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СЬОГОДЕННЯ

ЗЗ
авдяки педагогічному таланту та ор�

ганізаторським здібностям члена

КОНСХУ (Київської організації наці�

ональної спілки художників України) Мас�

лака Володимира Тихоновича, майже з

перших днів листопада 1987 року в його ху�

дожній майстерні, само собою, утворився

культурний осередок. До цього осередку

входили митці різного творчого плану, а са�

ме: художники, музиканти, співаки, кобза�

рі, поети, народні майстри, краєзнавці, де�

путати, духовні люди, які обмінювались іде�

ями, досвідом та черпанням натхнення.

Згодом творчий осередок, відповідно до

Законодавства України та Статуту, тран�

сформувався у Всеукраїнську Громадську

організацію «Різнобарв’я талантів України»,

яка легалізувалась  шляхом державної ре�

єстрації і набула статусу юридичної.

На жаль, митець пішов із життя, проте Гро�

мадська організація продовжує справу мит�

ця, основною метою якої є об’єднати зусил�

ля різного творчого плану, підняття пластів

призабутих традицій і дозволити доторкну�

тися до цього розвитку нашому народу Ук�

раїни, залучаючи молоді таланти.      

Більшість членів Громадської організації

є гомінчанами, послідовниками незмінного

керівника відомого етнографічного хору

«Гомін» Леопольда Ященка – композитора,

фольклориста, лауреата Шевченківської

премії, який все своє життя присвятив ук�

раїнській народній пісні, яка доносить до

слухача те духовне джерело, яке засвідчує,

що пісенна творчість живе і розвивається

завдяки подвижникам, які популяризують

пісенну творчість. Завжди мріяв про роз�

ширення співочого кола і залюбки ділився

своїм репертуаром з іншими колективами.

Л. Ященко шанував традиції масового на�

родного співу, які губляться під впливом су�

часної техніки.

Хай життя коротке, наче спалах,
Вміститься в зерниночці малій,�
Лиш би воно впало й проростало
Колоском для рідної землі.    

Антоніна Литвин

Дзвінкі голоси «Різнобарв’я»
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СЬОГОДЕННЯ

Всі наші проекти направлені на збереження

внутрішнього світу людини.

Сприяти вихованню молоді, потягу її до знань,

які з огляду стрімкого розвитку всіх аспектів

людського співжиття необхідні державі. У найс�

крутніші часи треба віднаходити самобутні та�

ланти, підтримувати їх, але без підготовки, важ�

ко сподіватися на покращення життя в Україні.

Пісня, кажуть, душа народу. Народу гордо�

го, нескореного, народу волелюбного, бо са�

ме пісня  зберегла і пронесла крізь роки ті по�

чуття  які вкладені в неї народом упродовж ві�

ків. Із уст в уста, з покоління в покоління пере�

давалася народна мудрість, бо мати, ще спо�

витку, співаючи колискову, передавала дитині

любов до рідної пісні, до рідної мови, до рід�

ного краю. В пісні вся наша історія. Тож бере�

жімо пісню, мову та Україну. 

В нашому репертуарі авторські твори

Л.Ященка та народні пісні, які були записані

ним та його дружиною Л.Орел в експедиціях.

Співаємо більшість пісень  в  його обробці.

Наш співочий гурт «Різнобарв’я»  є учасни�

ком  VІ  Асамблеї  української хорової музики

«…НАМ УКРАЇНУ ХРАНИ…».

Щороку ми беремо активну участь у культур�

них заходах, присвячених  датам культурних ді�

ячів, та календарно�обрядових свят в Україні.

Беруть активну участь в роботі Громад�

ської організації поети: Гричишкіна Н.О., Ко�

хан А.О., Нікітін М.Г. (на заходах читають

свою поезію).

Великий об’єм в роботі Громадської органі�

зації виконує по краєзнавству член Спілки кра�

єзнавців Маслак Тетяна.

Знані майстри та молодь беруть участь у

вечорах, підтримуючи українськими піснями

творчість художників:  родини художників

Носенко�Ягідкіних, Соченко Марини Петрів�

ни � члена КОНСХУ, «ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО

УКРАЇНИ!» 

З захватом зустрічають народного майстра

Нікітіна Миколу Григоровича, який вирізає та

вишиває орнаменти по шкарлупі яєць.

Зустрічі істориків, поетів, художників з уч�

нями в бібліотеках та школах по Україні.

Співпрацюємо з Благодійним фондом  Во�

лодимира Затуливітра, Любов Снісар (Зату�

ливітрівські читання в с. Бучак, культурних

заходах присвячених 26�й річниці Незалеж�

ності України та 25�м роковинам із дня вста�

новлення міжнародних стосунків з Китай�

ською Народною Республікою).

Брали участь у підтримці воїнів АТО, пере�

даючи їм смачні домашні обіди та теплі речі.

За свою роботу Громадська організація

«Різнобарв’я талантів України» отримала ряд

подяк.  
С.Маслак

Голова Громадської організації 
«Різнобарв’я талантів України»  

Картина художника Маслака В.Т. Леопольд Ященко. 2.06.1928> 2.04.1016. Український
музикознавець, фольклорист, диригент, композитор. Кандидат мистецтвознавства
(1961). Засновник та керівник хору «Гомін» (1969). 

Співочий гурт «Різнобарв’я». Бібліотека ім. Миколи Бажана.
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Тверезість – основа успіху.
У сучасній Україні статистично вже

доведено, що може і повільно, зате

впевнено, збільшується число україн#

ців які чітко вивели за сімейну межу усі

різновиди розчинів з вмістом алкого#

лю. Там де перемагає здоровий глузд,

з'являється острів для майбутнього. І

навіть при тому що, відкрита і скрита

пропаганда наркотиків у вигляді алко#

голю і тютюну з своїми чортовими ма#

ніпуляціями масово нав’язується, в

народі почав вироблятися імунітет від

маніпуляції. І дійсно, кращі представ#

ники українського народу проявляють

історичну міць духу, і на перекір по#

тужній силі ворожої пропаганди вихо#

дять сухими з води, а точніше тверези#

ми з#за столу.

В першу чергу опановує тверезе життя

– молодь. Молодь вимушена спасатися,

виживати в безжальному світі змін і

криз. Сьогодні, через стрімкий розви#

ток цивілізації постають найбільші ви#

моги можливостей до молоді. Збільшу#

ється число підприємств та організацій

в які взагалі закриті двері питущим, а

тверезим надається чітка перевага.

І дійсно молодь мусить рятуватися від

отрут. Адже, той хто хоче чогось досяг#

нути, мусить вчитися зберігати ясну го#

лову. Це при тому, що оточуючі, а особ#

ливо родичі, можуть протирічити твере#

зим настроям. Але молодь проводить

порівняння прикладів старшого поко#

ління, між обіцянками раю у п’янках, і

між реаліями успішних людей.

Думаюча молодь не знаходить того

раю про який мов заїла пластинка та#

раторять хмільні активісти – «ти нас

поважаєш..?», «випий і все буде гут…»,

«тільки хворі не п’ють…», «твій тато

випиває, і ти випий…». Молодь ба#

чить, коли навіть хтось чужий задає

тверезий приклад успішності, і тільки

так виявляється приклад досягнень, де

видно хто є хто.

Там де тверезість, там злагода. «Там де

нема злагоди і велике рушиться, а де є

злагода і мале росте».

Завжди корисно мати друзів які про#

водять час тверезо.

І навіть коли людина хоче обійти пи#

ятику, буває треба довго роз’яснювати,

особливо вже одурманеним опонен#

там, що ніхто не збирається повторю#

вати чиїсь вчинки, і сідати за стіл щоб

вжити отруту. Але в Україні буває, що

виникають непередбачувані обстави#

ни, коли ми вимушено потрапляємо у

середовище, де може бути відхилення

під градусом...

В таких випадках, найкраще покину#

ти горе#компанію, але зробити це та#

кож треба вміти. Доречі не дивно, що

якраз варіантів відмов від п’янки не#

має в засобах масової інформації, а

відтак і у вжитку населення. Дуже ба#

гато варіантів щоб закликати пити, а

от щоб відкликати…

Клин клином вибивають.
Будьте впевненими і рішучими.
Для молодих людей пропонуємо спо#

соби і набір аргументів, які збережуть

тверезі бажання, бути здоровими, бути

красивими, бути розумними.

Від вміння розмовляти, залежить
якість життя. А вміння відмовлятися від
шкідливого, це фундаментальний навик
успіху життя.

Люблю українців – тверезих
Як приємно бачити батьків, які проводять час в сімейному колі – тверезо. Це ж таке суттєво
цінне і безкоштовне благо – тверезість. В тверезих і розум в голові, і діло в руках, і побалакати є
про що, і попрацювати є з ким. А особливо великий дар для дітей, коли батьки завжди тверезі, бо
в таких сім'ях порядок в домі і хліб на столі. 
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Наприклад, якщо все ж ненароком

ми потрапили у якесь буйне застілля, і

на заваді з’явився «муляючий мужчи#

на» (далі скорочено му#му), для зглад#

ження розмови, на початку вашого ре#

чення добре промовити ім’я його, бо

як вже доведено, ім’я одне з найпри#

ємніших слів для людини, і це ефек#

тивно схиляє опонента на вашу сторо#

ну у будь яких розмовах.

Можна у розмові прийняти позицію

му#му і говорити від його імені. Діє

відмова в такому руслі «ви самі знаєте,
що краще обійтися без алкоголю…». Ця

технологія дає перевагу того, що му#му

вже мусить перечити так якби самому

собі, бо ви говорите від його імені.

А от конкретика.

1 – за кермом. Для відмови до п’янки

дуже ефективно працює – «я за

кермом», або «маю сідати за руль…».

Великі штрафи конкретний аргумент,

це знають всі. Правда му#му начхати

на вас, тому найшвидше він і буде про#

довжувати щось нямлити… Можна

закріпити аргумент, сказавши що «ка#

зали що є поліція на дорозі».

2 – носіння зброї, чи справа з небез�
печними приладами. Це також чіткий

аргумент. Як правило му#му не з пер#

шого разу второпає що йому говорять,

тому не в обіду, так само монотонно,

можна  повторити аргумент «нам суво#

ро заборонено».

3 �  похід в лікарню.
Цей аргумент по#

любляють викорис#

товувати дівчата.

Можна сказати, що

«треба здати аналі#

зи». Або, «треба

пройти медичне обс#

теження, для документів». Або, «треба

здати кров».

4 – спорт. «Я тренуюся», або «попе#

реду змагання». Більшість розуміє, що

спорт і алкоголь – несумісні, тому

спорт є аргументом. Якщо му#му про#

довжує втягувати, можна сказати що

«тепер усе строго, усюди є допінг#кон#

троль».

5 – будь�які екзамени. «Готуюся до

олімпіади в інституті», або «завтра ек#

замен водійські права».

6 – серйозна зустріч, переговори.
«Маю завтра дуже важливу зустріч, му#

шу бути у якнайкращій формі». Якщо

му#му ще продовжую, можна підсили#

ти «дуже серйозні люди там будуть…».

7 – перевірка. Є аргументом, коли

сказати що маєте пройти жорстку пе#

ревірку на прийняття на посаду, чи

прийняття в якусь організацію. Для

підсилення можна сказати, що «пере#

вірка можлива в будь#який час доби, в

будь#якому місці, за будь#яких обста#

вин…», і по ситуації вести політику

власного змісту. Якщо ще треба додати

аргументам сили, можна казати що

«міжнародні спостерігачі є».

8 – далека дорога. Дорога може бути

автомобілем, поїздом чи літаком. Цей

аргумент можна підсилювати що,

«треба проходити перевірку на митни#

ці, або в аеропорті». Також можна під#

силити, «з собою маю вантаж, або до#

кументи важливі».

9 – готуюся до батьківства. Залізний

аргумент. І було б чудово якби всі дій#

сно готувалися всерйоз до батьківства.

Доречі, закордоном розвинена тен#

денція того що, перед зачаттям дітей

молоді пари хоча б до року часу ведуть

тверезе життя. В Україні ця тенденція

також є. Але, було би щастя, якби ми

повернули природну тверезість пов#

ністю, і усі береглися доки можемо ще

зачати чи народити дитину, так як бу#

ло за норму ще зовсім недавно, у 60#ті,

70#ті роки.

10 – треба знаходитися в екстремаль�
них умовах. Електрика, дії на воді, ви#

сотні роботи, підземна діяльність, ска#

листа місцевість, вогнева безпека, ви#

бухові речовини, умови з перепадами

атмосферного тиску, коштовне облад#

нання... Таке є аргументом ще тому, що

як правило більшість му#му поняття не

має про які нестандартні обставини йде

мова, тому приставання безглуздіша#

ють якщо запитати «а ти був там?».
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11 – приналежність до тверезої орга�
нізації. Приналежність до патріотич#

них, наукових, культурних.., організа#

цій дає аргу#

мент відмови

від алкоголь#

них розчинів, і

досить багато

є таких органі#

зацій. На пат#

ріотичну тему

можна заявити, що «Борці за волю не
п’ють алкоголю». На наукову чи куль#

турну тему є вислів «Спирт консервує
мозок так само, як всі інші анатомічні
препарати».

12 – ігнорування мовчанням. Буває

ефективна поведінка відмов, взагалі

нічого не відмов#

ляти. Все просто.

Му#му теж має за#

пас приставучості,

і якщо усе регуляр#

но ігнорується то

він втомиться –

сам від себе. Добре

на му#му і не дивитися.

13 – піст. Релігійне поняття посту,

це також поширене явище про утри#

мання від алкоголю, тому можна ко#

ристуватися і цим. Піст може бути як

церковний так і особистий. Тому, як#

що на час застілля не припадає цер#

ковний піст, можна легко сказати, що

«у мене особистий піст». Якщо якийсь

му#му продовжуватиме щось розбира#

тися про це, тоді можна підсилити,

що «готуюся відвідати лавру і монас�
тир…», або сказати що вже відвідав

якийсь релігійний храм, і «дав обітни�
цю перед Богом». 

14 – рішуча позиція. Просто сказати

«хто не хоче той не буде…».

15 – пити чай, сік, узвар... Вказати що

можна пити і смачний сік за дружбу і

компанію, а алкоголь сьогодні це пе#

режиток. «Я для здоров’я п'ю чай», сіс#

ти за стіл, закликати своїх друзів на

чай, заглушити і витіснити п’янку, роз#

ливаючи навіть тим що хотіли вживати

алкоголь – чай.

Головне мати причину бути тверезим. А
причина бути тверезим, само�собою – є!

Сучасній молоді потрібно допомогти

уважно розібратися з власною ситуаці#

єю, і у кожного є щось що обов'язково

підійде для аргументації. 

Користуйтеся собі на здоров’я.

Сергій Кучер

Люди сонця
Архіпелаг Маркизських островів налічує ві�

сім островів. Якщо вірити Куку, який відвідав ці

острови в 1775 році, тут мешкало не менше

ста тисяч осіб. Зараз, за офіційною статисти�

кою, все населення архіпелагу не перевищує

трьох з половиною тисяч. Такі наочні результа�

ти «цивілізації» і «культури», принесених на віс�

трі шпаг іспанськими та іншими загарбниками.

Втім, Маркізькі острови колись були вільні. На�

зивалися вони островами Тікі – на честь леген�

дарного предка полінезійців, вождя і бога Тікі,

який, як розповідається в усних переказах, що

дійшли до нашого часу, прийшов сюди зі Сходу.

Але Схід цей у даному випадку – Америка.

Після гучної експедиції Тура Хейєрдала вже
не сприймається неймовірним той факт, що
стародавні жителі Південної Америки могли
на своїх бальзових плотах, використовуючи
попутну Гумбольдтову течію, допливали до
нинішньої Полінезії. У всякому разі, на острові
Пасхи, найближчому до континенту (він від�
стоїть від Америки на п'ять тисяч кілометрів) і
на деяких інших островах Полінезії були, як ві�
домо, виявлені сліди якоїсь невідомої євро�
пейцям цивілізації: бруковані дороги, висічені
з каменів фігури людей. Хейєрдал і деякі інші
дослідники вважають, що ця цивілізація нага�
дує стародавню цивілізацію народів, що насе�
ляли свого часу Південну Америку.

Як то французький місіонер Ф. Мазьєр виявив
на одному з Маркизських островів – Фату�Хіві, в
так званих «священних долинах», розташованих
в кратері згаслого вулкана, залишки незвичай�
них поховань. Надамо, однак, слово самому
дослідникові: «На цьому острівці, довжиною не
більше п'ятнадцяти кілометрів і з населенням в
360 чоловік, я знайшов останні сліди людей Сон�
ця (так, за переказами, називали себе ті, хто ра�
зом з Тікі, відправившись навздогін за своїм бо�
жеством, Сонцем, прибули на ці острови).

