ген	ген за

чистим плаєм сідає, аж захід весь палає. А

зозуля сіла на в’яз і: кує, кує, кує. А може жа	

ліється, що вона черевички загубила, як в

луг ходила? І тепер їй хоч благати, хоч не

благати 	 людиною не стати! А з тих чере	

вичків виросло цілюще зілля, що так й нази	

вається 	 зозулині черевички.

Павло Федорович говорили, що колись в

татаро	монголів цибулинки зозулиних че	

ревичків цінилися на вагу золота. Розтерті

на порошок цибулинки, розведені кобиля	

чим молоком, заміняли цим завойовникам: і

сніданок, й обід, й вечерю. Отакі вони по	

живні. А козаки... ну, козаки теж знали цю

таємницю. Ото як в походи йшли, обов’яз	

ково брали з собою ті диво	цибулинки. На	

низували їх, мов намисто, на шворку й на

шию. Собі одну цибулинку, а коневі, як та	

тарва клята степ випалила 	 дві. І втоми не

знатимеш цілу добу.

Цієї весни тато щось загаялись. А, тої, ми

ходили аж під Вишневий хутір. Там, на при	

болотті, вони ростуть. Повитикали зелені но	

сики, мов птах який дивний заховався в жух	

лій осоці. Викопуємо довгим ножем. Через

дві на третю – щоб не звелись. Бо це дуже

делікатна рослина, проростає лише в болот	

них поживних грибницях. Жаль, болота осу	

шили бездумно. Й зозулинців цілющих... рід	

кість як їх зустрінеш.

– Покуштуй! – подають тато дві бульбоч	

ки, наче кругленькі часничинки з вусиками	

корінцями, зрослі докупи. Й самі вже приц	

мокують.

Жую, а воно, неначе повен рот клею, смаку

ж ніякого. Чекав	чекав я тої сили богатир	

ської... тільки що ноги не втомились, а шлях

довгий був. Та вечеряти чомусь не схотіло	

ся... ото і все.

– А ми цими зозулинцями тільки й спа	

сались в голодовку! – підходять дід Пет	

ро, – пам’ятник би треба цій рослині пос	

тавити, а не тому ото голомозому, що гал	

ки обгижують!

Зозулинець квітом й, справді, нагадує ма	

ленькі	маленькі черевички, що густо обсіли

стебло. А листочки такі, мов у тюльпана. «Зо	

зулька бродила – черевички свої загубила!»

– мов роздумуючи, кажуть тато.

Не мали колись чоловік тажінка дітей.

Сумновхаті... невесело. Ось й стали вони

просити Макошу�матір, врожаю покрови�

тельни�цю, щоб і їм поврожаїлось. Щоб і їх

щастя вповні було... дитятком засяяло.

Змилостивилась над ними Богиня � руси�

чів берегиня. Бо хто краще льон тіпає? Хто

краще вибілює � аніж це подружжя?! А як

45Українська Родина № 5/2017

и�

о�

А

и�

е�

е

и�

в

м,

і�

А

г�

з�

р�

у�

з

в�

лу

аH

а	

е	

д	

ю	

ює

ки

х	

и,

ні

о	

і	

и,

у	

и,

н	

ь	

В

л,

сь

о	

а

и	

ся

о	

я.

о	

о

и

е	

о

а	

о	

Кропива

UR-2017_5.qxd  24.01.2019  19:44  Page 45



НАРОДНА МЕДИЦИНА

46 Українська Родина № 5/2017

вишиє господиня рушника та як вчепить

на липу стару край села, мов би Райдуга –

дуга Райська на вітрі свіжому вимигує. Та

й послала донечку.

Такуже пестили її батьки, так уже маніжи�

ли... виросла вередуха � світ не бачив. Що

не купить батько на ярмарку, а вона: «Не

таке! Хочу, � каже, � щоб ні в кого не було,

щоб здивувалося

все село!»

Ось й просить

вона раз:

� Продайте, та�

ту, сиві бички, ку�

піть мені черевич�

ки, в яких сама

князівна ходить!

І таки вмовила,

їхав той у столь�

ний град сивими

волами, а повер�

нувся � своїми но�

гами. Купив... чи

то в хозарина, чи

то в булгарина:

підківки срібляні,

носочки золоті, а

самі червоною

скорою так і гра�

ють, ніби аж шлях

присвічують вечірній.

Цілує їх вередуха, милує. Ледве ранку

діждалася. Перед дівчатами красується,

перед хлопцями хизується. Мало здалося. І

худобі показала в лузі. І дикому цапові в

ярузі. Ану ж, � думає, �дай ще я запишаюся

перед бузьком�чорногузьком. У нього чер�

воні, а в мене ще червоніші!»

Та притьма на болото. А він походжає...

жаботу в торбинку збирає. Дівчина з купини

на купину та до нього:

� Ну, та глянь же, бузьку � бузило, задивля�

ється сам Ярило! �затанцювала на купині...

.не втрималась �та шубовсь у трясину. Стала

вона до неба руки здіймати, стала благати:

� Матінко Макоша! Матінко хороша, не дай

же мені, молодій, в трясині пропасти: русал�

кам на втішки, жабам на смішки!

Коли це, де не візьмись, бабуся перед нею

з’явилась: сорочка вишивана, у постолики

вбрана, й цілий кошик колосся достиглого

буйного тримає... промовляє:

� Та роззуйся ж, дитино! То тебе підківки

срібляні, носочки золоті до дна тягнуть!

� Ой, бабусенько! Я ж більше батька�нені

люблю ці черевички! Все б по світу літала,

кожному б казала...

� Що ж, дитино, лети! � каже бабуся. Та й

змайнула рукавами пишно вишитими.

Обернулась дівчина зозулькою, а чере�

вички так і залишились в баговинні. Звідтоді

вони й зовуться в народі � зозулині черевич�

ки. І тільки де їх зозулька, нерозважлива,

побачить, так і заллється одразу: «Тут�тут!

Тут� тут!».

Капуста
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«Нехай наші серця постійно будуть на
повнені радістю і вдячністю за те, що
Творець всього сущого по Своїй любові
повелів вирости рослинам і польовий
траві, які приносять нам зцілення».

Едвард Бах

ЗЗ
емля була населена безліччю рос	

лин і тварин задовго до появи на

ній людини. Організми були обда	

ровані чутливістю, спостережливістю з

добре розвиненим інстинктом, а іноді на	

віть невідомого ступеня розумом і слу	

жили їм для самозбереження і для поши	

рення виду. Завдяки пристосованості до

умов існування багато видів зберігалися

з окремих часів до наших днів.

Пошук у навколишній Природі засобів

лікування завжди був потребою людини,

як і пошук їжі. Використання і застосу	

вання рослин людиною – це закономір	

ний процес, безпосередньо впливає на

умови розвитку та відновлення людсько	

го організму. Природа заздалегідь под	

бала про зцілення людини та інших жи	

вих істот. Рослини – це високоорганізо	

вані організми з природним комплексом

біологічно активних речовин, які відобра	

жають, екологічні та кліматичні умови тієї

зони, в якій вони сформувалися.