Довгих чотири місяці добирався я до Семи
священних долин. Я знайшов тут пироги�тру�

ни, останні земні сліди прибульців. Так само,
як в єгипетських похованнях, голови помер�
лих спочивали на спеціальній подушці – під�
ставці, яка повинна була полегшити тривалу
подорож на сьоме небо, небо праведників і
щасливців. Люди, які вклонялися Сонцю, хоті�
ли, щоб їх останки спочивали якомога далі від
людей і ближче до Бога, в недоступних майже
місцях, відокремлених від решти світу стінами
кратера висотою в сімсот метрів».

Крім знайдених Мазьером поховань, на ост�
рові збереглося чимало статуй – зображень
Тікі. «Найбільші з них, – пише Мазьєр, – дося�
гають 2 м. 80 см. у висоту і 1,5 м. в ширину. Ті�
кі зображений у вигляді людського ембріона.
Це пов'язано з тим, що для «дітей Сонця» бо�
жество Тікі уособлювало походження життя.
Всі ці скульптури висічені, як і на острові Пас�
хи, з червоного вулканічного туфу».

Слід додати, що Мазьєр не робив розкопок
– все знайдене ним лежить, так би мовити, на
поверхні. Досить можливо, що розкопки на
цьому загубленому в океані острівці можуть
дати чимало цікавих для науки, зокрема для
вирішення питання про походження поліне�
зійців, даних.

Мандрівки часом 
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Золота доба токсоплазми
Нещодавно закінчені п'ятирічні дослідження вченими з багатьох країн світу щодо з'ясування пи�
тання, скільки мікроорганізмів мешкає в організмі нормальної здорової людини. З'ясувалося, що
наш організм, складається з десяти трильйонів його власних клітин і ще 90 трильйонів всіляких
мікроорганізмів які  проживають в нашому тілі. Вони і складають нормальний біоценоз людини,
представлений десятками тисяч всіляких різновидів мікроорганізмів. Всі вони взаємопов'язані,
взаємозалежні між собою і нашим організмом. І практично кожен має свою вигоду від співдруж�
ності проживання в єдиному біоценозі. Якщо раніше доводилося тільки припускати про подібний
розклад, то зараз це виявилося фактом, ігнорувати який не можна, наприклад, у своїй практиці з
початку 70�х років минулого століття я використовую відновлення біоценозу кишківника, в якому
в нормі проживає більше 500 різновидів мікроорганізмів. Передумов для знищення нормальної
мікрофлори кишківника сьогодні безліч. Це в першу чергу всі харчові консерванти, барвники, ста�
білізатори смаку і багато іншого. Відновлюючи цей біоценоз можна уникнути багатьох неприєм�
ностей. В окремих випадках навіть можна позбавлятися від онкології. Без мікроорганізмів, що
створюють врівноважений біоценоз, ми не проживемо в цьому світі. Порушення його балансу
призводить до серйозних захворювань – дає поштовх до розвитку патогенної мікрофлори яка
завжди присутня в нашому тілі. В першу чергу це стосується токсоплазми.

ПП
ро токсоплазмоз чули багато, але мало хто
уявляє, навіть серед фахівців в належному
обсязі, яку колосальну шкоду приносить

нам цей паразит. Мало хто уявляє, що і в його жит<
ті цей паразит, класу найпростіших, який вразив
всіх теплокровних, включаючи і людей, на планеті
Земля, грає зловісну а нерідко і фатальну роль. З
огляду на той факт, що в медицині нікому немає ді<
ла до токсоплазми, знайомство з її деякими проя<
вами ми почнемо з статей журналістів Єгора Дру<
жиніна, запозичивши у нього пару абзаців від Олек<
сія Алексєєва.

Дружинін почав свою розповідь з цитування
статті професора Девіда Сіблі з Мссачусетского
університету «Чужі давно всередині нас».

«Захоплення настало тихо і буденно. Ні тобі
ефектних перестрілок лазерною зброєю, ні жахли<
вих голлівудських монстрів. Ніхто й не помітив, як і
коли близько 60% людства впустило в свій мозок
чужих. Паразити, яких вважали нешкідливими, за<
раз контролюють дії і бажання «вінця еволюції» на
цій планеті. Можливо і в вашу медичну карту впи<
саний безневинний діагноз «токсоплазмоз»? У
будь<якому випадку варто звернутися до лікаря,
щоб розвіяти сумніви.

Кошмар системи охорони здоров'я

Це не очерк до сценарію чергового фантастич<
ного фільму жахів, а результат досліджень амери<
канських і чеських вчених. Задумайтесь, чи не вини<
кало у вас останнім часом проблем з концентрацією
уваги? Не поспішайте кивати на нічні посиденьки
або похилий вік < ви можете вже бути під владою
паразита, що змінює образ ваших думок. Мікроско<
пічна бестія Toxoplasma gondii (споріднена форма
малярійного паразита), що причаїлася глибоко в
мозку, тонко маніпулює вашими думками, перетво<
рюючи вас в когось, відмінного від вашого справ<
жнього «я».

Вищесказане слід прокоментувати. Але щоб
читач розумів, що мої думки не звалилися з кос<
мосу, кілька слів про себе. Так вийшло в моєму
житті, що мені довелося лікувати себе з 14 років,
освоївши необхідне від народних травників. А ос<

кільки в післявоєнні роки медицини на периферії
майже не було, то доводилося при нагоді, лікува<
ти близьких, сусідів та інших. Таким чином, мій
стаж лікування людей виявився 63 роки, з них, в
якості лікаря – 49 років, з них – 43 роки я присвя<
тив вивченню і лікуванню токсоплазмозу. І з пов<
ною, відповідальністю можу заявити, що діагнос<
тувати сьогодні токсоплазмоз медицина в належ<
ному обсязі так і не навчилася, як втім, і лікувати.
У минулому столітті завідуючий кафедрою інфек<
ційних хвороб у військово<медичній Академії в
Санкт<Петербурзі професор Казанцев А. П. зібрав
статистичні дані, що в середньому діагноз токсоп<
лазмозу встановлюється протягом 10,5 років. До
речі, він довів, що 98% випадків серцево<судинної
патології мають токсоплазмозну природу. Але
навряд чи ви знайдете хоч одного хворого з сер<
цево<судинною патологією, якому б поставили ді<
агноз токсоплазмоз. Хоча ще майже 50 років тому
дослідник Дорошенко К. Г. пролікував від токсоп<
лазмозу 150 хворих з кардіосклерозом. Протягом
двох років велися спостереження. В жодного з
цих пацієнтів не було подальшого прогресування
розвитку кардіосклерозу. Паразитарна природа
підтверджується і багатьма іншими джерелами,
навіть з боку офіційної медицини. Наприклад,
протитоксоплазмозні препарати делагіл і декаріс
медицина називає імуностимуляторами і антиа<
ритміками. Насправді ж вони тільки прибирають
токсоплазму з арени, а імунітет, що був пригніче<
ний паразитами самовідновлюється, як і правиль<
ний серцевий ритм.

Сьогодні ситуація з діагностикою ще більше
погіршилася. То ж звернувшись до лікаря за кон<
сультацією ви не отримаєте належних роз'яснень і
тим більше допомоги. Якщо навіть і діагностують у
вас токсоплазмоз, то допомогти навряд чи змо<
жуть, можливо тільки на самому початку розвитку
процесу.  Вся світова медицина спеціалізувалася на
лікуванні з застосуванням протипаразитарних засо<
бів. І геть забула, що токсоплазма в основному є
внутрішньоклітинним паразитом. Засоби, які засто<
совують, не  проникають в клітину, де в основному
і проживають паразити в нашому організмі. І там їм

ніщо не загрожує процвітати. Наш імунітет, теж там
їх не дістає. На жаль, на цьому складності лікування
не закінчуються. Повільно, але впевнено цей пара<
зит виводить з ладу гормональне і нервове забезпе<
чення організму, без відновлення яких дуже важко
або навіть неможливо домогтися нормальних ре<
зультатів. А таких напрямків в медицині взагалі не
існує. Іноді застосовують підбір штучних гормонів,
але це також мало що дає хворому. І ніхто в світі на<
віть не намагається перервати цей театр абсурду. А
натомість паразити забезпечують нам майже всю
патологію, яка є в медичних енциклопедіях. Навіть у
хворих, що мають іншого будь<якого збудника, ток<
соплазма присутня і аж ніяк не з благодійною ме<
тою, а уриває собі гілочки з дерева нашого життя.
Ситуація дика, – у всій серйозній літературі і в робо<
тах вчених стверджується, що токсоплазма в основ<
ному є внутрішньоклітинний паразит, і це доведено
безліччю досліджень і на практиці. А як дістати і
знищити паразитів в клітинах? Жоден мінохорон<
здоров'я, або департамент охорони здоров'я в світі,
не забезпечує своїх лікарів навіть ніякими рекомен<
даціями. Все разом узяте призвело до такої ситуації,

Цикл розвитку паразита
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що самі лікарі страждають від токсоплазму в першу
чергу і найбільшою мірою. Так згідно даних статис<
тики в США лікарі живуть на 17,5 років менше сво<
їх пацієнтів, В Росії лікарі живуть на 15<20 років
менше своїх пацієнтів. Мабуть це загальносвітовий
стандарт. Найменша тривалість життя в США у сто<
матологів, всього 54 роки. Є спроби пояснити таку
статистику, тим що негативние біополе хворої лю<
дини погано впливає на лікарів. Так, дійсно в цьому
є якась частка правди. Але вона дуже мізерна. Якби
лікарі мали привілеї хворіти тільки від негативної
енергетики хворих, то у них давно б розвинулися і
суто професійні хвороби не такі як у всіх. Але вони
хворіють так як всі. При цьому важливим є те, що
лікарі безперервно контактують все з новими і но<
вими хворими, щодня дихаючи з ними одним повіт<
рям, заражаються їх штамами токсоплазм через по<
вітрянокрапельний і повітрянопилевий шлях. У тих
же стоматологів є свій  більш тісний контакт з хво<
рими через дихання. І це є незаперечним доказом
того що зараження відбувається дійсно через ди<
хальні шляхи. Слід також розуміти, що паразитам
все рівно, завдяки чому ослаблюється організм, не<
гативним біополем іншої людини, радіацією чи че<
рез будь<які інші фактор. І я в своїх книгах вже по<
казував, як будь<яке ослаблення організму дає сти<
мул паразитам до активізації. То ж з впевненістю
можна говорити, що поширення токсоплазми серед
теплокровних організмів відбувається шістьма шля<
хами: харчовим, статевим, через пошкодження шкі<
ри і слизових оболонок, повітряно<крапельним, пи<
ловим шляхом та через укуси комах . То ж як бачи<
мо, те що  професор Сіблі радить відвідати лікаря, є
практично марним. Навіть якщо і виявлять у вас
токсоплазмоз, то якісноу допомогу ви навряд чи от<
римаєте. Нехай пробачить мене професор Сіблі,
який так багато зробив для вивчення токсоплазмо<
зу, але він теж, судячи з усього не знає в належній
мірі, що приносить нам цей паразит. Погодитися з
ним, що тільки 60% жителів Землі в підпорядкуван<
ні токсоплазмі, неможливо. Страждає в своєму жит<
ті від токсоплазми практично кожна людина. То ж
коли ми доживаємо до старості, саме цей паразит
забезпечує нам так звані вікові зміни та хронічні
хвороби. Таким чином, страждаємо від токсоплаз<
мозу ми всі. Саме він опановує в нашому організмі
все ключові позиції, багатьох робить інвалідами а
також  підпорядковує  психіку. Пропоную вашій ува<
зі статтю журналіста Алексєєва. Окремі висловлю<
вання його я дозволю собі прокоментувати в додат<
ку до статті. Стаття пронумерована по пунктам в кін<
ці її також під номерами відповідно до сказаного мої
коментарі.

Заразне нахабство

1. В тілі людини поселяються маленькі невиди<
мі оку істоти. Спочатку вона нічого не помічає, але
потім її поведінка починає змінюватися < спершу
ледь помітно, потім все сильніше. Друзі дивуються
змінам: хлопець стає балакучим, легко знайомить<
ся з дівчатами і легко їх кидає, пускається в безроз<
судні авантюри. Що відбувається?! Лише в кінці

сюжету < коли хлопець гине в автокатастрофі < на<
зовні виходить страшна правда: це вже не він, це
«чужі» в клітинах його тіла керували його вчинка<
ми, вони хитро направляли його життя так, щоб са<
мі вони могли швидше розмножуватися і завоюва<
ти світ. Так журналіст описує сюжет однієї з книг.

2. Влітку 2012 року доктор Ярослав Флегр і
його співробітники з Карлова університету в Празі
довели, що цей сценарій – чиста правда, що саме
так все і відбувається в реальності. Ці вчені досто<
вірно встановили, що зараження людини парази<
том Toxoplasma gondii дійсно призводить до зміни
її особистості. Ця стаття опублікована в European
Journal of Personality в  травені<червені 2012 р.

3. Про те що цей мікроскопічний паразит
здатний щось міняти в людському житті, підоз<
рювали і раніше. Відомо було, наприклад, що у
заражених токсоплазмозом є підвищений ризик
потрапити в автокатастрофу, і описаний особли<
вий тип хворих на шизофренію, поголовно зара<
жених токсоплазмозом. Але гіпотеза, нібито од<
ноклітинне найпростіше дійсно може змінити
безсмертну людську душу, досі залишалася лише
гіпотезою. Але тепер це факт. Вчені зібрали сер<
йозну статистику як серед піддослідних, що були
інфіковані токсоплазмозом, так і серед здорових,
за допомогою виконання ряду тестів. На статис<
тично достовірному рівні показано, що ті що є ін<
фіковані відрізняються більшою товариськістю,
більш екстравертні, менш посидючі, менш обе<
режні, менше схильні до самокопання і більше
готові до моральних компромісів. Причому чим
довше триває інфікування, тим сильніше прояв<
ляються ці риси*.

4. Всі знають, що токсоплазмоз небезпечна
для вагітної жінки (точніше, для її майбутньої
дитини). Решта людства переносить токсоплаз<
моз, навіть не помічаючи його: в різних країнах
світу інфіковано від 5% (в Південній Кореї) до
70% (в Бразилії), а в Європі в середньому близь<

ко 30%. Заражаються токсоплазмозом головним
чином через вживання сирого м'яса (тому у
Франції величезний відсоток інфікованих), а та<
кож від домашніх кішок.

5. Чому ж ця тварюка змінює особистість лю<
дини? І головне, НАВІЩО вона це робить? Перше
питання начебто нескладне: при токсоплазмозі
змінюється баланс гормонів<нейротрансмітерів,
головним чином підвищується рівень дофаміну.
Друге питання куди цікавіше. Справа в тому, що
звичайний паразит < це такий собі  «пасажир» в
тілі, і максимум що він може < це отруїти продук<
тами своєї життєдіяльності, ну, приб'є трохи, і
все. А нейротрансмітери < це найтонша біохімія.
Припускати, що токсоплазма здатна змінити їх
баланс випадково, < це все одно що думати, ніби
збій у вашому комп'ютері може перетворити
файл з поемою Євгена Євтушенка в файл з пе<
рекладом цієї поеми на старовірменську. Не мо<
же! Тобто, токсоплазма робить це не випадково.
А СВІДОМО. Як ми і описали в першому абзаці.

7. А робить вона це ось навіщо. У токсоплаз<
ми дві життєвих фази і, відповідно, два основних
господаря. Перший господар < кішка і тільки кіш<
ка, в ній проходить статева стадія розвитку пара<
зита. Другий господар < будь хто завгодно, в тому
числі ми з вами. Але найчастіше < миша, бо ми<
шей багато і вони тісно (хоч і вимушено) контак<
тують з кошачими. Миша ходить там, де паску<
дять коти, і заражається, а потім коти їдять зара<
жених мишей.

Шляхи попадання в організм людини

При 
переливанні

крові

Інфікування людини через забруднення

Під час
вагітності

Котячі
екскременти

Брудні овочі та
фрукти

Сире чи погано
оброблене м’ясо

Через забруднену траву,
навколишнє середовище

Поширення оцист

Оцисти в
екскрементах

Цисти в тілах
гризунів та птахів

Зараження кошачих
під час полювання 
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І ось уявіть собі двох мишей: одна уважна,
обережна, уникає небезпеки і живе свїм малень<
ким життям. Друга < свій хлопець і авантюрист, на
зразок описаного в першому абзаці героя. Питан<
ня: кого з них з'їсть кішка  першою? Зрозуміло,
другу, з підвищеним рівнем дофаміну. То так ток<
соплазма, впливаючи на поведінку мишей, забез<
печила собі прискорений процес розмноження (і
тим самим перемогла в еволюційної гонці з інши<
ми токсоплазмами, які цього не вміли).