Протягом мільйон років в тісному зв'яз	

ку з вищими рослинами, які були і є го	

ловним джерелом їжі, в процесі еволюції,

природний відбір відточує і пристосовує

до вимог біологічного виду, під задані па	

раметри основних факторів навколиш	

нього середовища (зони), його форму	

вання в кліматично – екологічних умовах.

Для накопичення лікувальних речовин

в рослинах, має велике значення сума

активних температур. Чим вище темпе	

ратура, тим вище поглинання і рух рос	

линою поживних речовин.

Багато рослин і їх сімей не вивчено, а

саме не вивчено їх біологічну активність і

лікувальний вплив на організми людини.

Лікувальна дія багатьох видів рослин

пов'язана з наявністю в них не однієї ре	

човини, а комплексу різних біологічно ак	

тивних речовин, які при надходженні в

організм людини визначають той чи ін	

ший фізіологічний ефект.

Перш ніж використовувати рослинні

засоби, потрібно знати не тільки їх ліку	

вальні властивості, але і їх протипоказан	

ня до застосування. На жаль, не вміле

використання рослинних засобів, займа	

ючись самолікуванням, хворі роблять ве	

ликі помилки.

Багато людей вважають, що лікування

рослинами – не є шкідливим, і з ними

не можна погодитисься. У рослин також

зустрічаються речовини, які накопичу	

ються в організмі і при тривалому зас	

тосуванні призводять до небажаних по	

бічних дій. Багато з природних сполук

мають високу біологічну активність і ви	

магають особливої обережності. Через

наявність в рослинах високоактивних

діючих речовин, передозування їх неп	

рипустиме.

З особливою обережністю потрібно

підходити до синтетичних препаратів.

Синтетичні препарати, втручаючись в

природний процес обміну, змінюють зви	

чайні механізми організму, які форму	

ються в процесі хвороби.

Кожен організм по своєму реагує на лі	

карські засоби, навіть у одного і того ж

організму реакція може бути різною.

З особливою обережністю треба підхо	

дити до змішування різних рослин, роб	

лячи різні суміші, взаємодії різних речо	

вин одних з іншими можуть бути не пе	

редбачуваними. Незнаючи властивостей

рослин ми не знаємо, як будуть між со	

бою реагувати численні фактори суміші.

На Землі немає двох генетично однако	

вих організмів, кожна людина, має свою

чутливість, ще й змінюється протягом

усього життя з різних причин. Це можуть

бути вікові, кліматичні, спосіб життя і ба	

гато іншого. В таких складних умовах,

дозування активних речовин майже ви	

ходить з під контролю. Якісне лікування

цілющими силами Природи розраховане

на правильний підхід і індивідуальність.

У природній аптеці людина знаходила

чимало ефективних лікувальних засобів.

Значний контингент населення і сьогодні

вдається до природного цілющого дже	

рела, багатому і різноманітному світу

рослин. Дикорослі трави, плоди, горіхи
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«ТР«ТРАВИ ЗАКАРПААВИ ЗАКАРПАТТЯ» H БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДУШІ І ТІЛАТТЯ» H БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДУШІ І ТІЛА

Скарби Зеленого Світу, �
джерело Природних речовин,
які приносять нам зцілення.
Бальзам для душі і тіла.

Токар Емілія Михайлівна Цілитель, фіто	

терапевт Гранд Майстер Натуральної/Ком	

плементарної медицини, консультант з нату	

ральної медицини по використанню біологіч	

но активних речовин, член Всеукраїнської

громадської організації «Асоціація фахівців

народної і нетрадиційної медицини України».

Нагороджена Орденом «Патріот України»,

грамотою за проявлений патріотизм та без	

доганну службу Україні, Медаллю «Флагман

народної і нетрадиційної медицини», грамо	

тою комітету Верховної Ради з питань охоро	

ни здоров'я за вагомий внесок в утвердженні

і розвитку галузі народної і нетрадиційної ме	

дицини, володар Європейської нагороди

«Видатний натуропат Європи», Медаллю Ми	

коли Коперника за видатні досягнення у про	

фесійній діяльності на благо людства.

Хуст, Україна.
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та ягоди, здавна цінували, як найважли	

віші продукти лісу. Внаслідок багатовіко	

вої традиції і віри в лікувальні властивос	

ті рослин, народ завжди використовував

скарби Зеленого Світу.

В даний час, незважаючи на високі до	

сягнення в області синтезу лікарських

препаратів, використання лікарських

рослин помітно зростає. Це обумовлено

ефективністю використання трав при ба	

гатьох захворюваннях.

Метод лікування травами називається

фітотерапією. Це є природний метод лі	

кування травами, збагачений багатовіко	

вим досвідом народної мудрості у вико	

ристанні скарбів Природи.

Спираючись на історичний досвід і су	

часні наукові досягнення в області фар	

макогнозії, фармакології, біологічної та

фармацевтичної хімії, аптечної та про	

мислової технології ліків, створено вели	

чезну кількість препаратів на основі біо	

логічно активних речовин, отриманих з

лікарської сировини. Найповніший ком	

плекс діючих речовин зберігає сік зі сві	

жих рослин (в спирті). В лікарських рос	

линах знаходяться в готовому стані біо	

логічно активні речовини, значну частину

яких до сих пір не вивчено. Дані про їхній

хімічний склад постійно доповнюється

результатами досліджень.

Фітотерапевтичні лікарські засоби, ви	

готовлені за індивідуальним прописом

для конкретного хворого, в ряді випадків

діють краще, ніж лікарські засоби про	

мислового виробництва, які розраховані

на лікування симптомів певної хвороби, а

не хворого.

Фітотерапевтичний метод лікування

можливий завдяки наявності в лікар	

ських рослинах не тільки складних біоло	

гічно активних речовин природного по	

ходження, які показують чітко виражений

вплив на тканини, органи і системи орга	

нізму, але і цілого комплексу речовин,

кожні з яких окремо можуть мати ліку	

вальні властивості. Біологічно активні

комплекси речовин рослинного поход	

ження утворюються в живих рослинних

клітинах, які мають багато спільного з

клітинами людського організму, тобто,

вони вже пройшли біологічний цикл,

більш споріднений з людським організ	

мом, ніж синтетичні.

Народна медицина відзначає, що вар	

то уникати недугам і постійно піклувати	

ся про стан свого здоров'я, слідуючи

стилю життя, який допомагає піклувати	

ся про тіло і душу і водночас не суперечи	

ти законам Природи.

Рослинні дієтичні добавки природного

походження мають комплексний вплив на

організм людини. Вміщені в них біологічні

активні речовини необхідні для попов	

нення та відновлення життєвих сил, біо	

логічного потенціалу організму людини.