8. Саме ж приголомшливе, що вона сама  ні<
чого не знала про дофамін і нейротрансмітери.
(Це < найпростіше одноклітинне, воно ВЗАГАЛІ НЕ
ДУМАЄ І НІЧОГО НЕ ЗНАЄ!) Все склалося випадко<
во. Інопланетної змови не було. (Втім, в екшині Ві<
льяма Слітора «Піггі» версія про інопланетне по<
ходження токсоплазми розглядається.

9 Головні герої тут, слава богу, миші і коти. Лю<
ди просто потрапили токсоплазмі під гарячу руку.
Проте накачані дофаміном люди набагато цікавіші
мишей<авантюристів: тут тобі і шизофренія, і твор<
чі злети, і жага далеких мандрівок, та майже вся
цивілізація будується на дофаміні. А тому ця сама
цивілізація < НЕ цілком наша людська заслуга, тре<
ба подякувати і токсоплазму.

Закінчимо цю замітку фразою мого викладача
біології д.б.н. Олексія Павловича Акіфьева, який
відповідав на питання з аудиторії, що ставили його
в глухий кут виразом: «Складність життя нез<
міренна».

10. * Про зв'язок токсоплазмозу з рисами ха<
рактеру було відомо і раніше, але не було доведе<
но, що саме токсоплазмоз став причиною змін. Ад<
же могло бути й так, що люди з якимись певними
рисами характеру більш частіше інфікувалися ток<
соплазмозом. (Наприклад, їдять сире м'ясо часті<
ше ті, що мають певний психотип). Але той факт,
що риси посилюються в залежності від часу роз<
витку інфекції, ставить в дискусії крапку.

Олексій Алексєєв, журналіст.

Мої коментарі до даної статті

1. Проза життя показує як багато чоловіків і
жінки в пошуках утіх, кидаються в нерозсудливості

і авантюри, порушуючи всі закони, правила і прин<
ципи моралі. І відбувається все це під впливом всю<
дисущої токсоплазми. Однак вони не можуть бути
звільнені від відповідальності за свої вчинки, так як
повністю усвідомлюють, що вони роблять. Вони
тільки не розуміють, що ними керує мікроскопічні
паразит. Саме цей паразит призводить людину до
вічної незадоволеності і змушує її шукати щось но<
ве. Це відбувається у будь<яких напрямках господа<
рювання та побуту, а не тільки інтимній сфері.
Складається така ж картина незалежно від віку,
статі чи соціального статусу. Під впливом паразитів
і вдаваної безкарності оголюються до крайньї межі
самі низинні нелюдські якості особистості.
Відбувається нехтування будь<якими законами і
правилами. Пияцтво, пограбування, насильство,
зрада, вбивство і т.д. Я не буду здивований, якщо
вчені досконально вивчать вплив токсоплазми на
психіку людей і прийдуть до висновку, що Сталін та
Гітлер діяли під її  впливом.

2. Багато вчених з усього світу і зокрема зі
Стенфордського університету, стверджують, що
токсоплазма може впливати на характер не
тільки однієї певної інфікованої особи, а навіть
змінювати поведінку цілих націй.

3. Просто розділяти людей на хворих і не хво<
рих  буде некоректним. Вірніше буде, що  є інфіко<
вані (носії без певних проявів чи ускладнень) і ті, у
кого токсоплазма вже почала прогресувати. Такі є
кругом нас щодня і масово. Хто з нас не бачив, як по
дорозі, тим більше в населеному пункті, автомобіль
мчить на шаленій  швидкості. За кермом сидить лю<
дина, мозок якої напевне вражений токсоплазмою.
Паразити переклинили їй нормальне сприйняття
навколишнього, і вона хизуючись своєю «крутіс<
тю», зневажає всіма правилами та втратила обе<
режність. У підсвідомості вона вважає себе вище
Господа Бога. Але в випадку аварії, якщо вона вижи<
ве і залишиться довічним інвалідом, «крутизна» злі<
тає як пил. То вже жалюгідна істота, яку на шале<
ність спровокували паразити, що засіли в її мозку.
Тепер вона розуміє все і клянеться, що мухи більше
не скривдить. Також не коректно виділяти особли<
вий тип шизофренії. Вся шизофренія, має токсоп<
лазмозну природу. Московський психіатр Іткин, ще
в середині минулого століття у хворих токсоплазмо<
зом виявив всі симптоми і синдроми характерні для
шизофренії. У своїй роботі Карл Пфейфер і Барба<
ра Астон з Центру Біології Мозку Прінстонського
Університету за 1982 рік показують, що у великих
містах США кожен четвертий житель має розлади
психіки від легких неврозів і включно до шизофре<
нії. І це не рахуючи вроджені розлади психіки. Прав<
да ці вчені поки навіть не припускають, що за всім
цим стоїть теж токсоплазма.

4. Токсоплазмою інфіковано майже все насе<
лення планети, всі теплокровні тварини, у тому чис<
лі ті, що оточують людину. Справа в тому, що у різ<
них дюдей окрім простої інфікованості на цей час
може бути і різна ступінь розвитку процесу та наяв<
ні певні  особливості. У минулому столітті вчені
з'ясували, що у 60% хворих токсоплазмозом, навіть

ті, що мають інвалідність від токсоплазми, антитіл в
крові до неї не мають. А з'являються вони тільки в
процесі тривалого лікування. Тому що токсоплазма
навіть не допускає вироблення до неї антитіл. Хоча
вони для неї і не становлять небезпеки. Відмінність
показників при виявленні інфікованих у різних кра<
їнах залежить від недосконалості методів обстежен<
ня, обліку і нерозуміння токсоплазмозу. Не слід за<
бувати, що в минулому столітті вчені СРСР і США
обстежили своє населення за допомогою внутріш<
ньошкірної проби з токсоплазміном і виявили пого<
ловну інфікованість. Підтвердженням 100% інфіку<
вання населення, є і вибух на ЧАЕС. Абсолютно у
всіх опромінених падав імунітет. І не розуміючи суті
питання, його відновлювали за допомогою проти<
паразитарних засобів: делагілом і декарісом. І як не
дивно ці препарати відновлювали імунітет. То ж лі<
карі  так і не усвідомили, що вони прибирали з аре<
ни токсоплазму і імунітет самовідновлювався. Але
це тривало лише до тих пір поки токсоплазма не ви<
робляла стійкість до даних засобів. Далі вони перес<
тали відновлювати імунітет, що ставило фахівців в
глухий кут. Це означає, що токсоплазма була причи<
ною падіння імунітету. Опромінення тільки послаби<
ло організми. Виходить токсоплазма спочатку пере<
бувала в організмі всіх, ще до опромінення. Ствер<
джувати, що про токсоплазмоз знають всі, абсо<
лютно неправильно, тому що безліч людей і не пі<
дозрюють про такого збудника. Також неправильно,
що багато людей хворіють на токсоплазмоз, навіть
не помічаючи. Практично всі хвороби розвиваються
тому, що токсоплазма руйнує роботу ендокринної
сфери, нервової системи і імунітету. А цю основу,
мають всі хронічні, важкі і невиліковні хвороби,
включаючи онкологію. Просто хворі, як і багато лі<
карі не знають, що їх хворобою керує токсоплазма.

5. Дивно, але навіть журналісти розуміють, що
токсоплазма змінює баланс гормонів і від цього
змінюється особистість людини. Але ось від лікарів
я ніколи нічого подібного не чув. У своїх книгах я
писав, що ми є такі, який у нас гормональний фон.
І деякі, колеги навіть намагалися оскаржити мої
твердження).

6. Думаю зрозуміло, що інфіковані люди ве<
дуть себе також як друга миша і підпорядко<
вуються потребам паразита. Стверджувати, що
перший господар токсоплазми тільки кішка абсо<
лютно не правильно. По<перше в кишечнику сі<
мейства всіх котячих, токсоплазма проходить ста<
тевий цикл розвитку з виділенням в навколишнє
середовище особливо стійких форм паразитів оо<
цист, здатних зберігатися в зовнішньому середови<
щі до 1,5 років. По друге як показує в своїх роботах
професор Сіблі деякі штами давно навчилися про<
ходити статевий шлях розвитку і без кишечника ко<
тячих з утворенням таких же ооцист. Так що не слід
звинувачувати тільки кішок. Але остерігатися їх
слід і не дозволяти їх цілувати дітям. Хоча ми всі ку<
паємося в океані токсоплазм і не можемо бути сте<
рильними від цього паразита.

7. Ствердження автора статті, що токсоплазма
нічого не знала про дофамін і нейротрансмітери,Наслідки вродженого інфікування
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думаю передчасно. Наводжу приклади з практики.
Звернулася до мене одна хвора з цілим арсеналом
різних соматичних проблем, які повністю підпадали
під токсоплазмозний процес в її організмі, та з при<
воду її доньки 6<ти років, яка взагалі ставала все
більш, психічно некерованою. У дівчинки був явно
вроджений токсоплазмозний процес. Так як крім
загрозливих психічних розладів у неї була вродже<
на ектопія лівої нирки. Вона розташовувалася поряд
з правою. Поки узгоджували майбутнє лікування і
збирали необхідні ліки, пройшло місяця півтора. І
раптом мама прислала лист майже в паніці. Дня чо<
тири як почали застосовувати суто протитоксоплаз<
мозне лікування і у хворої всі проблеми загострили<
ся до межі. Дочку доводилось навіть зв'язувати,
наскільки  та ставала некерованою. І що цікаво, що
протягом майже місяця хвора забула про свої проб<
леми. Дочка була теж сама люб'язність протягом
місяця. А як почали лікуватися, все збунтувалося.
Інтенсивне лікування ще протягом тижня призвело
до заспокоєння ситуації, а далі і до ліквідації захво<
рювань. Виходило, що паразити, якимось чином
відчувши, що проти них щось затівають, притихли.
Але коли ліки стали їх дошкуляти, вони збунтували<
ся, але були знищені лікуванням. Інший випадок,
теж з вродженим токсоплазмозом, дівчина 16 ро<
ків, раптом зі священиками високого рангу загово<
рила на чистому старослов'янською мовою на бо<
гословські теми, який ніколи не вивчала, як і богос<
лов'я. І подібні випадки далеко не самотні в моїй
практиці. Доводиться погодитися з вченими, які
стверджують про наявність колективного розуму у
представників мікросвіту. Ось вам і безмозкі істоти.
Просто, ми поки занадто мало про них знаємо.

8. Автор, висловлює думку, що за розвиток на<
шої цивілізації слід подякувати і токсоплазму. За
фактом начебто так і виходить. Але тоді доведеть<
ся дякувати і за криваві безчинства, які чиняться на
нашій грішній Землі і за те, що люди як мінімум од<
ну третину Землі вже перетворили в пустелю. І те,
що жителі Китаю вже закуповують в Канаді повіт<
ря, щоб хоч відчути якою буває ця одна з цілющих
основ нашого буття. Також слід подякувати за не<
розсудливість при знищенні річок і лісів, за нес<
тримне зростання  знищення кисню «технічними
досягненями». Так за останні 150 років, рівень ки<
сню в атмосфері Землі зменшився з 30% до 18<
20%. А в мегаполісах і того менше. Зменшення
кисню є однією з основних причин зниження жит<
тєвих сил усього живого і одною з основних при<
чин збільшення рівню захворюваннь людства. Зро<
зуміло, що можуть знайтися чимало опонентів, які
будуть доказувати протилежне. Але тим не менше,
зменшення кисню в атмосфері Землі і ослаблення
магнітного поля нашої планети, є основна причина
зниження життєстійкості всього живого, мабуть
крім мікроорганізмів.

9. Особливо у дітей і підлітків можна побачи<
ти наскільки негативно може впливати токсоп<
лазма на їх поведінку, характер, розумові та фі<
зичні здібності. Вони стають неуважними, непо<
сидючість, починають хамити і грубити, погано

засвоювати навчання, стають схильними до
брехні, злодійства, але іноді можуть непогано
вчитися, проте більшість з часом все ж
деградують. Зазвичай подібні явища намагають<
ся пояснити перехідним віком у підлітків. Але
майже у всіх випадках, які мені доводилося ліку<
вати вдавалося домагатися нерідко разючих змін
в кращу сторону, застосувавши достатнє проти<
токсоплазмозне лікування здатне виганяти пара<
зитів і з клітинного рівня. В недалекому минуло<
му звернувся до мене один професор з прохан<
ням допомогти його синові 9 років. Навіть за до<
помогою всієї родини, хлопчик за вечір не міг
вивчити вірш.  Місяць противотоксоплазмозного
лікування, дозволив цій дитині, без допомоги до<
рослих з великим бажанням вивчати вірші по
кілька сторінок. На підтвердження того що орга<
нізм людини заселений різними паразитами при<
вожу слова керівника інституту онкології РФ, Ри<
кова Сергія Михайловича «Насправді, варто ос<
терігатися абсолютно всім людям старше 30<35
років. Справа в тому, що паразитами заражені
абсолютно всі. Якщо взяти будь<яку людину і
здійснити повноцінний аналіз в спеціалізованому
центрі – ми однозначно знайдемо в неї від 5 до
20 видів різноманітних паразитів, про які вона
навіть і не підозрювала.

До 30<35 років організм зазвичай більш<
менш справляється з ситуацією. Імунна система
тримається. Але далі, якщо не вживати ніяких дій,
паразити дають про себе знати». Від себе хочу
додати, що на жаль, токсоплазма не дотриму<
ється вікового цензу, а починає руйнувати інфіко<
ваний нею організм в будь<який період і час, при
найменшій можливості.

На закінчення хочу назвативати захворюван<
ня причиною яких є токоплазмоз. Цей перелік
хвороб взято з моєї роботи в книзі Т. Я Свищевої.
«Трихомонада і токсоплазма небезпечний тан<
дем» опублікованій в 2004 році.

1. Системна червона вовчанка.
2. Келоїдні рубці.
3. Склеродермія.
4. Ревматоїдний артрит.
5. Плоский червоний лишай.
6. Хвороба Бехтерєва.
7. Менінгоенцефаліти.
8. Хвороба Боровського.
9. Епілепсія.
10. Арахноідіти.
11. Неврастенії.
12. Розсіяний склероз.
13. Дитячі церебральні паралічі.
14.Шізофренія.
15.Поліневріти.
16.Поліневралгії.
17.Мононеврити.
18.Паркінсонізм.
19. Єкстрасистолія.
20. Мерцательная аритмія.
21. Кардіосклероз.
22. Міокардіти.

23. Міокардіодистрофія.
24. Тромбофлебіти.
25.Васкуліти.
26. Облітеріруючий ендартеріїт.
27. Астеновегетативний синдром.
28. Лімфаденіти.
29. Бронхіти.
30. Перибронхіти.
31. Интерстиціальні пневмонії.
32. Тонзиліти.
33. Артрити.
34. Поліартрити.
35. Міозити.
36. Практично всі захворювання очей.
37. Тугоухість і порушення вестибулярного

апарату.
38. Хронічний гепатит.
39. Коліт.
40. Ентероколіт.
41. Амілоідоз нирок.
42. Гломерулонефрит.
43. Псоріаз.
44. Енцефаліти.
45. Бронхіальна астма.
46. Мастопатія.
47. Остеохондроз.
48. Парадонтози.
49. Стенокардія.
50. Гостре розширення вен сім'яних канатиків.
Сьогодні цей перелік вже можна значно роз<

ширити, додавши, звичайне облисіння голови у чо<
ловіків і жінок, тотальне облисіння всього тіла, не<
цукровий і цукровий діабет, хворобу Дауна та бага<
то інших захворювань. До речі, як доводять вчені,
саме токсоплазма готує яйцеклітину до виникнення
хвороби Дауна. 

З огляду на ситуацію, що склалася, назріла сер<
йозна необхідність кардинального вирішення проб<
леми токсоплазмозу. Для цього необхідно організу<
вати колектив фахівців. У світі є чимало вчених, що
вивчають токсоплазмоз і здатні очолити розробку
плану необхідних заходів, щоб кваліфіковано боро<
тися з цим паразитом. Адже проблема лікування
токсоплазмозу і профілактики цілком вирішувана.
Необхідно залучити спонсорів бажаючих профінан<
сувати виконання необхідних робіт. Людей, що ма<
ють можливість профінансувати подібний проект,
теж дошкуляють паразити і вкорочують їм життя. 

Лікар Кривонос В.І.,
Україна, 14.10. 2017р.

Окулярний токсоплазмоз
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КК
ам’яні пам’ятки Українських Карпат

досліджувало багато українських вче�

них, серед яких особливе місце зай�

має відомий діяч «Руської трійці» Іван Ваги�

левич. Ще 170 років тому він виявив і зафік�

сував на карпатських скелях рунічні написи і

солярні знаки. Відомий український історик

Іван Крип’якевич також торкався проблеми

загадкових скельних пам’яток.

Історію, етнологію, археологію Українських

Карпат та зокрема карпатські скельні пам’ят�

ки досліджують відомі сучасні українські нау�

ковці західного регіону України Володимир

Грабовецький, Степан Пушик, Микола Кугу�

тяк, Богдан Томенчук. Український письмен�

ник і науковець Степан Пушик протягом три�

валого часу досліджує українську й слов’янсь�

ку міфологію і результати своєї праці зібрав у

«Бусовій книзі». Професор Прикарпатського

національного університету ім. В. Стефаника

Микола Кугутяк результати наукових дослід�

жень карпатських скельних святилищ наво�

дить у книгах «Кам’яні старожитності Косма�

ча» та «Терношорське скельне святилище в

Карпатах». Всі вони одержали цінні наукові

результати стосовно дохристиянських скель�

них святилищ Українських Карпат, що розкри�

вають давні таємниці історії і культури Украї�

ни.Наше українознавче експе-диційне дос�

лідження скельних пам’яток Гуцульського ре�

гіону України присвячено горі Писаний Камінь

(1221 м н. р. м.), на вершині якої височить од�

нойменна скеля, що складається із двох вели�

чезних кам’яних брил із ямненського піскови�

ка (довжиною до 80 м, шириною до 10 м і ви�

сотою до 20 м) та кількох інших великих каме�

нів. Гора Писаний Камінь знаходиться на Бу�

ковецькому хребті у Покутських Карпатах.

Навколо гори і скелі Писаний Камінь розміще�

ні села Верховинського і Косівського районів

Івано�Франківської області: Буковець, Чере�

тів, Яворів, Пасічна, Верхній Ясенів, Рівня, Ус�

тєріки, Барвінково, Хороцево, Білоберезка,

Великий Рожин. На південно�західних схилах

Буковецького хребта беруть свій початок гір�

ські потоки Млинський (ясенівський), Росіш�

ний і Млинський (білоберезький), що впада�

ють у річку Чорний Черемош. Поблизу Писа�

ного Каменя знаходиться також підземне

водне джерело�теплиця, воду якого гуцули

вважають цілющою.

На скелі Писаний Камінь збереглись загад�

кові напівсферичні ями�чаші й викарбувані в

дуже давні часи петрогліфи та велика кількість

різних написів, зроблених численними турис�

тами впродовж двох минулих століть. Біль�

шість дослідників вважають, що схематичні

зображення людських постатей з піднесеними

над головою руками можна віднести до VІІІ�ІХ

ст. У цей час Писаний Камінь мабуть був міс�

цем проведення язичницьких обрядів. На

жаль, в багатьох місцях Писаного Каменя на

давніх викарбуваних сакральних знаках зроб�

лено нові сучасні написи і зображення. В такий

спосіб багато давніх петрогліфів назавжди

пошкоджено несвідомими туристами, які за

допомогою сучасних електротехнічних інстру�

ментів «увіковічнюють» свої імена «глибокими

шрамами» на славетному Писаному Камені.

Основною особливістю кам’яної скелі Писа�

ний Камінь є її великі розміри, наявність на ній

глибоких ям та великої кількості давніх рукот�

ворних рисунків, знаків і написів. Щоб розкри�

ти глибокі загадки цих ям, рисунків, знаків і

написів, потрібно провести їх системне ком�

плексне дослідження.

Тривалий час ми збирали на Гуцульщині

різні фольклорно�етнографічні матеріали

щодо гори і скелі Писаний Камінь. Влітку

2006 року, весною 2007 року, восени 2008

року і влітку 2009 року науковці Філії «Гуцуль�

щина» ННДІУ провели чотири наукові украї�

нознавчі експедиції з дослідження цієї уні�

кальної скелі. До складу цих експедицій вхо�

Сакральна скеля Писаний Камінь
Проблеми збереження та українознавчого дослідження культурної спадщини України є
актуальними в сучасних умовах розбудови нашої держави. На гірській території Карпатського
регіону України особливе місце займають дохристиянські скельні святилища, які заховали в
собі багато таємниць духовної культури стародавнього населення Карпат і належать до
малодосліджених об’єктів цього краю.

Академік Петро Кононенко коло святині
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дили керівники Національного науково�дос�

лідного інституту українознавства МОН Ук�

раїни: академік Петро Кононенко, доцент Та�

рас Кононенко; директор Філії «Гуцульщина»

ННДІУ Петро Шкрібляк, наукові співробітни�

ки цієї установи Ярослав Зеленчук і Оксана

Рибарук. Всі вони є повноправними співав�

торими першого етапу нашого експедицій�

ного дослідження Писаного Каменя.

Спираючись на відомі нам наукові роботи

про язичницькі скельні святилища Карпат,

згаданих вище відомих українських вчених та

власні експедиційні українознавчі матеріали,

ми зійшли висновку, що, цілком ймовірно, в

глибоку давнину скеля Писаний Камінь була

великим дохристиянським святилищем при�

родно�рукотворного походження у Карпат�

ських горах, в якому наші далекі предки�сон�

цепоклонники молилися і приносили жертви

язичницьким богам і в першу чергу – богу

Сонця. Для підтвердження цього припущення

можна навести три артефактні сліди, які мо�

же виявити кожен сучасний дослідник цього

загадкового об’єкта. Першим доказом сак�

рального призначення Писаного Каменя є

наявність на верхній грані скелі шістьох вели�

ких жертовних ям, у яких поступово збира�

ється і тривалий час зберігається дощова во�

да, яка вважалася давніми слов’янами�язич�

никами святою. Другим доказом є наявність

схематичних наскельних рисунків людей і

тварин: рівностороннього ільчастого хреста,

людини зі списом – воїна чи мисливця; коней

як символу народження чи вмирання сонця;

павука як символу центру світу і його заснов�

ника. Третім доказом є наявність на верхній і

передній гранях скелі великої кількості прос�

тих геометричних фігур�оберегів, які ми зна�

ходимо в різному поєднанні на гуцульських

писанках, в геометричних орнаментах гу�

цульських вишивок та різьбі по дереву.

Крім цих артефактних доказів того, що ске�

ля Писаний Камінь була язичницьким святи�

лищем наших далеких предків, можна навес�

ти ряд інших аргументів стосовно феномену

збереженості віри в магічну силу цієї кам’яної

скелі, яка встановлює зв’язок людини з Бо�

гом, притаманних синкретичному світоглядо�

ві гуцулів, що поєднує в собі залишки язич�

ництво із новочасним християнством. В гуцу�

лів збереглося давнє повір’я, що якщо дотор�

кнутися до скелі Писаного Каменя руками та

чолом і загадати життєво важливе позитивне

бажання, то воно швидше здійсниться. Існує

також легенда про те, що між двома кам’яни�

ми плитами Писаного Каменя ватажок гу�

цульських опришків Олекса Довбуш заховав

найцінніші скарби Гуцульщини: трембіту, бар�

тку і кріс . Важливим є також дивна живучість

гуцульської народної традиції, за якою протя�

гом останніх кількох сотень років до цієї скелі

на вершині гори Писаний Камінь щороку, на

свято Успіння Пресвятої Богородиці, доне�

давна ще приходили гуцули�християни із

навколишніх сіл (ніби на щорічну прощу до

християнського монастиря чи лаври).

Слід звернути увагу на важливий історичний

факт, що кілька сотень років тому через Чор�

ногірський хребет проходили транскарпатські

торгові шляхи із України в Румунію і Угорщину.

Тому тогочасні карпатські племена мали мож�

ливість культурного спілкування зі своїми

східними і західними сусідами.

Крім Писаного Каменя, який чудом зберігся

від руйнування, відоме також на Гуцульщині

скельно�печерне святилище Довбушанка

(Церкви) на горі Синиці та язичницьке святи�

лище на вершині гори Піп�Іван (Чорногора),

що було повністю зруйноване 1936 року поль�

ськими властями при будівництві на його міс�

ці Астрономо�метеорологічної обсерваторії.

Ще одним аргументом виняткової важли�

вості Писаного Каменя із уцілілими на ньому

наскельними петрогліфічними зображеннями

для історії духовної культури України є відві�

дання його цілою когортою видатних діячів ук�

раїнської культури: Іваном Франком, Михай�

лом Грушевським, Михайлом Коцюбинським,

Юрієм Федьковичем, Гнатом Хоткевичем, Ва�

силем Стефаником, Ольгою Кобилянською,

Станіславом Вінцензом, Осипом Маковеєм,

Лукою Гарматієм, Петром Шекериком�Дони�

ковим та багатьма ін. Всі вони на глибокому

інтуїтивно�творчому рівні відзначили благот�

ворність енергетики цієї скелі та можливе її

давнє культове призначення. Побувавши на

Писаному Камені, Іван Франко сказав: «Писа�

ний Камінь вернув мені сили й здоров’я». А на

синкретичність світогляду гуцулів особливо

звернув увагу письменник Михайло Коцюбин�

ський у своїй повісті «Тіні забутих предків».

Досліджуючи етносоціальну систему Гу�

цульщини, базову основу якої складають зби�

ральництво, мисливство, рибальство і поло�

нинське господарство гуцулів (в результаті

проведених десятьох українознавчих експе�

дицій на Гуцульщині), Ярослав Зеленчук вия�

вив живучість тут великої кількості магічних

практик, які сягають ще дохристиянських ча�

сів (замовляння зброї, чередування худоби,

використання живого вогню, обряд свята «від

маржини» – Юрія і Власія).

Вивчаючи автентичні топоніми і гідроніми

Верховинщини, ми також натрапили на окремі

найменування, що стосуються назв язичниць�

ких богів та обрядів: Маґура, Лельків, Ігрець.

Для наукового українознавчого реконструю�

вання давньої історії західного регіону України

надзвичайно важливими є археологічні скарби

Княжого Галича, який беззаперечно можна

вважати «Українською Троєю», котрі разом із

загадковими дохристиянськими скельними

святилищами Українських Карпат (подібно до

славнозвісної Кам’яної Могили) ще чекають на

своїх вітчизняних дослідників: українознавців,

істориків, етнологів і археологів.

У наш час особливо гостро постає також до�

даткова проблема державного захисту куль�

тової пам’ятки – Писаного Каменя, як унікаль�

ного скельного святилища у Покутських Кар�

патах, від самовільного нанесення на ньому

численними туристами (за допомогою сучас�

них електротехнічних засобів різьби по каме�

ню) руйнівних написів�шрамів. При цьому на�

завжди руйнуються стародавні сакральні ри�

сунки і знаки, які свідчать про те, що в дохрис�

тиянські часи наші далекі предки�слов’яни

влаштовували тут обряди жертвоприношення

язичницьким богам. Всі карпатські скельні

культові пам’ятки несуть унікальну інформа�

цію про дуже давню і багату духовну культуру

українського народу.

Відомий український вчений Петро Коно�

ненко в своїх роботах звертає особливу

увагу на те, що природа України була важ�

ливим формуючим чинником свідомості ук�

раїнців: «Природа є не тільки годувальни�

цею. Вона – це материнське лоно, в якому

формується не лише фізичний, а й духовний

генотип людини. Більше того – не тільки

всеосяжна матерія, джерело Буття, а й без�

смертний Дух, горнило Свідомості».

Багаторічні експедиційні подорожі із Буко�

вецького перевалу до Писаного Каменя, по

хребту гори Копілаш, дали нам рідкісну мож�

ливість одночасно бачити три панорами Укра�

їнських Карпатських гір: Чорногірського ма�

сиву із Говерлою, Бребенескулом, Піп�Іваном,

Кринтою і Костричею; Гринявських гір із Ску�

повою і Ростіцькою; Покутських Карпат із Іг�

рецьким хребтом. Дивлячись на Українські

Карпати із Писаного Каменя, згадуються сло�

ва Якова Головацького про славне історичне

минуле цього гірського краю: «Я побачив себе

в країні величезних гір; куди не глянеш – на

схід чи на захід, на північ чи на південь – усю�

ди сині вершини, одна з�перед другої рветься

вгору. Тисячі й тисячі вершин поставлені вряд,
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одні за одними, наче ціле військо гір. Це вій�

сько стоїть на сторожі, не пускаючи сюди за�

войовників; вільна, незаймана, не заплямле�

на кров’ю ворога земля, що не бачила диких

орд, навала яких, сунучи підгір’ям, заливала й

руйнувала Європу. Тут не ступала нога жор�

стокого татаро�монгола, не мав сюди доступу

гордий і буйний руйнівник цивілізації. З гор�

дістю дивиться тутешній житель на весь прос�

тір під ногами; він перший пізнав цю землю,

він назвав кожну вершину, кожну скелю, він

назвав яри, урвища, долини й потоки…».

На Писаному Камені гостро відчуваєш, що

ти стоїш перед величчю гірського світу, який,

за словами Івана Вагилевича, поступово ду�

ховно облагороджує людину: «Ніде поезія

природи не проявляється з такою силою, як у

горах, де земля немов піднімається до неба,

нагадуючи рай, а небо, небо – ніби сповнене

живих почуттів. Людина в горах облагородню�

ється, збагачується духовно; з’єднуючись з

природою, вона ніби відчуває биття її серця,

осягає велич життя і єдність усього живого на

світі – від хробачка, що повзе у траві, до орла,

що ширяє в піднебессі, купаючись в сонячно�

му промінні. Не випадково люди гір сповнені

великої моральної сили».

Саме Іван Вагилевич у 1843 році, досліджу�

ючи загадкові скелі Урича, першим із україн�

ських учених висловив думку про збереже�

ність у Карпатах дохристиянських святилищ:

«Не буде навіть суперечністю припустити, що

в глибині за входом до печери, зокрема у пів�

нічному берді, донині існує святиня богів з

постатями людей і звірят, де ще довго після

прийняття християнства прихильники старих

богів разом з своїми жерцями приходили тут

віддавати їм честь. І народ згадує про пред�

вічні золоті престоли, чаші, птиці і коні, і що

там ходили чорнокнижники».

Яків Головацький також доводить, що спо�

конвіків в Україні існували гірські та лісові свя�

тилища. Одним із таких скельних святилищ на

Гуцульщині, мабуть, був і Писаний Камінь:

«Верхів’я гір, скелі і камені вважалися помеш�

канням божества, і тому вшановувались як свя�

щенні місця богослужінь, на них знаходились

кам’яні жертовники, сліди яких до цього часу в

багатьох краях знаходимо. Ліси, гаї, дерева та�

кож вважалися житлом богів. В лісах, дібровах,

заповітних гаях чи біля окремих дерев, особли�

во старих, поклонялись божеству».

Досліджуючи дохристиянські вірування ук�

раїнського народу, Іван Огієнко (митрополит

Іларіон) наголошує, що наші предки обожню�

вали небесні світила, природні стихії, рослин�

ний і тваринний світ: «Але все вказує, що

об’єктом релігійного пошанування в нас, як і в

слов’ян взагалі, було все сильніше від людини

в довкільній природі, все, від чого людина за�

лежала в своєму щоденному житті, а найпер�

ше в житті господарському: небесні світила,

цебто сонце, місяць і зорі; природні стихії: во�

гонь, вода, земля, повітря, а також світи: рос�

линний, звіринний, мінеральний і ін.».

Іван Огієнко в своїй книзі «Дохристиянські

вірування українського народу» доводить,

що дуже важливим дохристиянським божес�

твом українців було Сонце: «Первісна люди�

на рано зрозуміла, що сонце було головним

двигуном і джерелом усього життя на землі,

– воно давало тепло й світло, а без сонця на

землю приходить ніч та зима, а з ними й

смерть. Людина й природа всім своїм жит�

тям залежить від сонця, – без нього нема на

землі життя. Ось чому в усіх народів сонце з

найдавнішого часу обожнюється, пізніше

перетворюється в окремого бога».