Оптимальний терапевтичний ефект до	

сягається при вживанні рослинних діє	

тичних добавок природного походження

до раціону харчування, а також викорис	

товувати один з основних принципів на	

родної традиційної медицини – «прин	

цип ареалу», тобто застосування локаль	

них сировинних рослинних ресурсів з

максимальним споріднененням до орга	

нізму пацієнта, що проживає в даній міс	

цевості.

Доцільно застосування рослинні діє	

тичні добавки природного походження

для первинної профілактики ряду захво	

рювань, щоб підтримувати постійну або

курсову терапію при їх вторинній профі	

лактиці.

Перевагою рослинних дієтичних доба	

вок до раціону харчування, є незначна

токсичність і можливість тривалого зас	

тосування без побічних явищ. Їх лікуваль	

не значення часом не замінне.

Однак не слід протиставляти засоби

рослинного походження, засобам,

створеним на основі хімічного синтезу.

Для медичної практики однаково важ	

ливі як ті, так і інші. Кожен препарат не	

залежно від способу його отримання

займає своє місце в лікувально	віднов	

ному процесі – має свою характерну

фармакологічну дію, специфіку тера	

певтичної ефективності, оптимальний

діапазон показань до застосування, і

так само протипоказання.

При правильному підході комплексно	

го лікування, терапевтичні можливості

розширюються.

Україна ще має великі запаси дикорос	

лих лікарських рослин, але це не озна	

чає, що вони невичерпні, їх не можна

брати без кінця, не налагодивши облік,

охорону і правильну експлуатацію.

Підтримання екологічної рівноваги в

природі займає особливо вагоме зна	

чення. Озброєна новітніми технологія	

ми, людина вторгається в природні про	

цеси і часто порушує їх закономірну

послідовність, викликаючи тим самим

небажані наслідки. Зникають великі

площі лісових угідь, які грають величез	

ну роль в житті людини. Зникають чис	

ленні види рослин, тварин, забрудню	

ється вода, повітря, скорочуються при	

родні ресурси. Не потрібно забувати –

ліс це одно з джерел життя!

Ми маємо, як на законодавчому рівні,

так і на практиці охороняти природу і ра	

ціонально використовувати її ресурси.
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Джерело Природних речовин, які прино	
сять нам зцілення.

Настойка «Арніка»
Дієтична добавка. 200мл.
100% натуральний продукт. 
Не являється фармпрепаратом.
Радіологічний контроль гарантований.
Склад сировини: Квітки арніки гірської,

спирт.
Рекомендовано застосовувати дієтичну

добавку до раціону харчування,та зовнішньо
використовують для компресів або ванни з
настою.

Дія: Кровоспинна, протиспазматична,
протизапальна, бактеріостатична, судиноз	
міцнювальна, заспокійлива, відволікальна,
жовчогінна, кровоспинна.

Показання до призначення: Стенокардія,
міокардіт, кардіосклероз,гіпертонія, маткові
кровотечі, гематома, гепатит, холецистит,
холангіт, герпес, обмороження, опіки, фу	
рункульоз.

Протипоказання до застосування: Осо	
биста чутливість до біологічно активних ре	
човин продукту.

Дітям, жінкам в період вагітності або пері	
од лактації, вживати дієтичну добавку до ра	
ціону харчування рекомендовано за призна	
ченням фахівця.

При появі будь	яких побічних реакцій
звернутися до лікаря.

Умови зберігання. Зберігати у сухому, за	
хищеному від світла та недоступному для ді	
тей місці.

Строк придатності 24 місяці з дати виго	
товлення.
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Наша громадянська позиція має базу	

ватися на екологічних знаннях, глибоко	

му розумінні взаємозв'язків, що існують

між людиною і навколишнім середови	

щем. Недалекоглядна позиція, втручан	

ня людини в природне середовище,

призводить до негативних, непоправних

наслідків, до порушення рівноваги у нав	

колишньому середовищі.

Широке застосування лікарських рос	

лин має нести за собою відповідальність

за збереження природних багатств. За	

паси дикорослих лікарських рослин не

безмежні, використовувати їх потрібно

дбайливо, щоб вистачило не тільки нам,

а й прийдешнім поколінням.

Тривала практика і спостереження,

вивчення матеріалів опублікованих в

книгах, журналах, використовуючи ма	

теріали глибоких досліджень фармако	

логічних властивостей і терапевтичної

активності дикорослих лікарських рос	

лин, а також безцінний досвід і знання,

які усно передаються з покоління в по	

коління, привели мене до висновків,

що в лікувальній практиці доцільно

застосовувати дикорослі рослини.

Завдяки їх властивостями покращать	

ся кровообіг, мають протизапальну

дію. Крім того, біологічно активні речо	

вини дикорослих рослин роблять ви	

ражений вплив на метаболічні процеси

в тканинах, покращуючи обмін речовин

і оптимізуючи енергетичний обмін.

Вплив на тканини пояснює їх високу

терапевтичну ефективність при широ	

кому спектрі патології.

Біологічно активні речовини, що міс	

тяться в дикорослих рослинах, нейтралі	

зують вільні радикали і стабілізують клі	

тинні мембрани.

Збір, сушіння та зберігання лікарської

сировини мають дуже важливе значення!

При несвоєчасному збиранні дикорос	

лих рослин втрачається терапевтична

цінність рослинної сировини, втрачаєть	

ся вміст біологічно активних речовин або

як прийнято називати, – діючих речовин.

Зібрану сировину відразу потрібно су	

шити в природній тіньовій сушарці з вен	

тиляцією, а деякі рослини сушать на від	

критому повітрі під променями сонця.

Видалення з сировини вологи – ос	

новне завдання сушки, – це запорука

якості сировини. Якщо залишається

зібрана сировина на ніч без просушу	

вання, в рослині продовжується життє	

діяльність клітин і активность фермен	

тів, руйнуються діючі речовини, що міс	

тяться в рослинах, розмножуються мік	

роорганізми і гриби, що веде до псу	

вання сировини.

Незначна частина сировини викорис	

товувалася в сирому вигляді, для виго	

товлення настоянок.

В даний час, рослинні препарати зай	

мають все більш важливу роль в житті

людини.

Використовуючи дієтичні добавки не

слід забувати про можливі протипока	

зання, до яких відносяться: індивідуаль	

на непереносимість, з обережністю ви	

користовувати вагітним і годуючим мате	

рям, а також дітям.

Наведені рецепти застосування, приб	

лизні, підбір і дозування для кожної лю	

дини повинен бути індивідуальним. До	

зування і тривалість залежать від тера	

певтичного ефекту і стану пацієнта. Тому,

щоб приймати рослинні препарати, зав	

жди потрібна рекомендація лікаря, або

фахівця, який знає фармакологічну ак	

тивність лікарських рослин.