Видатний український історик Іван

Крип’якевич у книзі «Історія України» глибоко

досліджує органічний зв’язок давніх людей із

природою України, що суттєво вплинув на

формування світогляду слов’ян: «Давня лю�

дина жила в тісних зв’язках з природою, і як

її господарські заняття, так і весь світогляд

єдналися з природою, так і весь світогляд

єднався з явищами природи». Єдиного бога,

що посилає блискавку, визнають вони вла�

дикою всіх і жертвують йому корів і всяку

жертву. Шанують річки, німф і деякі інші бо�

жества, жертвують їм всячину, і з тих жертв

ворожать собі» (Прокопій). Слов’янська релі�

гія була культом природи. Головні боги –

Дажбог�сонце, Перун�грім, Стрибог�вітер –

все це образи природи. Особливою характе�

ристичною рисою слов’янських вірувань був

їх зв’язок із землею. Слов’яни віддавали по�

шану водам, річкам, криницям, полям, лісам.

Кожне урочище мало своїх богів, кожна око�

лиця була оповита повір’ям про русалок, во�

дяників, лісовиків, різні опікунчі єства. Вся

земля була освячена проявністю богів, і це

тісно зв’язувало людину з рідною країною,

витворювало у ній любов до батьківщини».

Можливо, саме відгомін давнього язич�

ницького культу Сонця ще довго зберігався на

Верховинщині у вигляді традиції сходження на

гору Писаний Камінь на християнське свято

Успіння Пресвятої Богородиці. Зауважимо та�

кож, що не далеко від Писаного Каменя, на

протилежній стороні Буковецького перевалу,

знаходиться висока гірська вершина із загад�

ковою назвою Ігрець. Назва цієї гори – Ігрець

– зберегла нам згадку про давні ігрища дале�

ких предків. Про давні язичницькі ігрища

слов’ян також пише Іван Крип’якевич: «Життя,

близьке до природи, давало людині гармоній�

ний, радісний погляд на світ. Труди і праці буд�

ня чергувалися з радощами і розвагами свя�

та». «Сходилися на ігрища, на танки і на всякі

бісівські пісні» – оповідає якийсь проповідник

про давні народні ігри. «Ігрища втолочені, і

людей велика сила, що починають пхати один

одного». Українська «вулиця» веде свою назву

ще із слов’янських часів. Особливо пісня суп�

роводила наших предків на кожному місці і в

кожному часі – при щоденній праці і на родин�

них святах, при релігійних святах і громад�

ських виступах, у війнах, походах, перемогах».

У славнозвісній «Велесовій Книзі» багаток�

ратно прославляються основні язичницькі бо�

жества наших далеких предків:

«Всякий день звертаємо погляд свій на Бо�

гів, які є світ, Перун, Дажбог, Хорс, Яр та ін�

шими іменами. Так співаємо славу Богам і

живемо милістю Богів допоки й життя!».

Відомий український вчений Роман Кирчів,

досліджуючи світоглядні уявлення і вірування

гуцулів, доводить живучість на Гуцульщині

культу сонця: «Як і в багатьох інших народів,

значну роль у віруваннях гуцулів відігравав

культ сонця. Сонцю, що сходило, вони відда�

вали глибокий поклін і шептали молитви».

Культ живого вогню найдовше зберігався

на Гуцульщині у сфері полонинського госпо�

дарства горян. Про живучість традиції живої

ватри в гуцулів�вівчарів писав відомий поль�

ський письменник Станіслав Вінценз у своїй

книзі «На високій полонині. Правда старові�

ку» так: «Тільки раз у рік, і тільки на полонині

розпалюється жива ватра. Колись раніше її

розпалювали і в хаті, у світлий четвер, зва�

ний ще живним, і підтримували вогонь, аж

поки не виходилося на полонину».

Дослідник�краєзнавець Гуцульщини Василь

Костинюк також займався вивченням написів

на Писаному Камені і в своїй книзі «Громова

бартка» наводить першу письмову згадку про

ці загадкові скелі, зроблену 1760 року: «В ста�

рих актах давньої Польщі, що переховуються

в Державнім Архіві у Львові, знаходимо вже

назву «Писаного Каменя». Та назва по�латині

виразно зазначена кілька разів як: «Ляпідем�

кве магнум діктум пісани». Що більше: акти ті

списані дня 2 червня 1760 року згадують, що

знаки, які там находяться, дуже давні, бо пок�
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ладені «від віку». Василь Костинюк наводить

також схематичні зарисовки шістнадцяти зна�

ків, які він виявив на кам’яних скелях у 1937

році, і висловлює цілком вірогідне припущен�

ня, що назва «Писаний Камінь» походить від

гуцульського слова «писанка», тому що збе�

режені давні петрогліфи подібні до окремих

знаків на гуцульських писанках.

У сучасному «Словнику символів культури

України» подано розшифрування символів

хреста, коня, павука і гадюки, сліди яких збе�

реглись на скелі Писаний Камінь.

«Хрест – символ Дерева Життя; «світової

осі»; поєднання двох протилежностей. Від�

давна хрест був язичницьким символом,

який носили на грудях єгиптяни, ассірійці,

етруски, індійці, народи Африки, Океанії. Як

християнська емблема, причому узаконена

церквою, він утвердився лише у ІV ст. н. е.». 

«Кінь – символ сонця і водночас потусторон�

нього світу; циклічного розвитку світу; нес�

тримних пристрастей та інстинктів; чоловічого

начала; інтуїтивного пізнання; у слов’ян�язич�

ників –символ смерті й воскресіння сонячного

божества; багатства, могутності; степу, швид�

кості; волі; символ вірності, відданості». 

«Павук – символ центру світу, його заснов�

ника».

«Гадюка (змія) – символ енергії життя; вос�

кресіння і водночас смерті; кругообігу явищ;

інтуїції; глибокої мудрості; прихованих знань;

духовних скарбів». 

Багато дослідників Гуцульщини звертають

увагу, що окремі знаки на Писаному Камені

подібні до орнаментів на гуцульських писан�

ках. Зокрема відомий львівський етногеог�

раф Марія Лаврук в монографії «Гуцули Ук�

раїнських Карпат» наводить сучасні роз�

шифрування основних орнаментів гуцуль�

ських писанок: «Щодо орнаментів гуцуль�

ських писанок, то вони глибоко космогоніч�

ні. Наприклад, солярна орнаментація, для

якої властиві давні сонячні знаки – хрест

(символ Всесвіту, знак чотирьох сторін світу,

чотирьох пір року), свастика, яку гуцули на�

зивають «вітрячком» (знак святого вогню і

сонця), триквер (символ вогню, безсмертя,

чоловічої і материнської сили), – символічно

відтворювали основи світобудови і люд�

ського буття, а з прийняттям християнства

стали символами євангельської віри».

Згідно з сучасними уявленнями про енерго�

інформаційний зв’язок Землі із Всесвітом, ві�

домий український природодослідник Валерій

Сніжко в своїй книзі «Нариси з психоетнічної

екології України» доводить, що кам’яні скелі і

великі дерева є природними антенами�прий�

мачами: «Найбільш енергетично відчутні рос�

линні угруповання наші пращури означували

недоторканістю для пересічних, бо між пра�

ведними гаями та хмарами існував невидимий

зв’язок з інформаційним полем Всесвіту, під�

ключатись до нього могли лише обранці, пос�

вячені. І лише вони отримували інформацію за

допомогою природних антен�приймачів: ве�

ликих дерев, скель або штучних споруд».

На Писаному Камені збереглися до наших

днів окремі давні знаки, які залишаються за�

гадковими для нас, але вони будять нашу

свідомість, породжують відчуття зв’язку із

духовною культурою наших далеких предків.

На таку ідеалістичну дію символів звертає

увагу Валерій Сніжко:

«…культурні символи викликають і викли�

катимуть великий емоційний резонанс у ба�

гатьох людей. Проте дія символів є ідеаліс�

тичного значення. Вона «працює», головним

чином, на підсвідомому рівні. За найдавні�

ших часів значення символів було відоме

виключно для утаємничених, наділених бо�

жим провидінням так званих адептів».

На Писаному Камені добре збереглося зоб�

раження вершника на коні зі списом і шаблею

в руках. Український письменник Павло Мов�

чан у книзі «Витоки» звертає увагу на те, що на

Збручанському Світовидові зображено і Ве�

леса, і Перуна в сусідстві із конем і мечем:

«Еволюційний шлях богозмінювання відбитий

у всесвітньовідомому Збручанському світови�

дові, якого тривалий час називали Ідолом, де

Велесу відводиться найнижчий ярус, у той

час, як богу війни Перуну відводиться вище

місце, з відповідним сусідством коня і меча».

Український вчений Дмитро Козак, дослід�

жуючи духовну культуру давніх слов’ян, дово�

дить, що на сакральних каменях вони видов�

бували ямки, жолобки та сліди ніг людей або

тварин: «Певну міфологічну функцію викону�

вали сакральні камені – символи міцності та

вічності існування. Культ каменя був пошире�

ний у ранньому середньовіччі в північно�захід�

ній частині східнослов’янського світу. За сво�

їм походженням він не пов’язаний із

слов’янським етносом і успадкований від ав�

тохтонного населення. Такі камені мали ямки,

жолобки та «сліди» ніг людини або тварини».

Багато загадок приховують знахідки різних

дослідників Гуцульщини про виявлені ними на

Писаному Камені рисунки: ільчасті рівносто�

ронні хрести, миски, чаші, слід вовчої лапи, го�

лова гадюки із висуненим жалом, людина із

піднятими руками, людина зі списом і шаблею,

людина на коні, півмісяць і дві зірки, підпис

Олекси Довбуша, тризуб, пластова лілія, плас�

тове гасло «Скоб» та багато іншого. Проведене

українознавче експедиційне дослідження Пи�

саного Каменя поставило багато нових запи�

тань, на які ще потрібно шукати відповіді.

Окремо варто розглянути легенди і пере�

кази про Писаний Камінь як Гробницю Веле�

та – володаря гуцульського племені, котро�

го поховали тут разом із Священним Топо�

ром у кам’яному саркофазі. Легенда про те,

що Олекса Довбуш на плечах приніс із Чор�

ногори на Писаний Камінь величезний ка�

мінь і закрив ними золоті скарби всіх оприш�

ків. Та легенда про те, що опришки Олекси

Довбуша зимували у печерах�зимарках на

Писаному Камені і стальними бартками пи�

сали на камені свої імена.

На першому етапі нашого дослідження Пи�

саного Каменя було проведено чотири укра�

їнознавчі експедиції, які показали, що даний

цінний об’єкт природи, історії і культури Ук�

раїни потребує глибокого системного науко�

вого дослідження. В результаті проведених

українознавчих експедицій ми зробили ряд

документальних фотознімків різних наскель�

них ям, знаків, рисунків і написів та зняли ві�

деофільм третьої експедиції (проведеної 14

жовтня 2008 року), що зберігається в Архів�

ному фонді Філії «Гуцульщина» ННДІУ.

На основі наведених вище літературних

джерел та власних експедиційних досліджень

ми підтверджуємо наукове припущення Івана

Вагилевича, Степана Пушика та інших україн�

ських дослідників Гуцульщини, що Писаний

Камінь був у далекому минулому одним із

слов’янських скельних святилищ у Покутських

Карпатах, на якому молились до сонця і при�

носили жертви наші далекі предки.

Таким чином ми дійшли висновку, що Писа�

ний Камінь є дуже цінною пам’яткою природи,

історії та культури Гуцульщини і України, яку

потрібно системно дослідити і що цей унікаль�

ний природний і сакральний об’єкт обов’язко�

во повинен одержати Національний статус за�

повідності. На закінчення висловлюємо надію,

що з часом до найдавніших скарбів України

буде віднесено і загадковий Писаний Камінь,

на котрому ще чудом збереглась викарбувана

в камені важлива сторінка стародавньої історії

і духовної культури українського народу.

Фотографії:
Панорама скелі Писаний камінь 

Фотошпалери скелі Писаний камінь 

Іван ЗЕЛЕНЧУК,

кандидат фізико>математичних на>

ук, старший науковий співробітник

Філії «Гуцульщина» ННДІУ
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ДОКІЯ ГУМЕННА

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

ЛЕЛЕ

I
Коли доба палеоліту віддалена від нас де�

сятками й сотнями тисячоліть, то неоліт був

порівняно недавно, так 8�5 тисяч років тому.

Вісток із цієї минувшини, порівнянь із звича�

ями сучасних народів, що перебувають ще в

стадії неоліту, залишків і уламків світогляду �

є безмірно більше, ніж це можна сказати

про палеоліт. Картина така строката, ідеї й

спосіб життя так ускладнилися, що немож�

ливо все це охопити. Доводиться вловлюва�

ти основні напрямні, щоб схопити загальний

образ та не розгубитися в деталях.

Ось одна така ідея, що розцвілася в нео�

літі й квітне до наших днів. Вона корінням

запущена в оріньяк. Про неї вже було злег�

ка згадано раніш: умирання й воскресіння

це дві половини чогось одного, проявлена

й невидна частини світу�жінки. Розцвіла

вона наново у осілих хліборобських оазах,

що ними засіялися зони, придатні для пле�

кання зела.

Вже визнаний і затверджений у науці

факт, що плекання зела дало ґрунт людині

не залежати від випадковостей полювання

на звіра. Плекання зела й винайдення хлі�

боробства виросло із збиральництва, от�

жеж воно — домена жіноцтва. Земля, по�

дайниця плодів, — зрозуміло, теж жінка. В

неї падає зерно, (поховане�умерло), — із її

лона виростає нове життя. За похованням�

смертю йде воскресіння�життя. Ніякої

смерти, взагалі, нема.

А що та Велика Мати, Земля, одної суб�

станції із жінкою в людській подобі, то від

жінки й залежить врожай земних плодів.

Вона володіє таємницями народження, то

вона й наказує. Звідси — хліборобська ма�

гія, що нею перетканий аґрикультурний по�

бут. Головною дійовою особою, централь�

ною постаттю, фокусом, знову стає жінка��

мати. Слова «мати», «земля», «божество» —

рівнозначники. За прикладом ходити дале�

ко не треба, ось наше звичайне слово «зем�

Райки, Житомирська обл.

Греція

Володимирівка, біля Гуманя
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ля». Властиво, це ж богиня Семела, чи Зе�

мела, богиня Земля у фрігійців і тракійців

(Див. енциклопедію Collier’s т. 8, р. 1960,

гасло: І.�е. мови, тракійська).

Як і в оріньяку, в неоліті образовим виявом

такої панівної ідеології стали жіночі зобра�

ження. В неолітичних оселях, поруч із кре�

мінними серпами, зернотерками, прясли�

цями, мотиками з рогу та кремінним зна�

ряддям, археологія знаходить невідмінно й

теракотові жіночі фігурки. Очевидно, роби�

ли їх і з іншого матеріялу, але він не зберігся.

Що з ними робили, як застосовували в об�

рядах і побуті — про це йде жвавий обмін ду�

мок у сучасній археологічній літературі, але

всім ясне одне: ці фігурки втілюють ідею

культу Ма�тері�Покрови. Вже згадуваний

дослідник мітології Дж. Кампбел, що вважає

першою ймовірною мітогенетичною зоною

північної гемісфери Україну, в тім же місці

додає: «Ця ймовірність видається ще оче�

виднішою, коли взяти до уваги, що багато

цих основних елементів із комплексу знов

з’явилося в неолітичному культі богині у V�

му тисячолітті до P. X. просто на півдні, на

протилежному боці Чорного моря...»1 «Ці

різноманітні символи на посуді стоянки Га�

лаф, розташованої якраз на півдні від Ана�

толійського Тавру (Бика) ось які: форма би�

чачої голови в асоціяції із статуетками боги�

ні і з глиняними фігурами голубки, корови,

вівці, кози й свині. Це ж просто на півночі від

цієї родючої околиці, по той бік Чорного мо�

ря на Україні, в оріньяку з’явилась велика

кількість палеолітичних статуеток. Що тут іс�

нує зв’язок, здається, цілком ясно»1.

Хочеться відповісти цьому дослідникові,

що нема рації так далеко від теренів України

шукати продовження оріньяцької традиції

жіночих зображень у неоліті, коли Україна

так багато має своїх (до речі, дуже подібних

до тих передньо�азійських) .

Справді бо, це дуже спірне питання, де в

нас узялася трипільська культура, де витво�

рився той пишний комплекс мальованої ке�

раміки, чотирикутних солідно будованих хат

і всього далеко вже заавансованого хлібо�

робського побуту. Одні дослідники вважа�

ють, що це автохтонна, витворена на україн�

ському ґрунті, культура, а другі (В. Щерба�

ківський), — що ця культура прийшла на Ук�

раїну з Малої Азії, з Месопотамії, шляхом

через Балкани�Дунай. До думки про безпо�

середні зв’язки із Критом, Передньою та

Малою Азією схиляється й авторитетний

знавець трипілля, Т. Пассек. Мовляв, хоч це

й автохтонна культура, але вона увесь час

була в близьких взаєминах та зв’язках із су�

сідніми племенами...2

Ба й справді! Спосіб будування хат на ви�

паленій долівці, глиняні серпи із кремінними

вкладнями�мікролітами — це щось дуже

«месопотамське». «Культура на волах» — за

виразом В. Щербаківського; «дерево життя,

що й досі не сходить із мотивів наших виши�

вок», — за виразом В. Петрова; сама подіб�

ність облич у трипільських статуетках до пе�

редньоазійського антропологічного типу

(вірменоїдного, гетитського) — за В. Петро�

вим і Т. Пассек; деякі мовні сліди... Все це

так і тягне магнетом до Месопотамії. І ще

раз справді бо: має рацію великий знавець

старовинного Сходу, історик Б. Тураєв, як

каже: «Якщо західня Европа й досі користу�

Сабатинівка, Одеська обл.

Ірак

Кудринці, Подністров’я

Кудринці, Подністров’я

Сучасна українська вишивка

Середня Азія
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ється тим, що вироблено на Сході кілька ти�

сячоліть тому, то наша країна ще в ближчих

зв’язках із ним... Наша рівнина була в най�

ближчому зв’язку з країнами стародавніх

цивілізацій... Самі центри асиро�вавилон�

ської культури, Ніневія і Вавилон, були в нез�

начній відстані від нашої країни. Отже, наше

зацікавлення стародавнім Сходом повинно

бути дужче, ніж у західній Европі»3.

Але от найновіші дослідження трипілля

відкрили в Україні, на тому самому терені,

де здавна гніздилося життя, ще за шель�

ської доби4, а саме в. Луці�Врублевецькій5

на Кам’янеччині, трипільське поселення

найранішого етапу. Це селище видало дуже

багато статуеток та посуду, але таких арха�

їчних, так невміло, недоладно зроблених!

Це ж тільки починають якісь жіночі руки ви�

робляти ті фігурки й посуд із спіралями, що

потім доходить до такого артистичного вия�

ву, такого багатства орнаментальних моти�

вів. Це ще не ті вишукані кольористі фаянсо�

ві критські богині (а потім і мармурові Афро�

дити), — але грубі, примітивні, первісні. Не

імпорт, а творче зусилля якоїсь незапозиче�

ної думки, в розвиток вірувань, що успадку�

вав неоліт від палеоліту на постійному осід�

ку безперервного пробування. Справді бо,

якщо до нас дійшла неушкодженою Діва

Покрова, то який може бути сумнів, що наші

предки неолітики не жили духовою спадщи�

ною палеолітиків?

Фігурки з Луки�Врублевецької ось перед

нами: це ніби учнівський початок, що потім

поколіннями вироблявся у мистецтво висо�

кої кляси, здатне запліднити всю земну ку�

лю. Враження таке, що не «звідти сюди», а

«звідси туди» ішов процес удосконалення.

Коли «столицею» українського трипілля бу�

ла Володимирівка (на Гуманщині над р. Си�

нюхою), то «столицею» стилю мальованої

спіралево кераміки загалом був Ерозд у Ру�

мунії, а вже вивершення ця спіралева орна�

ментація і чудово вироблені фігурки знай�

шли у критському палаці.

Таке враження, що в трипільському сели�

щі Луки�Врублевецької на хліборобській ос�

нові відроджується традиція оріньяцької

Матері�Покрови. А може ця традиція там ні�

коли й не вмирала, оці нащось потрібні то�

дішній людині подоби жінки?

Із статуетками щільно пов’язана спіраля.

Спі�раля це ж меандр із заокругленими ку�

тами. А меандр це ж графічний вияв міту про

лябіринт, — важку й небезпечну дорогу до

вирію. Ця спіраля існує на статуетках Луки�

Врублевецької, саме на розродчих частинах

її тіла (ягодицях). Такі самі спіралі можна по�

бачити й на статуетках із інших осель (Саба�

тинівка, Побужжя; Володимирівка, Гуман�

щина)6.

Спіралею обведений (мабуть, зачарова�

ний) і трипільський посуд. Поволі вона стає

орнаментальним мотивом, поволі розпада�

ється на фрагменти, значення спіралі забу�

вається. Але естетична сила її така велика,

що цей орнаментальний засіб починає жити

самостійно і поширюється по всьому світі.

Не треба обвинувачувати мене в патріотич�

них перебільшенях. До цього висновку дій�

шло багато дослідників (,,Всі вони погоджу�

ються на тому, що найближчі аналогії з ма�

льованою китайською керамікою щодо ор�

наменту і форми має одна тільки трипіль�

ська культура України» (Я. Пастернак ,,Архе�

ологія України», Торонто 1961, стор. 226),

вслід за авторитетним мистецтвознавцем Р.

Гайне�Ґельдерном. «Ця течія вважає, що

спіраля дійшла до Америки через Китай, Ін�

донезію, Полінезію — із Дністровсько�Ду�

найського басейну. Старий Тихоокеанський

стиль комбінувався в Китаї з Дністровсько�

Дунайським стилем південно�західньої Росії

Сучасна українська вишивка

Лука>Врублевецька, Хмельницька обл.

Китайський доісторичний посуд

Китайський доісторичний посуд

Сабатинівка, Одеська обл.

Священне дерево. Месопотамія
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(читай: України. Д. Г.), Трансильванії, Ма�

дярщини, Румунії, північних Балкан. Стиль

цей характеризується спіральними мотива�

ми і бронзовими виробами. Це створило ве�

лике мистецтво Шанґ, потім Чоу...»7

Варто уваги те, що китайський аналогіч�

ний трипільському стиль з’являється там

після занику його в Дністровсько�Дунай�

ському басейні, а саме 1.800 р. до P. X.

II
Але що означає ця універсальна спіраля?

У спіралі, це моя думка, зашифровано той

самий міт, що володів умами в палеоліті і так

майстерно оформлений у мізинському гео�

метричному орнаменті. Тільки він убраний

уже в одежу зовсім іншої епохи. Це ж той са�

мий міт про перехід із одного світу у другий

і про важку кручену дорогу�лябіринт, що нею

йшли палеолітичні люди до захованого в

надрах землі святилища�храму. В неолітич�

ній одежі цей самий міт став виглядати, як

умирання�воскресіння, одвічний цикл пере�

ходу від життя до смерти і від смерти до

життя, поховання у надрах матері�землі й

радісне проростання новим життям.

У світі поза Україною він оформлювався

по�різному.

Єгипетський міт. Озіріса вбиває злий брат,

Сет, і тіло його розкидане по полях усього

Єгипту. Ізіда, сестра й дружина Озірісова,

лементує, розшукує Озіріса, збирає розки�

дані шматки, складає в скриню, а із скрині

Озіріс проростає зеленою травою, майбут�

нім зерном. Можливо, це відгомін ритуаль�

ного вбивання царя�жертви у повній силі,

щоб пружна міць його ніколи не старілася.

Тут фігурують сестра й брат, вони ж жінка й

чоловік.

Месопотамський міт. Коханець богині Іш�

тар, Таммуз, умирає й іде в підсвіт, у підзем�

не Царство Мертвих. Іштар іде за ним, щоб

врятувати, але звідти вороття нема. Без Іш� тар усе перестало родити, земля висохла

(бо ж Іштар — плодючість). Люди засумува�

ли, настав голод, боги стривожилися, що

вже їм не буде жертв. Мусіли повернути Іш�

тар назад на землю разом із її коханцем. На

землі знову стало весело, все почало роди�

ти... І ця історія відбувається щороку. Щоро�

ку Таммуз півроку перебуває у підсвіті, й по�

вертається назад разом із Іштар. Тут фігурує

пара коханців.

Сирійський міт про Астарту (Афродиту) й

Адоніса подібний в основному на міт про Іш�

тар і Таммуза.

Фрігійський міт про Кибелу і Аттіса опові�

дає з варіяціями ту саму історію. Молодий

бог убитий, всі за ним журяться, лементу�

ють, плачуть. І от він воскресає у вигляді зе�

лених дерев та квітів. Тільки Аттіс уже син

Кибели, фрігійської Матері божої...

А ось грецький міт. Мати Деметра, богиня

землі й земного плодороддя, та дочка її

Персефона, зерно. Персефону вкрав під�

світній володар, Плутон. Мати Деметра із

плачем та лементом шукає свою дитину, а

через дев’ять днів Персефона виходить із

землі у вигляді колоска8. Тільки тепер вона

має жити пів року на землі, а пів року під

Незвисько, Станіславська обл.

Крит

Ірак

ГуцульщинаСумер, Месопотамія
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землею у палаці Плутона. Тут фігурують ма�

ти й дочка.

Все це хліборобські аґрикультурні міти

про поховання й воскресіння зерна. Опові�

дання наче різні, але ідея та сама. То цікаво

ж, чи в нас, клясичного хліборобського на�

роду, є хоч які сліди цього хліборобського

міту?

Так, сліди є, але в таких жалюгідних улам�

ках, що коли етнографи їх записали, то на

довгі часи стали вони головоломкою для

дослідників. Багато вже на цю тему написа�

но, а й досі ще не вдалося розгадати, що це

за Кострубонь�ко згадується в гаївках, що

це за Ярило, що ото за ним плачуть жінки,

поховавши. Що це за свято Купали й Маре�

ни, що за ніч така чудодійна, — усі звірі гово�

рять людським голосом, трави й дерева до�

сягають своєї найвищої цілющої сили, цві�

туть містичні жарцвіти, виходять із землі

скарби...

М. Грушевський у «Історії української літе�

ратури» каже, що народня релігія під удара�

ми християнської церкви — нападами, за�

боронами, погрозами — або прилучила сво�

їх старих богів до християнського календаря

й вони покрилися іменами християнських

святих, або сховалася й існувала підпільно.

Але в цих стародавніх невизнаних церквою

святах елемент релігійний дедалі все біль�

ше витіснявся й замінювався елементами

забави, і то забави еротичної, паруванння

молоді. Міти, що виконувалися на стародав�

ніх святах у вигляді містерій і драм, були по�

нищені, а виконавці їх самі не розуміли, що

вони перейняли, як звичай, від давніших ча�

сів. «Від величної купальської містерії, — ка�

же він, — залишились переважно пародії,

які не дають ніякого поняття про первісний її

характер; від весняних циклів залишилися

самі дитячі та дівоцькі забави»9. Колись пов�

на значення містерія умирання�народжен�

ня, інсценізована в діялогах, хорових співах,

танках, із символічними постатями (зробле�

ними фігурами), що мають бути втоплені

або знищені, розірвані на шматки, — місте�

рія ця загинула, а лишилися жалюгідні улам�

ки, натяки.

То може нам удасться вияснити ці пони�

щені й затуманені новим змістом стародав�

ні міти за допомогою... трипільської спіралі?

Що ж бо, справді, таке «Кривий танець», як

не хореографічна маніфестація спіралі? «Як

тип дуже архаїчного хороводу, — зазначає

М. Грушевський, — вкажу «Кривий танець»,

котрим «майже завжди» розпочинаються

весняні гри, а се може вказувати на хроно�

логічне першенство сеї гри, бо з сим схо�

диться її глибока примітивність. (Певно, як

іде воно з палеоліту! Д. Г.). Учасниці�дівчата,

побравшись за руки, довгою чередою біга�

ють між трьома застромленими кілками, або

посадженими на землю малими дітьми...

виробляють всякі зиґзаґи й викрутаси, з не�

хитрою піснею, що повторюється в різних

варіяціях:

Кривого танцю йдемо,
Кінця му не знайдемо,
То в гору то в долину,
То в ружу, то в калину

Та хіба ж важко в «Кривому танці» впізнати

лябіринт, той самий, що його заманіфесту�

вали мізинський меандр, трипільська спіра�

ля, — дорогу до того світу, до вирію? Так і го�

вориться в одному варіянті:

Плету�плету плетеницю, на парубків ши�

беницю,* а дівчатка скраю, а щоб були в раю

...10

Другий гаївчаний обрядовий танець —

«Воротар». «Дівчата діляться на два «ключі»

— малий і великий. «Малий ключ» це дві

учасниці, що із своїх рук творять «ворота».

«Великий ключ» — це всі інші дівчата, вели�

кий хор. Обидва ключі перегукуються піс�

нею. Великий хор починав:

Воротарю, воротарчику, відчини воро�

тонька!

❆

Греція

с. Берегів на Закарпатті

Незвисько, Подністров’я

Гуцульщина

Снятинщина
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ЗЗ
а звичаєм наші Пращури до кожного
свята прикрашали свої житла: розма�
льовували печі, писанки, квітчали стіни

рослинами та рушниками, прикрашали вікна
солярними знаками, встеляли підлогу духмя�
ним розмаїттям трав, тощо.

До Різдв’яних Свят виготовляли колядничків
(з 12 соломин з колосками, зібраними в три
пучечки, обмотані яскравими кольору сонця,
неба нитками чи стрічками); кропила з василь�
ків чи колосків; баби � такі собі скручені спі�
ральки, легкі і рухливі, символізували і уособ�
лювали собою інші світи; китиці з ниток (сно�
пики у зменшеному вигляді,) що є символом
скитсько�українського роду; теремки � кубики
з соломи, які чіпляють один до одного за пев�
ною схемою і підвішують у центрі павука.

Солом’яні павуки, золотаві піраміди з гео�
метричних фігур, (як і Сніп�Рай� Дідух) � ос�
новні персонажі свята. Павук� символ Божої
опіки і обереги оселі, господи та їхніх діток.
Але кожен з давніх, вищеперерахованих сим�
волів випромінював Божу благодать лише для
тих, хто дотримується Звичаю.

Павуків виготовляли способом нанизуван�
ня на міцну, але не товсту нитку, різних за
розміром 12 відрізків соломи, в вигляді гео�
метричних фігур (ромбів, прямокутників,
квадратів, трикутників, трапецій), за певнми
схемами збиралися в форми піраміди, кулі,
прикрашалися китицями з ниток, що симво�
лізували сніп у зменшеному вигляді – символ
скитсько�українського родоводу. Солома
мала бути та, що від кореня, вона міцніша,
товща. Перед цим з стебел соломи видаля�
ються колінця. Це дивовижне плетиво твори�
ли перед святом Коляди, підвішували на са�
мому почесному місці � покуті і там він пере�
бував до Різдва наступного року. Щорічно, як
і Дідуха його виготовляли знову, попередній
спалювали в саду. Цей святковий символ був
не лише різдв’яною прикрасою оселі. Він, ні�
би живий ритмічно повертаючись в одну чи
іншу сторону (вправо, вліво) реагував на
будь�який порух повітря чи енергії. Здаєть�
ся, що в хаті знаходиться поруч якась добро�
душна, жива сущність, яка золотавим своїм
виглядом (колір соломи) випромінює ра�
дість, тепло і любов.  Протягом дня, залежно
від освітлення, перевтілюється в різні відтін�
ки загадкових кольорів сонця – кольорів зо�
лота, бронзи, міді. Вважається, що він влов�
лює в свої тенета видиме й невидиме зло,
оберігає оселю і людей, що живуть в ній, від
бруду негативної енергії, приносить щастя,
здоров’я і добробут. Павук оспіваний в ко�
лядках і легендах не лише українців. І майже
всі фольклорні згадки про нього пов’язані з
Сонцем, Місяцем, Зорею та Різдвом, сну�
ванням Світу. Відлуння давнього уявлення
про міфічний образ павука і зараз трапляєть�
ся в мові, повір’ях, обрядах. Звичайний жи�
вий хатній павук став прообразом світлої, мі�
фологічної істоти, яка заснувала світ.

Ой, як то було з початку світа
Ой, як не було святої землі
Ой, но на морі павутиноньки
Ой там братоньки раду радять:
Якби нам, брате, в глибокі води,
Тогди ми, брате, світ обснуємо,
Світ обснуємо і наситимо,
Світ наситимо і наповнимо

Співається в світотворчій колядці, де ця ко�
маха згадується, як павук�творець, ткач і зас�
новник світу. За уявленнями наших далеких
предків саме на Різдво, за 12 космічних ночей
засновується світ. Спочатку народжується
Сонце і «почало ткати золоту павутину з вер�
шечка дерева». Відголосом такого вірування
увійшло в звичай оздоблювати покуть павука�
ми, теремками, бабами.

За повір’ям українців павука вбивати не
можна, щоб не накликати лиха. Якщо він опус�
кається на павутині над головою � чекайте
гостей чи добру звістку.