У світі немає речовини, які не можна

використовувати як ліки, є – дозування.

Кожний організм має потрібність в тих,

чи інших біологічно активних речовинах.

Надходження мікроелементів у надмір	

ній або недостатній кількості, може вик	

ликати патологічну зміну в організмі.

Однією з перспективних представни	

ків флори ЗАКАРПАТТЯ, є арніка гірська,

яка здавна використовується в народній

медицині.

Арніка гірська (Arnika Montana L.). Ба	

гаторічна трав'яниста рослина заввишки

до 60	80см, з приємним запахом. Росте

арніка гірська переважно в світлих хвой	

них лісах, на трав'янистих галявинах, гір	

ських луках, і піщаному грунті, в Середній

Європі, Північній Азії, Північній Америці,

країнах Балтії, Полісся, Примор'я, Біло	

везькій пущі, на Малопольською височи	

ни, і в Карпатах. Арніка гірська, є улюбле	

ним препаратом гомеопатичної терапії.

Лікарською сировиною служать коши	

ки арніки – Anthodium Arnicae (іноді трава

і корінь). У природних угіддях заготівля

арніки гірської заборонена, оскільки цей

вид рослини підлягає охороні. У квітках і

коренях арніки містяться різні за хіміч	

ним складом речовини, тому фармако	

логічні властивості частин рослини різні.

Квітки арніки гірської містять фарбуваль	

ні речовини лютеїн, арнідіол і фарадіол.

Біологічно активна речовина арніки, яка

діє на м'язову тканину матки – арніфолін.

У квітках арніки є 5% дубильних речовин,

каротиноїди, ефірне масло (0,04	0,15%),

арніцин (близько 4%), органічні кислоти,

вуглеводи, вітаміни, сполуки калію, каль	

цію, заліза, марганцю, міді, цинку і ніке	

лю. Найбільш активна терапевтична роль

належить барвнику фарадіол. Фарадіол

при зовнішньому застосуванні сприяє

розсмоктуванню крововиливів.

В результаті резорбтивної дії арніцина

збільшується амплітуда серцевих скоро	

чень, розширюються коронарні судини,

поліпшується трофіка серцевого м'яза,

виявляється гемостатичний ефект при

діапедезних кровотечах.

Препарати з квіток арніки в малих до	

зах надають тонізуючу дію на централь	

ну нервову систему, а у великих дозах –

мають седативну, протисудомну дію.

Арніка гірська має жовчогінну, протиза	

пальну дію, посилює скорочення матки.

Жовчогінний ефект обумовлмений смо	

лами і ефірним маслом рослини. Арніка

володіє також протисклеротичними

властивостями, знижує рівень холесте	

рину в крові, що пов'язано з наявністю в

рослині цинарина.

Препарати з квіток арніки гірської, ре	

комендують як зовнішній засіб у вигляді

вологих пов'язок, примочок або компре	

сів, для промивання ран, полоскання

горла. Рекомендується як зовнішній за	

сіб при ударах, гематомах, синцях, різ	

них гнійних захворюваннях шкіри, тро	

фічних виразках, відмороженнях і легких

опіках. А також рекомендуються як зов	

нішній засіб для прискорення загоєння

ран, карбункулів, фурункулів і абсцесів,

при кровотечах з носа, при укусах комах.

В акушерській та гінекологічній прак	

тиці настойку арніки застосовують як

кровоспинний засіб при поганій скоро	

чувальної здатності матки в післяполо	

говому періоді, кровотечах, пов'язаних

із запальними захворюваннями статевої

сфери. Оскільки препарати арніки гір	

ської позитивно впливають на функціо	

нальну діяльність серцево	судинної

системи, їх рекомендують призначати

поряд з іншими засобами при стенокар	

дії, міокардиті, гіпертонічній хворобі,

кардіосклерозі.

Настоянка Арніки гірської (Tincture Ar	

nicae) являє собою прозору рідину зеле	

нувато	бурого кольору, дуже приємного

своєрідного запаху, гострого, гіркого

смаку.

Готують настоянку арніки гірської (в

пропорції 1:10) і 70% – ний етиловий

спирт в якості допоміжної речовини.

Настоянку арніки рекомендують

приймати по 30	40 крапель на добу (по

10 крапель за 30 хв. до основних при	

йомів їжі).

Прийом у воді або молоці, як кровос	

пинний засіб (при маткових кровотечах і

гіперменореї) рекомендують приймати

по 30	40 крапель за 15	20 хвилин до або

через годину після прийому їжі.
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При використанні настоянки до прийо	

му їжі, – отримуємо оптимальний тера	

певтичний ефект.

Настоянку з квітів арніки гірської до	

пускається приймати в нерозведеному

вигляді, в цьому випадку разову дозу ка	

пають на язик. Перед тим як проковтнути

рідину настоянки арніки її потрібно про	

тягом декількох хвилин в порожнині рота,

перемішувати з слиною.

При різних запаленнях порожнини рота

і горла (фарингіт, ангіні, пародонтозі,

стоматиті та інших гнійних захворюван	

нях) проводять полоскання з настою кві	

ток арніки (Infusum florum Arnicae): 3 сто	

лові ложки (10гр.) Квіток арніки поміща	

ють в емальований посуд, заливають 200

мл, гарячої кип'яченої води, закривають

кришкою і нагрівають у киплячій воді (на

водяній бані) 15 хвилин, охолоджують

при кімнатній температурі протягом 45

хвилин, проціджують, віджимають, доли	

вають кип'яченою водою до початкового

об'єму (200 мл). Настій зберігають у про	

холодному місці не більше 2 діб. Полос	

кання проводять 3	5 разів на добу.

Приймають настій квіток арніки по 1

столовій ложці 3 рази на день після їди на

молоці як гемостатичний і жовчогінний

засіб.

Екстракти з квітів арніки часто вико	

ристовують для приготування зовнішніх

мазей.

Компреси з розведеною настоянкою

арніки або настій цієї рослини помягчує

біль при ревматичних хворобах м'язів, бо	

лі в суглобах, помягчує або повністю зні	

має наслідки таких травм, як порізи, уда	

ри, контузії, вивихи та розтягнення м'язів,

при лікуванні ран які важко гояться.

Компреси з настою арніки готують: 4

чайні ложки квіткових кошиків залива	

ють 200 мл. окропу і настоюють 10 хви	

лин, проціджують, змочують тканину,

трохи віджимають, ставлять на пошкод	

жене місце, і залишають не менше чим

на 2 години.

Арніка гірська – отруйна рослина!