ЧИ ЯВЛЯЄТЬСЯ СОЛОМ’ЯНИЙ ПАВУК,
ЯКИМ НАШІ ДАЛЕКІ ПРАЩУРИ «ПРИКРАША�
ЛИ СВОЇ ОСЕЛІ НА РОДЗДВО ДАЖБОЖЕ ІН�
ФОБІОТОМОМ?»

Таке припущеня з позиції еніофеномено�
логії висловлене раніше, десь на початку
2000 років. І тут, читаючи статтю «інфобіотом
– індикатор біоенергоінформаційного поля»
українського вченого (Кравченко 2009 р), ви�
никли певні асоціації, які вже не потребують
розлогого доказу своєї спорідненості».
(Л.Саннікова.)

Розроблені декілька модифікацій інфобіо�
тома і способи застосування:

1. Інфобіотом з центральним модулем в
формі піраміди для: � стабілізації інформацій�
ного фону житла:

� подавлення патогенних зон;
� нейтралізації негативної енергетики простору;
2. Інфобіотом з внутрішніми модулями в

формі правильного багатогранника (тетраед�
ра) для:

� активного перетворення інформаційного
фону і біополя людини, перерозподіл енерге�
тичних потоків, формування прийнятного біо�
логічнго еніорежиму в екології людини, бу�
динку, офіса.

3. Інфобіотом з внутрішнім модулем в фор�
мі атомного ядра для:

� індикації біополя, прогнозування і біолока�
ції, трансформації і розсіювання ціленаправ�
леного мислепотоку.

Основне положення інфобіотома в зібрано�
му вигляді � це кожна просторова його струк�
тура, висить на тонкій, досить міцній нитці та�
ким чином, що відцентрована кожна складова
інфобіотома і всієї структури постійно висить
в приміщенні. Якщо в приміщенні немає пото�
ків повітря чи людського погляду на нього то
він знаходиться в стані спокою. Якщо людина
сконцентрує свій погляд чи думку на інфобіо�

том, то всі структури його починають поступо�
во повертатись то в одну сторону то в іншу. 

Якщо не дивиться людина на нього, він вер�
тається в початкове положення. Першопочат�
ковий напрямок руху залежить від біополя лю�
дини. Для Чоловіка – рух в праву сторону, для
жінки навпаки � в ліву. Якщо він висить над
стільцем стола, де ви сидите, то вплив інфобі�
отома вирівнює циркуляції енергії життя
(енергії «ЦИ» по меридіанах організму і вирів�
нює загальну біоенергетику організму. В при�
міщенні інфобіотом міняє структуру і ритм лю�
бого інформаціонного поля (потоку) приво�
дить його відповідно з особистістю господа�
ря. Під взаємодією інфобіотома інформаціон�
не поле приймає новий біологічний, доступ�
ний візерунок і легко переноситься людиною,
твариною, рослиною. В приміщенні, де про�
ходить збір інфобіотома, дуже добре ростуть
різні рослини». (Кравченко, 2009р).

Дослідники наводять приклад експери�
ментів Ч. Росса з металевою спіраллю, під�
вішеній на шовковій ниточці… «прикро, що
англійський фізик або інші учені і не здогаду�
ються про існування феномену павуків та
баб, що кружляли колись у домівках на Свят�
вечір, підвішені на шовковій ниточці до ма�
тиці хати»… а хата у давнину поставала Хра�
мом�домом і потребувала особливого знан�
ня і обряду введення…

Шановні українці! «Вже йде Кутя на Поку�
тя!» � так тричі казали Прадіди наші. Так ска�
жемо і ми з Вами, бо в прадідівських обря�
дах, ритуалах, традиціях оживає Звичай,
оживає сама Україна, оживає наш Орійський
Дух. З Родздвом Божича Вас! з Колядою!

Тамара Желіба

Солом’яний ПАВУК / Інфобіотом?
«…Виявляється, у далеку Первину наші Предки придумали перші біоінфотоми. Якщо вони їх придумали, як

тоді вони могли бути одночасно ученими і дикунами?»… (Л.Саннікова, професор, культуролог.)

Традиційна українська прикраса для осе>
лі. Оберіг і символ всесвіту.
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У віночку барвистого року
Свят красивих ми маємо нівроку 
Від зими до зими рушники, килими
Простеляємо щедро й широко.
Від квітучого літечка в осінь
У зелених рядочках покосів
Пишим свята свої на Вкраїнській землі
Від правіку, і нині, і досі.
Тут Великодня дух, обжинковий Дідух,
І колядка, і писанка й слово,
Чародійні зела, Перунова стріла,
А ще пісня моя колискова
Чарівник, Домовик і дідусь Водяник
І Купайло Марену приводить
Світовид промайне до зими поверне
Калитою знов Сонечко сходить.
Буде жайвір із жит, будуть звичаї жить
Повернеться і віра, і мова…
Пошановуй, люби та прошу не зганьби
Наймудріше Прадідове слово.

Родздво Дажбоже
На уроці фітодизайну з учнями 6 кла#

су впереддень Різдва ми проходили тему

занять «Різдв’яний сувенір». Я звичайно

запитала у дітей що знають вони про

Різдво та Коляду. У відповідь нестерпно

один поперед одного підносилися вгору

десятки рук, а слідом нісенітниці. – Це

Новий рік! Різдво Христове! Колядками

гроші заробити! А один хлопчик в суп#

роводі загального сміху повідомив, що в

минулому році вони з товаришем нако#

лядували аж по 400 гривень, в цьому ро#

ці планують більше, # 600. А колядки ви

знаєте?# запитую. Знаємо, знаємо! –

пролунав клас і в перемішку з сміхом

декламувалися «вимагательські» жарти

# приспівки суть яких сходилася на:

…дайте, дядьку пиріжок,
А ви, тітко гроші,
Будете хороші!...
Чи

… дайте, дядьку п’ятака,
А п’ятак не важний,
Дайте гріш бумажний…
Прикро, але це все те, з чим асоцію#

ється в більшості українських людей,

вже не говорю про дітей, наші народні

прадавні свята, зокрема Коляди, Різдва.

І ходять на протязі двох неділь групи ма#

лолітніх «заробітчан» з так званими

фальшивими наспівами, побажаннями

а то ще вітають з днем народження

розп»ятого бога. А який священний

сокральний зміст прадідівського Родз#

два, радісного,змістовного свята Коля#

ди, магія української колядки, аналогу

якої немає в жодного народу світу ! І не

вина тут українців, а БІДА. Біда і вели#

кий гріх. Вже дуже постарались церква і

ворожа нам держава, щоб ми забули чи#

їх батьків ми діти, не знали історію, сво#

їх героїв, прадідівську віру і прекрасний

предковічний звичай, за яким жили і

творили наші далекі Предки. 

Де ж навчитися дітям, як батьки їхні

вивчали в школах викривлену і спотво#

рену історію, в церквах спотворені і пе#

рекручені на свій лад свята, висміюва#

лася і заборонялася українська минув#

шина, народне мистецтво, мова, про

Звичай # годі й казати. Переслідування

прадавнього з боку войовничих атеїстів

за радянських часів продовжувалося.

Нічого не змінилося і тоді, коли атеїс#

ти стали християнами. Останнім часом

наблюдається народне в вигляді худож#

ньої самодіяльності.  А Пращури наші

мали пречудову віру, з стійким та глибо#

ким Світорозумінням. Не релігію, а ви#

соку духовну філософію буття! То був

спосіб життя українця, його історія і

конституція, його звичаї і свята в єднан#

ні з Природою, Космосом, Всесвітом. А

прекрасні народні пісні, різдв’яні ко#

лядки, новолітовські щедрівки # КОД

душі народу. Мелодія обрядових симво#

лічних текстів # ланцюг ДНК від почат#

ку створення світу закодовані самі го#

ловні основополагаючі для нас речі, за#

кодований етнос. Колядка немов зерно,

яке археологи дістали з єгипетських пі#

рамід: посіяли # виросло таке ж як тися#

чоліття назад. В генофонді ми неперер#

вні. І треба було добре постаратися, щоб

це все розім’яти, розмити, перекрутити,

спотворити.

Свято Різдва Всесвіту # народження

небесних світил # немовляти Сонця на

Святвечір, Місяця на Щедрий вечір, бо#

гині води Дани на водосвяття (Ордань)

має дуже давню історію. Вся обрядова

структура українців пов’язана з симво#

ликою хліба, від якого залежало щастя,

життя статки і відзначалося ще у часи

віддалені від нас не одним тисячоліттям

і звучало воно тоді, як Родздво, що оз#

начало народження всього живого з

двох основних стихій Води і Вогню.

Свято на честь могучого Бога Рода,

(звідти походження давньої назви свята

# Родздво), творця Всесвіту, який за 12

священних ночей (25 грудня – 6 січня)

кожна з яких тривала 1000 років і богині

Лади, яка подарувала нам Бога Всесвіт#

нього Ладу # Сонце. Тоді народилося

життя і весь земний світ:

# Золоте Сонце на святий вечір;

# Ясен Місяць на Щедрий вечір;

# 12 сузір’ям Зодіаку, бо приготовлені

від їхнього живого вогню.

# Дана – богиня кришталевої води на

Водосвяття. (Голодна кутя).

Пізніше в народі бога Рода зайняв міс#

це Сварог. Звідси – Коло свароже. Чесь#

ка книга «Мати слів» перекладає наше

ім’я Сварога словом Зодіак. Обряди і

ритуали Родздва свідчать нам про його

прадавню космогонічну суть. Готува#

лась Свята вечеря з 12 пісних страв, як

жертву на честь Творця Всесвіту розпа#

лювали 12 полін в жертву дванадцяти

сузір’ям зодіаку, які сушилися 12 днів

останнього місяця. Дванадцять священ#

них страв: кутю з медом, узвар, рибу, ва#

реники, голубці, картоплю з товченим

часником, горох з олією і часником, яч#

мінну кашу з олією чи медом, варені бо#

би, кукурудзу, пироги з маком, короту#

ни. Страви з зернових культур прадав#

нього походження свідчать, що Святве#

чірня трапеза готувалась на честь Коля#

ди. Всесвіт творився дванадцять свя#

щенних космічних ночей, що теж відпо#

відає кількості сузір’їв зодіаку. Всі обря#

ди Родздва, як і інших календарних

свят, були спрямовані на активізацію в

людей певного стану – стану піднесен#

ня (енергії), щоб виростити хороші вро#

жаї, мати великі приплоди, здоров’я в

родині, мир та злагоду. Обходження до#

му господарем. Варто зазначити, що в

період Коляди, особливо 6 січня на свя#

то богині Дани (Водосвяття) небесні

світила знаходяться на найближчій від#

стані від землі. Чоловік виходив на под#

вір’я і обходив хату чи обертався на міс#

ці проти годинникової стрілки, що пря#

мо вказує на імітацію видимого руху

Сонця через сузір’я. Обрядове печиво

вергуни з 8 рогами#закрутками нагляд#

но демонструє явище сонцевороту. Об#

ряд «несу кутю на покутю» супроводжу#

Родздво Дажбоже

Коляда. Автор Тамара Желіба
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вався звуками квочки (кво#кво). Це для

того, щоб кури гарно неслися та курчата

виводились. Пощупування дітлахів за

чубчики (чуб#чуб) щоб швидко росли та

чубарилися. Таємну силу Місяця люди

запримітили в часникові, палючого і

пробуджуючого людську життєву енер#

гію. А ще часник клали на чотири роги

стола під скатертину та обкурювали ха#

ту, як охоронне зілля від злих сил. На

покуті ставили снопа жита чи пшениці

– Дідуха на розстелене сіно Дідуху Ко#

ляду (Сонце, Місяць). Обрядове ліплен#

ня щедровечірніх вареників і пирогів ще

одне ствердження на зв'язок із космого#

нічним уявленням давніх українців. Пи#

ріг у доіндоєвропейській мові  означає

«Хліб місяця», господарЬ, якого прос#

лавляють колядники це той же Місяць з

його багатством. Адже він керує небес#

ною і земною водою, від нього залежить

родючість всього живого хлібів і худоби.   

КОРОЧУН 17>24 ГРУДНЯ
За дослідженням К.Сосенка період

коротких осінніх днів починається за 40

днів (15 листопада – 24 грудня) до Різ#

два Божича#Коляди. На його думку

звідти починається підготовчий період

до Різдв’яних Свят: «Видіння прийде #

свята приведе», – говорили предки. І

справді, цілій ряд зимових свят (свято

дівочої Долі, Калити, Велеса, Ні#Коли,

Корочуна попереджують Родздво Бо#

жича и являються невід’ємною його

частиною. Свято ВИДІННЯ (21 листо#

пада) завершує осінній і започатковує

зимовий цикл. Велика Рожаниця#

Мати#Земля (Мокоша) стомлена поло#

говим і родовим періодами, відправля#

ється в свій Небесний Храм на відпочи#

нок до весни. В цей день відкриває ви#

діння «праведним душечкам» про нове

перевтілення і повідомляє, що все по#

вернеться знову у світ Яви, треба тільки

діждатись Великодня. Що, отримана

надія в святу Купальську ніч, має лиши#

ти Небесний Вирій і втілитися в ново#

народжених нащадках нашого Роду. А

звістку про це принесуть весною леле#

ки. Останній день в році, коли Душі

Предків з’являються на Землю, щоб по#

дивитися на своє нове втілення. На Ви#

діння слід було поминати покійників

спеціальною вечерею з ритуальним Ко#

ловом. Від цього дня і до свята Воскрес#

лої Землі припиняються на ній будь#які

роботи. Наблюдали за погодою, гадали:

«Скільки на Видінні води – стільки на

Орія буде трави, чи в літі молока.» На

протязі всього періоду до Водосвяття

простежувалися дві сюжетні лінії: Культ

Сонця та шлюбна магія. Після Свята

Дани весілля не проводилися.

Поняття Корочун зародилося в дале#

ку доісторичну добу, коли людина, наб#

людаючи за природою і космосом від#

чула і навчилася відрізняти зимовий

сонцеворот. Кожен народ добавляв у це

свято свій колорит. Дослідженням об#

разу Корочуна займались кращі укра#

їнські етнологи і лінгвіністи. Існувало

безліч думок і стверджень. Одні відно#

сили його походження до східної міфо#

логії (Іраку, Індії) так, як відголоски

обрядових пісень зустрічаються в санс#

критських «Ведах», іранській «Авесті».

Інші знаходили паралелі в вавілон#

ських та староєгипетських творах, буд#

диських переказах та монгольських по#

езіях. Були ствердження, що ми запо#

зичили свято шляхом культурних зв’яз#

ків при розселенні народів. Сучасні

дослідники упевнено стверджують, що

думки попередників були хибними,

пов’язані з недостатком тодішніх нау#

кових даних. Українське свято має

свою своєрідну неповторну відмінну

від усіх народів міфологію, притаманну

народові обрядовість, зміст і звичаєвий

дух. Просякнутий анімістичним світог#

лядом релігійних уявлень про духів і

душу, магічністю слів і дій, що спро#

можні надприродним шляхом вплива#

ти на явища навколишнього світу. Віру

в те, що вся природа жива і нежива має

душу, а людина маленька невід’ємна

часточка природи може прихиляти до

себе добрі сили, користуватися ними, а

злі відганяти, знешкоджувати.

Ще в ХIХ ст. було доведено Д. Чертко#

вим, що римський та етруський «кален#

дар» походить від слов’янського «Коло#

Дара», Сварожого Кола, який щорічно

дарує людям Сонце. «Всі справи людей,

вся їхня метушня і турботи під наглядом

«ока Божого» # Сонця. Воно так смієть#

ся взимку, що вікна в оселях плачуть:

давно відомо, що «сонце морозної пори,

як серце мачухи, весняне ж виглядає ве#

селіше і миловидніше і схоже на серце

дівчини, літнє ж порівнюють з гарячим

поцілунком коханої, і нарешті наступає

осінь # світило під час блюхавини жалує

людей, як мати цигана». І весь цей со#

нячний шлях на небі споконвіку повто#

рюють живі істоти на землі» пише

В.Супруненко. Але для наших пращурів

сонце завжди, в любу пору року вважа#

лося святим і праведним.