При передозуванні препаратів арніки

можуть спостерігатися задишка, озноб,

нудота, пітливість, болі в животі, пронос

або запор, блювання, можуть порушитися

функції серцево	судинної системи. При

тривалому використанні арніки як чаю,

або тривалий вплив арніки на поранену

шкіру часто призводить до утворення мі	

хурів, може також утворитися екзема.
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Квіти на радість людям
Хацьор Стефа Каролівна народилась в місті Турка, закінчила се�
редню школу, працювала багато років секретарем�діловодом в
Турківському держлісгоспі, з 1995 року займається підприємниць�
кою діяльністю, виставкою�продажем квітів � вазонів для кім�
нат, балконів, квітів для озеленення клумб, парків, садів, городів.

ЯЯ
к підприємець магазину «Троянда» 	

оформлює весільні букети, весільні

зали, машини, урочисті зали в святко	

ві дні, оформлює композиції кошиків, екіба	

ни, оформлює плащівниці, паскальні коши	

ки, виготовляє обереги, оформляє клумби

біля пам'ятників, вежі біля «Небесної сотні»,

біля статуї «Матері Божої».

Пані Стефа любить природу рідних Карпат,

рідне місто, людей бойківського краю, ство	

рює їм завжди святковий настрій і всю свою

любов дарує мовою квітів.

Як громадська активістка, пані Стефа яв	

ляється членом виконавчого комітету міської

ради, допомагає місту у вирішенні багатьох

насущних проблем.

Вже багато років, являється меценатом,

благодійником. Розробила і втілює в життя

програму по озелененню і благоустрою міс	

та, міського цвинтарю, дбає сама, залучає

свою родину, знайомих, щоб алеї, парки,

пам'ятні місця мали чудовий, естетичний,

неповторний вигляд, а квіти, кущі, дерева ча	

рували горян, земляків і гостей міста своєю

красою, і доброю згадкою про наш край.

Дар вирощувати квіти, кущі, дерева знати

їхню технологію застосування грунтів, доб	

рив, місць посадки вивчає у кращих вітчиз	

няних вчених, і дослідників, а оформляти

композиції	має дар від Бога.

Своїми знаннями, досвідом ділиться з на	

шими читачами журналу і дарує всім чудові

фотографії своєї плідної праці, запрошує у ма	

льовничу Турку, щоб побачити живу красу гір,

долин, парків, скверів і вазонів, гостя нашого

журналу чарівна бойківчанка Стефанія Хацьор.

Оксана Павлик
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ВВ
Україні успішно практикували

різьбярство, цілий пласт народ#

них майстрів, втішали душі

улюбленою працею. Душа ж відчуває,

що її по справжньому радує, що ожив#

ляє, що задає сили, настрій і наснагу…

Але, так само як швейні фабрики усу#

нули домашні ткацькі верстати, як фар#

форові заводи усунули гончарні станки,

як автомобілі усунули вози, як пекарні

усунули хатні печі, так і фрезерні станки

практично повністю усувають в цей

день різьбярські стамески.

Правда, ще вчорашніми роками ми,

різьбярі, напрацювалися вдосталь. При#

чому ми працювали, не робили, а – пра#

цювали. Мало кого можна було знайти

щоб займався цим мистецтвом без лю#

бові, що якраз і є визначальною озна#

кою між словами «праця» і «робота».

Нам теж ремесла пахли, як століттями

назад казав у своєму вірші Джордано

Бруно.

Ми, різьбярі, могли до опівночі різь#

бити, не помічаючи часу. Коли проник#

лива думка майстра, мовби та промене#

ва діагностика, пронизує обрізок дере#

вини і вже бачить форми, час набуває

особливого плину… Втома присутня, та

навіть коли вже руки ціпеніють від ста#

месок, а душа кличе остаточного завер#

шення виробу, тоді з'являється друге ди#

хання…

Професійні різьбярі в 2013 році були

на піку зайнятості. Замовлень було ба#

гато. Для тих, справжніх трударів по де#

реву, і відбір по правді робило саме ре#

месло за рахунок здорової конкуренції.

Раніше, коли долар був ще по 5 гривень,

було багато охочих під шум заробити,

але коли сталася чергова криза і гривня

впала до рівня 8 за 1 долар, тоді було

добре видно як спеціалісти халтурщини

розбіглися через закономірний вибір за#

мовника досвідчених і надійних майс#

трів. Такий прояв кризи був корисним

для ремесла, тому що з одного боку зро#

бив чистку, а з іншого привніс підви#

щення вимог, чим і зумовив підйом

різьбярства.

І це напевне і був «останній акорд».

З розвитком в Києві мітингів на май#

дані, аж до військових подій, все знеці#

нилося, а свіжа криза заставляє людей

робити вибір в тому що дешевше. Влада

бреше про економіку. Економіка приб#

лизно така як з продуктами харчування,

де написано – «молоко», а там фарба,

ароматизатор і вода. У деревообробній

галузі так само відбулося, замовникам

кажуть що то різьба по дереву, а там час#

тіше штучна фрезована штамповка, хо#

ча взагалі є і пластмасове лиття. Як не

функціонують зараз колгоспи, так май#

же вже не функціонують сьогодні і

справжні майстерні різьби по дереву.

Сьогодні це лиш цехи з станками (звич#

но ЧПУ), на українській мові – ЧПК

(числове програмне керування). 

Хоча рівень виробів станків всерівно

не дотягує, і ймовірно довго буде ще не#

дотягувати до рівня ручного виконання,

але ціна затіняє вибір.

Різьблення це не їжа. Тільки не єди#

ним хлібом живемо…

Яка різниця між різьбою по дереву і

фрезуванням?

Хто вивчав анатомію людини, той має

знати, що коли людське лице розділити

на дві частини, і зробити віддзеркален#

ня кожної частини окремо, то вийде дві

різні людини. Тобто, природа людська,

тай взагалі природа, цікава якраз тим,

що має суть творця – неповторність.

Відбитки пальців, сітчатка очей, це з тої

самої опери. Майстер – творець. Ми

можемо безкінечно дивитися на речі,

які зберігають свою динаміку. 

Підсвідомо замовник розуміє, що живе.
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Останній акорд стамесок
Прийшов кінець, і легендарному мистецтву – РІЗЬБІ ПО ДЕРЕВУ.
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Але, сьогодні поширено таке, що

керівники столярних цехів беруть з#

під станка вироби, і залучають за

копійки примітивного спеціаліста,

щоб той наніс стамесками сліди,

«підчистив», щоб мало вигляд

справжнього різьблення. Замовник

цього не помітить, швидше за все.

Сам попит на різьбу по дереву має

місце, але ринкова економіка зас#

тавляє столярних керівників бреха#

ти. Практично усі професійні коле#

ги різьбярі без діла, і щороку ця

послідовність стійкіша.

Різьбяр, в творчому процесі ніколи

не створює дзеркально ідентичного

виробу, може наближений, але не

ідентичний. Хоча майстри по дереву,

також можуть і виконують професій#

но багато однакових робіт, в цьому є

своя майстерність.

Станок займається тільки тим що

робить штамп. Як тільки втрачається

динаміка, для людської душі це стає

нецікавим, мертвим, і вартує уваги на

1#2 рази. Станок, це мертвий набір

елементів, який і видає – мертвий на#

бір елементів.

Людина має серце, і за рахунок стуку

серця людина постійно знаходиться в

ритмі. Ось цей ритм серця і відобража#

ється через пульс в руках на усякому

витворі. Митець завжди знаходиться у

динаміці, міняючи кут зору і нахил ті#

ла, за рахунок чого виходять «живі»

творіння. Живі, тому що пульсують. Це

тонкощі знань, але їх добре знати.

В станкових виробів нема цінності,

а лиш ціна. У ручних виробів, завжди

є цінність, навіть при тому, що ціна

може бути будь яка. Але нюанс в ін#

шому. Суть в тім, що люди поміщені в

умови штучності, втрачають природ#

ний зміст і спрощуються як вид, дег#

радують відповідно до умов. Ми не

точно знаємо до чого нас приведе та#

ка тенденція цивілізації, але знаємо

точно що до примітивізації.

Зараз взагалі тенденція така, що ху#

дожня сторона виробів опускається, а

залишається лиш – мінімалізм. Що

вдіяти, бідняки нового тисячоліття та#

кож хочуть моди.

Колись давніше вміли майструвати

багато хто. Виникали цілі стилі різьби

по дереву. Тільки Україна славна трьо#

ма – Яворівською різьбою, Гуцуль#

ською і Українським бароко. Україн#

ське бароко відрізняється в світі від

класичного тим, що якраз вносить у

свою композицію оживляючі форми

винограду, калини, соняхів, сонця,

тварин.., тобто фактичної природи.

Змалку вдома я грався прадідовою

саморобною стамескою, яку зберіг.

Напевне мій особистий поклик сягає

кудись в глибину поколінь. Мій ма#

ленький син росте поряд з моїм вироб#

ничим процесом, і у свої 3 рочки він

вже знав як правильно тримати ста#

мески щоб були цілі пальчики. Синок

ще буде вміти, якщо захоче, змайстру#

вати своїм дітям живі ліжечка, крісел#

ка, столик.., а чи буде можливість пе#

редавати ці вміння внукам час покаже.

Хоча, як хобі, як спосіб знаходження

душевної рівноваги і спокою духа,

можливо наше ремесло ще буде мати

маленькі відлуння в майбутньому.

«Найповчальніша книжка для дітей,

це трудова книжка батьків». Як рані#

ше, я розумів що самою різьбою жити

цього мало, треба розвиватися і в дру#

гих можливостях, вивчав крім худож#

ніх законів закони економіки та інше,

завжди рекомендував колегам вчитися

супутнім наукам, які можуть допомог#

ти в налаштуванні усякої справи. Само

собою своїм дітям буду підказувати

йти на більші досягнення як батьки.

Ми українці від природи багаті на здіб#

ності і якщо захочемо придумаємо

будь яку діяльність і постараємося збе#

регти близькість до матінки природи.

Чого і бажаю читачам.

Наукові дослідження показали, що

коли людина розвивається і покращу#

ється, вона щасливіша.

Хай кожен українець любить те над чим
трудиться, і трудиться над тим що лю�
бить.

Сергій Кучер

(Обговорення даної статті, корективи

і пропозиції, хто має бажання можна

продовжити в інтернет форматі на сто&

рінці автора у фейсбуці)

https://www.facebook.com/

reznayamebel
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ВВ
ічнозелені ліси, пологі схили та

круті вершини, бурхливі ріки й

стрімкі потоки назавжди за#

пам’ятовуються кожному, хто відвідує

цей край. Наявність у карпатському ре#

гіоні, багатої на ліс, деревини різних по#

рід: ялини, сосни, ялиці, бука, граба,

тиса, ясена, дуба, липа, верби і ін., та

різноманітної сировини, стимулювало

розвиток у карпатських селах деревооб#

робних ремесел та промислів.

Бойки плекали свою правду, свої са#

мобутні пісні, одяг, культуру, орнамен#

талістику, музику, образотворче мистец#

тво. Інтенсивний розвиток ремесел і на#

родних промислів у карпатських селах

був зумовлений не тільки наявністю си#

ровини, давніми традиціями, а й потре#

бою народу у виробах. З тієї причини,

що сільське господарство в гірських се#

лах не могло забезпечити селян продук#

тами харчування, заняття ремеслами та

промислами давало додатковий прибу#

ток сім’ї. У досліджуваний період в кар#

патських селах розвивалися різні дере#

вообробні промисли, а саме: теслярс#

тво, столярство, стельмаство, видовбу#

вання, ложкарство, бондарство.

Зокрема архітектура, яка посідає чіль#

не місце в культурній діяльності місце#

вого населення, принесла йому загаль#

не визнання. І це цілком природно, ад#

же на Бойківщині споконвіку був ліс –

чудовий будівельний матеріал. Народні

майстри будували хати з галереями, во#

дяні млини, церкви, дзвіниці, які ми

сьогодні вважаємо шедеврами народно#

го зодчества. Впродовж століть вироб#

лявся неповторний бойківський стиль,

в якому відобразилися кмітливість,

спостережливість, естетичні смаки та

уподобання будівничих.

Місцеві майстри#деревники виробля#

ли з дерева майже всі сільськогосподар#

ські знаряддя, транспортні засоби, хат#

нє начиння, посуд та ін. Розвивалися

також ткацтво і кушнірство.

Деякі вироби з дерева – скрині, бон#

дарські і столярні вироби прикрашали

на Бойківщині плоскою різьбою гео#

метричних мотивів. На передніх дош#

ках скринь розміщували складні моти#

ви у вигляді прямокутників і квадратів,

кіл, розет і хрестів. Малювання фарба#

ми деяких мотивів на бойківських

різьблених скринях значно підносило

декоративність орнаменту та надавало

виробам святковості. Декоративність

скринь підвищувалась ще й тим, що

всі розмальовані мотиви оконтовува#

лись різьбою, яка відривала природ#

ний колір дерева.

Бондарські вироби, виготовлені в

різних селах Сколівщини, Турківщини

і Старосамбірщини, часто прикраша#

ли плоскою і тригранно#виїмчастою

різьбою геометричних мотивів. Най#

кращими композиціями геометричних

узорів виділялись невеличкі дерев’яні,

круглі, іноді овальні, із кришкою посу#

дини, в яких носили святити на велик#

день сир, масло, яйця, хрін, ковбасу і

т.ін. Ці святкові посудини свідчать про

високий естетичний смак народних

майстрів, про їх уміння досягати деко#

ративного ефекту простими художні#

ми засобами.

Для художньої обробки дерева у

XIV–XVIII ст. характерні такі напрями:

виготовлення побутових предметів,

знарядь праці, засобів пересування в до#

машньому виробництві. Ремісничі цехи

та мануфактури брали участь у декора#

тивному оформленні церков, предметів

культу, прикрашаючи їх пишним різь#

бленням. В орнаментиці з’являються

мотиви листків – акант, квіток гранато#

виноградних лоз і грон, серед них зоб#

ражають щасливих ангелят.

Меблі цієї доби відрізняються гармо#

нійністю античних пропорцій, прикра#

шаються пишним різьбленням, інколи

розписом, накладними точеними про#

філями, використовують різні види де#

рева. Меблі складні за силуетом, масив#

ні надто декоровані різьбленням або
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інкрустацією. Стіни оббивають ткани#

нами, двері роблять із цінних порід де#

рева – стелі прикрашають золоченими

орнаментами.

В середині XVIII ст. відповідно до сти#

лю рококо меблі набули облегшених

форм. У творчості народних майстрів#

меблярів переважали прості форми. Та#

кою була потреба соціального замовни#

ка#селянина, міщанина. Часто кращі

кріпосні майстри оформляли палаци і

замки магнатів. Вони прикрашали бу#

дови тригранно#виймчастим різьблен#

ням, рельєфним різьбленням.

У XVIII–XIX ст. остаточно сформува#

лися центри народного мистецтва – на#

родних художніх промислів. Після 1861

р. народні промисли одержали подеку#

ди новий творчий розвиток. В архітек#

турно#меблевому виробництві різь#

бленням прикрашали балки#сволоки,

стовпці, столи, лави, скрині, а також

вибійчані дошки прикрашали рослин#

ним орнаментом. 

У 1930#1940 рр. змінилася естетика,

зміст і призначення виробів художніх

промислів. Вони зазнали сильної ідео#

логізації, натиску влади. У виробах ос#

новна увага приділялася декору держав#

но#політичного змісту, який витіснила

традиційну естетику і практичність. Ця

тенденція зберігалася в народному мис#

тецтві довгі роки.

У післявоєнний період відроджується

художня обробка дерева. Наприкінці

1950#х рр. художні артілі переорганізо#

вувалися у державні підприємства, які

підпорядковувалися Міністерству міс#

цевої промисловості.

Народне мистецтво знайшло широке

застосування в дизайнерських розроб#

ках у сфері побуту, праці, виробництва

меблів, оформленні житла та виробни#

чого середовища.

Сучасний майстер, володіючи широ#

ким естетичним кругозором, достат#

ньою професійною підготовкою, інтер#

претує традиції народного мистецтва.

Він здатний розв’язувати творче завдан#

ня комплексно, створювати художню

цілісність, робити композицію насиче#

нішою, виразною. Це підтверджують

виставки професійних художників#

майстрів декоративно#ужиткового мис#

тецтва. Експонати різноманітні за тема#

тикою і призначенням. Одні з них ма#

ють ужитковий характер, а інші декора#

тивний, але всі вони єдині, нерозривно

зв’язані в аспекті народного і професій#

ного мистецтва, сучасності і традицій.

Сьогодні збереглося чимало пам’яток

дерев’яного будівництва. Давні будівлі

вражають своїм виглядом, вдалим дот#

риманням пропорцій, завжди доречним

декоративним оздобленням, доцільніс#

тю і раціональністю. Кращі зразки архі#

тектури, які витримали випробування

часом і стали пам’ятниками культури,

свідчать про високу майстерність, ху#

дожній смак їх творців.

Особливої уваги заслуговують тради#

ційні бойківські хати і як твори мистец#

тва. Ще видатний польський етнограф

І. Коперницький, відвідавши у 1889 р.

Українські Карпати, зокрема Бойків#

щину, відзначив високу мистецьку цін#

ність місцевих житлових будівель: «Ме#

ні вдалось ближче і докладніше пізнати

тільки їм (бойкам – авт.) властиве зами#

лування в оздобленні будівель. Маю ба#

гато цікавих рисунків дверей луковатих,

оздоблених з великою видумкою», –

писав вчений. Силуети бойківських хат

завжди чіткі, динамічні, водночас ма#

льовничі та м’які в своїх лініях. Цю не#

повторність і оригінальність, зразкову

гармонію пропорцій і тісний зв’язок з

природою та давніми традиціями укра#

їнського народу підтвердили пізніше

вже сучасні дослідники Г. Логвин,

П. Юрченко, В. Самойлович, П. Маку#

шенко, С. Таранушенко.

Сучасні майстри будують і апітерапев#

тичні будиночки. Це невеличкі споруди

з ліжками, що розташовуються безпосе#

редньо на бджолиних вуликах, де відбу#

вається лікування людини біополем

бджолиної сім’ї. Лежанки зроблені так,

що жодна бджола не вжалить відвідува#

ча. У хатинці пахне медом, деревом, літ#

німи травами. Лежачи на вулику#ліжку

над бджолами, людина отримує тепло

від бджіл, яке вони виділяють для обіг#

ріву своєї дітви (35°C). Розплід, який

обігрівають бджоли, біоенергетично

активний, він допомагає збалансувати і

самовідновити роботу всіх людських

органів, за рахунок біофізичного зв’яз#

ку з природою, що викликає збільшен#

ня працездатності людини, відчуття

легкості та свіжості. Запахи пилку,

бджолиної отрути, прополісу, рівно#

мірне гудіння заспокоюють нервову

систему, нормалізують кров’яний тиск,

стабілізують психоемоційний стан,

викликають здоровий сон.

Матеріал для статті взятий з інтернет

ресурсів.

Саварин Віктор Володимирович

Копитчак Орест Петрович
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Мачанка
Для приготування потрібно: 0,5 л молока, 0,5 л

сметани, 2 ст. ложки борошна, 3 ст. ложки мас�
ла, 2 цибулини, 1 ч. ложка солі, 300 г свіжих (або
100 г сухих) грибів, кріп.

Свіжі гриби помити, посікти і відварити. Якщо
ж готуємо мачанку з сухих грибів, то їх поперед�

ньо на 3 години ставимо відмокнути, а потім сі�
чемо дрібно і відварюємо.

Цибулю дрібно січемо і підсмажуємо на маслі
до золотистого кольору. Наприкінці додаємо бо�
рошно, молоко, сметану, сіль та кріп, посічені
гриби.

Мачанка має бути як густа сметана.
Якщо мачанка загуста, розвести грибним від�

варом.
Якщо не загуста, то з відвару готуємо першу

страву.
Такою смачною підливою поливають картоп�

ляні та сирні вареники, терті пироги та буляники
(закриті картопляні пироги).

Ощипок
Для приготування потрібно: 200 г борошна,

100 г кислого молока, 1 яйце, 1 ч. ложка солі
0,1 г соди харчової.

У просіяне борошно додаємо молоко, сіль, яй�
це, соду і замішуємо однорідне тісто. Приготова�

не тісто розкачуємо у вигляді кружечка. Кладемо
на гарячий лист у добре розігрітій духовці і випі�
каємо його на два боки.

У давнину ощипок випікали на капустяних
листках у розігрітих дровами печах.

Ощипок подають з першими та другими стра�
вами. Він повністю може замінити хліб.

Ощипок ніколи не нарізали ножем, а відщипу�
вали пальцями.

Розтиранка
Для приготування потрібно: 0,5 кг сиру, 200 г

сметани, 100 г молока, 1 ч. ложка солі.

Сир з’єднати зі сметаною, сіллю і ретельно
розтирати, щоб не було грудочок.

Наприкінці добавити молоко і добре вимішати.
Подавати з буляником, варениками та

ощипком.

Стиранка
Для приготування потрібно: 0,5 кг борошна, 2

яйця, 1 ч. ложка солі, 1,5 літри молока.
Замісити м’яке тісто. Відщипувати від основної

маси невеличкі кусочки і кидати на кипляче
підсолене або поцукроване молоко.

Терті галушки
Для приготування потрібно: 1 л молока, 1 кг

сирої картоплі, 0,5 вареної картоплі, 2 ст. ложки
крохмалю і ч. ложка солі.

Сиру картоплю потерти і відтиснути через
марлю. Відціджену воду не виливати, а дати
відстоятися, щоб на дно осів крохмаль. З вареної
картоплі приготувати пюре та додати відціджену
сиру картоплю, сіль та крохмаль. З приготованої
маси приготувати дрібненькі кульки і варити їх
протягом 10�15 хв у крохмальній воді.

До води, у якій варяться кульки, необхідно
додати крохмаль для того, щоб кульки були
гладенькими та не розварювались.

Після варіння кульки виймаємо з води і
заливаємо гарячим молоком.

Терті пироги (варені)
Для приготування потрібно: 1,5 кг сирої тертої

картоплі, 1 кг вареної картоплі (пюре), 2 ст.
ложки крохмалю і ч. ложка солі.

Окремо для начинки: 0,8 кг сиру домашнього, 1
яйце, 1 ч. ложка солі, 1 ст. ложка січеного кропу.

Тісто готуємо як для тертих галушок: сиру
картоплю потерти і відтиснути через марлю.
Відціджену воду не виливати, а дати відстоятися,
щоб на дно осів крохмаль. З вареної картоплі
приготувати пюре та додати відціджену сиру
картоплю, сіль та крохмаль.

Потім формуємо паляничку на величину
долоні і на середину кладемо начинку з
домашнього сиру, яйця, солі і кропу.

Защипуємо тісто і формуємо пироги овальної
форми.

У каструлю, в якій кипить вода з крохмалем,
кидаємо пироги і час від часу помішуємо, поки
не спливуть. Варимо 12�15 хв – подаємо зі
сметаною або мачанкою.

Червоний підбиваний борщ
Для приготування потрібно: 500 г буряка з

гичкою, 2 ст. ложки борошна, 350 г сметани 1 ч.
ложка солі, 1 ч. ложка цукру і ст. ложка кмину.

Молоді бурячки помити, почистити. Гичку та
листочки дрібно порізати, а бурячок порізати
соломкою.

Підготовлений бурячок покласти в киплячу
воду, додати цукор і сіль, варити 5�7 хвилин.

Борошно спражити на сухій сковорідці. Як
воно пожовтіє, додати сметану, вимішати,
прокип’ятити і з’єднати з бурячками. Вимішати
колотівкою, щоб не утворилися грудки з
борошна. Проварити 5 хв., додати кріп, накрити
кришкою, зняти з вогню. Подавати з ощипком
або вареною картоплею, посипаною кропом.

✵

СМАЧНОГО: БОЙКІВСЬКІ СТРАВИ
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Магія КанвиМагія Канви
інтернет�магазинінтернет�магазин
magiaHkanvi.com.uamagiaHkanvi.com.ua
офіційний сайт виробника наборів для вишивання бісером і хрестиком

«Магія канви» H мистецтво Вашими руками»«Магія канви» H мистецтво Вашими руками»

+ 38 067 574 25 85 роздріб+ 38 067 574 25 85 роздріб

+ 38 093 259 76 35 гурт+ 38 093 259 76 35 гурт

magiaHkanvi@mail.rumagiaHkanvi@mail.ru

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.

UR-2017_5.qxd  24.01.2019  19:45  Page 57



шці,

на

му#

ку і

ній

ви

ати

товари для вишивання

Пропонуємо Вам:Пропонуємо Вам:
• схеми вишивок бісером форматів А2, А3, А4, А5, А6

та схем нестандартних розмірів (на атласі та габардині);
• схеми вишивок хрестиком («Аіда» 14, 16, 18)

форматів А2, А3, А4, А5, схеми подушок, панелів та
рушників;

• рушники в асортименті на атласі, габардині, канві;
• скатерки, серветки та доріжки в асортименті;
• банти та обереги в асортименті;
• схеми на водорозчинному клейовому та

неклейовому флізеліні (схеми дитячих, жіночих та
чоловічих сорочок, клатчів, фрагментів для вишивки);

• заготовки жіночих суконь, блуз, тунік, сумок,
спідниць та безрукавок;

• заготовки чоловічих сорочок та вставок до
сорочок;

• заготовки дитячих сорочок, суконь;
• нитки акрилові виробництва ТМ «Вишиванка»;
• тканини в асортименті;
• схеми на папері форматів А3, А5 в асортименті;
• інші супутні товари.

Запрошуємо до співпраці!Запрошуємо до співпраці!
ТМ «Вишиванка» 	 виробник схем та загото	
вок для вишивання, активно й динамічно
працюєм на ринку України та за її межами з
2007 року. Ми працюємо, розвиваємось,
зростаємо, удосконалюємось для Вас.

Наші принципи:Наші принципи:
• індивідуальний підхід до кожного клієнта;
• найвищий рівень обслуговування;
• помірні ціни;
• гарантія якості.

Широкий асортимент нашої продукції, надасть Вам можливість для польоту фантазії.Широкий асортимент нашої продукції, надасть Вам можливість для польоту фантазії.
тел. 067H9000H200, 095H9000H200, 073H9000H200    EHmail: shop.vishivanka@gmail.comтел. 067H9000H200, 095H9000H200, 073H9000H200    EHmail: shop.vishivanka@gmail.com

www.vishivanka.com

Наші продукти H 100% натуральні, а тому:

	 мають відмінні смакові якості, відсутність
шкідливих домішок;

	 зберігають живильні властивості, якість,
безпечність при переробці та пакуванні; 

	 не містять синтетичні ароматизатори та
консерванти;

	 не містять генетично модифікованих
організмів і речовин, зроблених на їхній
основі.

	 не містять наркотичних речовин.

Ми пропонуємо вам продукцію, що
вирощується на наших полях, збирається в
лісах, виробляється бджолами на наших
пасіках, які знаходяться на Глухівщині та в
Новгород	Сіверському.
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