Корочун здавна виступав обрядовим

хлібом на Свят#вечір. Випікали його з

пшеничного, житнього чи ямінного бо#

рошна у вигляді скрученої вісімки, змі#

євидно#солярні зображення «руху часу»

на керамічних виробах Трипільської ар#

хеологічної культури (за Б.Рибаковим) і

символізує найкоротший день року. За#

пікали в ньому зерна різних культур

(жита, квасолі, кукурудзи, маку,) також

додавали часник і мед. Корочун уособ#

лював божество, яке мало викликати

хороший урожай, та численний прип#

лід. З ним пов’язані безліч обрядів, ма#

гічних дій, ворожінь і всі вони мають

витоки найдавнішого часу. Щоб оздоро#

витися і набратися сили на цілий рік

жінки й чоловіки ішли до води (річка,

ставок, копанка) тричі занурюючи хліб

у воду і тричі проговорюючи магічне

закляття: «Не купаю Корочуна у воді,

але я в здоров’ї і силі», при тому і жінка

одягала на голову чоловічу шапку. Дів#

чата намочували хліб у воді, потім вми#

валися, щоб бути вродливими, приваб#

ливими. Таку воду і Корочуна давали ху#

добі, як ліки. Тримали сухим до Ново#

ліття, прив’язували до ярма волів під час

весняної оранки, тощо. Заносили до ха#

ти Корочуна так же урочисто, як і Діду#

ха. Господарь, взявши з комори Корочу#

на човгав ногами під дверима, а жінка
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запитувала: «Хто там дюроче?» «Святий

дух з калачами та водою. Пустіть до ха#

ти» і ступав вітаючись «Щедрий вечір!

Добрий вечір!» через поріг на застелену

чистою соломою та рушниками стежку

від порогу до столу. «Щедрий вечір!

Добрий вечір!» – віталися присутні ро#

дичі, котили Корочуна до столу. Тут же й

ворожили – кидали Корочуна один од#

ному три рази. Якщо впіймали чи падав

на солому як треба – прикмета добра.

Коли ж падав догори # буде рік лихим.

Його вживали на протязі Різдв’яних

свят, частували близьких, пригощали

колядників. Маловивчене, малодослід#

жене одне з найдавніших і найбільших

українських родинних і одночасно гро#

мадських свят, Корочун започатковує

різдв’яні свята і святкується сьогодні

всіма народами світу, всіма релігіями і

на всіх континентах.

ВЕЛЕС –ДАВНЬОУКРАЇНСЬКИЙ
ДІД>МОРОЗ (морозенко)

Завершилися господарські роботи на

полях, огородах, ожили димарі з хат#

нім вогнем, є час займатися рукоділ#

лям, творчістю, та дні такі короткі не

вспів оглянутися уже темінь. Це Прий#

шов до нас зимовий Велес, (6 грудня)

наш український Дід Мороз # Моро#

зенко # Зимовий Велес, другий після

Бога заступник на землі всього живо#

го, покровитель бідних і обездолених,

покровитель земних вод, тваринниц#

тва, землеробства. Вночі він сходить до

людей місячною стежкою, як привне#

сений на Україну Дід Мороз на санях з

мішком зародків великих врожаїв, тва#

ринницьких приплодів, щастям і доб#

робутом, злагодою в родинах. Це він,

один із найстаріших богів, наш Бог Ве#

лес, бог достатку, Бог духовності, пое#

зії та музики. Боян у «Слові о полку

Ігоревім» не даремно називав себе

«Велесовим внуком». В давнину саме

його, Велеса гукали діти щороку 6

грудня, як сьогодні викликають Діда

Мороза. В ці дні (6#14 грудня) злі сили

настільки сильні, що починається

справжній мор: випадають сильні сні#

ги, замерзають ріки, підкрадаються

хуртовини, морози сильні можуть від#

морозити вуха, носа ,руки, ноги, а то й

зовсім заморозити. Голодні вовки біга#

ють зграями. І Він приходить до нас,

спаситель#Велес, щоб започаткувати

зимове сонцестояння, заявити людям,

що 19 грудня СУЧАСНЕ СВЯТО #

МИКОЛАЯ (НІ – КОЛИ).

Завершається Коло Свароже і святом

«Ніколи» (ні колу, кінець колу) започат#

ковується нове Коло Свароже, (Зодіак)

народженням молодого сонечка. Що

Сонце набирає новий оборот на літо,

що тьма переборола Світло, що посту#

пово збільшуватимуться дні (світло) і

скорочуватимуться ночі (темрява), що

наступає нова радість.

За християнства ці свята перетвори#

лися в культ святого Миколи, який був

надзвичайно поширений на Україні, як

заступник простого люду. В переводі з

грецької мови означає «перемога наро#

ду». Мандрівники збираючись в далеку

дорогу зверталися саме до цього свято#

го. У католиків Ніколаус виконував

функції Діда Мороза. Поширювалася

католицька традиція обдарування від

імені Ніколауса. Діти виставляли на са#

мому видному місці свою взованку, щоб

уночі цей святий міг залишити для них

подаруночки». Групи молоді перевдяга#

лися, ходили по дворах з подарунками.

Неслухняним залишали лозину, як пе#

ресторогу на майбутню поведінку. Не#

рідко хлопці і дівчата через Ніколауса

передавали подарунок коханим.

Свято Ні#Коли нашими предками

відзначалося весело й гостинно. Запро#

шувалися гості, пригощали пирогами,

частувалися пивом, співали пісень. Іс#

нував звичай запрягати коней в сани,

їхати в поле чи до лісу перевірити чи

слизький сніг цього року, чи багато його

випало, бо ж сніг це небесний дар на

майбутній урожай. Це початок зимово#

го зависання Сонця, період Корочуна.

Найбагатшими, найсвятішими страва#

ми, найрізноманітнішими обрядами,

магією слів та дій зустрічали наші пред#

ки народження нового Сонця. Великий

хліб з білого борошна означав зимове

сонцестояння. Випікався великий за

розміром Корочун, багато маленьких,

що символізувало астральні світила

Сонце і Зорі, також прадіда з ріднею.

Корочун – ритуальний хліб,викладе#

ний у формі сварожого знака вісімки,

де закрутка символізує явище сонце#

вороту. Спечений під час найкоротших

днів, зберігався до кінця свята Коляди,

тобто до водосвяття, «щоб далі вкоро#

чувались довгі ночі, темінь, холод і зло.

(Афанасьєв).

Книш для духів називався «хліб ду#

хів». Звичайний круглий, а зверху нак#

ладався маленьке кругле хлібенятко,

його душа.

Калач # дванадцятиріжковий хліб ви#

пікався на святвечір, символізував 12

сузір’їв, 12 місяців.

З радістю, з надією на відродження че#

кали щорічне народження Сонця, святу

добу, бо з цим днем починався відлік до

світла, збільшувалися дні, сонечко ско#

рочувало ночі.

КОЛЯДА
Після зимового сонцестояння (періо#

ду найкоротшого в році дня і найдовшої

ночі (періоду Корочуна) закінчилося

річне Коло (зодіакальне коло) НІ#КО#

ЛА. Богиня Лада (Жива) народжує Нове

молоде Сонечко, що започатковує нове

Коло богів святом Господа Пана (Міся#

ця). Місяць, як небесне світило, прохо#

дить 12 сузір’їв впродовж однго циклу

фазових змін, тобто за один місяць, а

Сонце за такий період проходить лише

одне сузір’я. Місяць, ніби репрезентує

все Зодіакальне Коло – весь видимий

Всесвіт. Саме тому українці співали

«…Добрий вечір, добрий, Пане Господа#

рю». «…Ясен Місяць # Пан Господарь,

Красне Сонце # жона його, дрібні Зірки

то їх дітки»…  Насправді, Коляда це наз#

ва так званого тринадцятого короткого

місяця року, що складався всього з 5

днів, або 6 днів в високосні роки з 27 по

31 грудня щорічно (за сучасним кален#

дарем. ) «Коляда означає «кола (року,

богів) дарунок». Від назви тринадцятого

місяця пішло слово Календар, тобто

Коляди#дар» (А.Кондратьєв), а також і

назва свята Коляди. В народі Коляда

слово багатозначне: богиня зимового

сонцестояння Лада, молоде Сонце,

Свята вечеря, колядки, обряд славлення

на Різдво, різдв’яні канікули (сучасне)

пісня винагорода за колядування,

різдв’яний подарунок, колядники, три

Різдв’яні свята під назвою Коляда. В на#

родному уявленні існує богиня Коляда

не тільки як уособлення свята, але і як

Божа Мати, що народжує сина#божича
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Коляду (Сонце#Дажбога). Назви, імена

пов’язані з періодом Коляди та значен#

ням Кола. (Коло – Сонце, небо, оберт,

вісь, Сварга#небо, коловорот, коловрат

– знак Сварги, Сварога. Єдине, мабуть

писемне джерело «Густинський літо#

пис» вказує на Коляду, як на Бога.

Для славлення Бога#Творця наші да#

лекі предки створили величезну кіль#

кість урочистих пісень#гімнів про

створення світу, місяць, Сонце, Зорі,

Богиню Дану та нас, людей, їх нащад#

ків. Ці гімни також носять назву Коля#

ди. Своїм корінням вони сягають тих

далеких часів, коли виникло саме свя#

то Родздва. Спершу колядників мало

бути 13 за кількістю місяців. (Дванад#

цять чоловіків та тринадцятий Береза,

той, що водить Коляду).

«За арійською традицією рік скла#

дався: з 60#ти тижнів, по 6 днів кож#

ний. Відичні твори «Тайттирийя Сам#

хіта» та «Брахмани» також говорять

про 360#денний рік та 30#денні місяці.

Саме тому сьогодні ми маємо 360 гра#

дусне геометричне коло, тощо. За су#

часним календарем 26 грудня закінчу#

валися 12#ть орійських місяців, тобто

«6 грудня є останнім днем року за ста#

ровинним орійським календарем».

(«Родова книга українця» 2011р).

Животворяща всеперемагаюча мо#

гутня сила і велич Творця, який, пере#

мігши тьму та зло розпочинає велике

Свароже Коло Всеєдиного Ладу.

Скрізь мусить бути повний порядок.

Коляда завітає у кожну хату, а з ним і

«душечки померлих Предків, Дідів#

Прадідів», що спочивають в Дідусі #

(Сніп#Рай), який заносять до хати і

ставлять на почесне місце.

На Святвечорі господарь грає в своє#

му домі найвиразнішу роль стародав#

нього жреця, накликає щастя і доста#

ток на повний хліборобський рік. До

святкового столу закликає і руйнівні

сили, щоб задобрити, замовити зло від

своєї оселі і садиби. Велика увага на

святі відводилась Творцю#Сварогу, Ко#

лу, миру, світлу, померлим і всьому доб#

рому на землі. За звичаєм, впереддень

Різдв’яних свят кожен намагався по#

вернутися до своєі родини, де б не був,

бо «хто одіб’ється від сім’ї, то цілий рік

блукатиме манівцями». За вечерею, що

зветься Святою чи Багатою Кутею.

Сідає врочисто вся родина. Різдв’яна

кутя й узвар мають ритуальний харак#

тер і ховаються в сиву давнину. Ф.Вовк

стверджує (Студії 183), що «одварені в

воді зерна пшениці або ячменю з ме#

дом та зварені в воді сушені овочі нага#

дують ще неолітичну добу. Зерно для

куті товкли в ступі. Відвідували рідних,

знайомих. Колядки, ігрища, Магія слів

і рухів відбувалася аж до Водосвяття

(народження Богині Дани). Обрядова

місія колядників мусіла обійти і поздо#

ровити всі родини села. Вірили, що

все, про що співають колядники збу#

деться, отже співи були свого роду

добрими закляттями. Бо ж стародавні

колядки – це прадавні молитви до рід#

них космічних Богів від початку «сот#

ворення Світу» з їх космогонічними

міфами про створення космічної триа#

ди: Сонця,Землі,Місяця. 

ДІДУХ 
Дідух в хату � біда з хати
Говорила мені мати 
Потім дітям я казала,
Коли Дідуха в’язала
І внучатко моє знає
Дідух нас оберігає
На Різдво прийшов Дідух,
А з ним Прадідівський Дух!
Обжинковий сніп то свята пам’ять

зоряного неба, Дід#Прадід, духовна

святиня українського народу. Сніп#

Рай, який щороку від покоління до по#

коління, од віку до віку оновлюється в

кожній родині, єднаючи прадавнє з су#

часним. Він завжди був, є і залишить#

ся, як і народ український ( був, є і бу#

де,) таїною вічності, Святою містері#

єю, Батьком Первісної Рідні, Симво#

лом Різдв’яних свят і Новоліття, уо#

собленням вічності Роду, його без#

смертя. Назва ця очевидно іде від дідів.

З ними, патріархами родоводу пов’яза#

на вся етнічна історія. Дідів закон вва#

жався найвищою формою передачі

традицій, їх утворення і закріплення.

Це означало дух життя народу і його

культуру. Бо в обрядах живуть не прос#

то предковічність… оживає звичай,

оживає сама Україна, оживає наш

Орійський Дух.

Родина, Рід шанувалися українцями

споконвіку. За звичаєм, священним

обов’язком кожного члена родини ша#

нувати своїх Предків до 7 коліна, ЗНА#

ТИ ЇХ ПОІМЕННО. Чотири рази на рік

влаштовували багату «Вечерю для Дідів»

з обов’язковою ритуальною їжею. Культ

Предків присутній в багатьох обрядах

Святвечора. Перш, ніж сісти за стіл,

господар запрошує всі мертві душі по#

мерлих, запалює свічку, ліпить її до мис#

ки з кутею, тричі посолонь (за ходом

сонця) всі присутні з колядкою

Різдво 2015. Колядує Гурт «Славія»

Дідух. Автор Тамара Желіба
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«Божич, Божич Уступає, Коло Свароже
починає.
Несе пучечок золота, щоб позолотить

ворота…
Коляда, заходь до хати, будем Діда ша�

нувати.
Вже на покуті кутиця, буде сонце весе�

литься»
тричі обходять круг стола.

Господар ставить миску на стіл, чи#

тає молитву за померлі душі. «Просимо
Тебе, Дажбоже, щоб і тих душ до вечері
допустив, що ми про них не знаємо; що в
лісі заблудилися, у водах утопилися, в
темних нетрях задушилися. Молимось
Тобі, Дажбоже, за тих, що ніхто про
них не знає лягаючи і встаючи, і дорогою
йдучи ніхто не знає. А вони, бідні душі
цьго Святого Вечора чекають. Від нас у
цей час молитви йдуть і мертві душі
спом’януть.» Вірили в те, що душі зле#

тілися і знаходяться скрізь в хаті, тому

легкими рухами руки змітали з лав,

щоб сідаючи не придушити. Після ко#

лективної молитви «за себе, худібку, ві#

ру, урожай», господар знову, передаю#

чи миску з кутею на полотні і свічкою

господині промовляє: «Ми всі з усього
щирого серця і з волі Дажбожої, кличемо
померлі душі на Святу Вечерю, даємо їм
усе, що маємо, щоб вони на тім світі ве�
черяли, як ми тут. Ми дбаємо і за ті
померлі душі, що в світі загинули і поря�
тунку не мали. Нехай Дажбог прийме
для них цю нашу вечерю. Я їх стільки раз

запрошую і закликаю на цю вечерю,
скільки у цім полотні є дірок та скільки
зернин у медовій куті.»

Ці обряди свідчать який сильний був

культ прадіда в українців. Дякували за

теперішній урожай, і за весь довговіко#

вий культурний розвиток. Кутя вся та#

кож не споживалася, залишалась в ма#

кітрі, ложки складалися всі в одну

миску на ніч щоб могли поїсти «ду#

шечки». Це свідчить про невмирущість

і вічність Буття. За душі померлих

Предків по Вечері виряджали дітей з

пиріжками, кутею та іншими дарунка#

ми до близьких родичів, бабусь, діду#

сів. Ті садили дітей до столу, пригоща#

ли, обмінювалися дарунками.

Надзвичайно святково з дотриман#

ням відповідних ритуалів з молитвами

славленнями збирався у полі сніп об#

жинкового жита, освячувався і почес#

но приносився з поля до комори. Де

він перебував до Різдва. Виготовляли

(надавали святкового вигляду) не

менш почесніше. Гілочок (розгалу#

жень дерева Роду мало бути 7, як сим#

вол семи колін Роду, що шануються за

Звичаєм. Колосочків у кожному пу#

чечку гілочки мала бути кількість, яка

ділиться на три. Низ снопа розділяли

на три рівні частини, що символізува#

ло три світи: Наву, Яву, Праву. Робили

і триярусного Дідуха, також низ снопа

розтриножували, а три яруси символі#

зували три сфери космосу й Троїсту

природу духу Творця Буття, а водночас

за народним уявленням є Святе Дерево

життя та весь Всесвіт. Це дерево поді#

ляється на три частини: коріння, на

його нижніх частинах підземний світ

(Нава) Стовбур # земний світ (Яви),

крона, верховіття # небесний, духов#

ний світ (прави). Ця модель Світобу#

дови співвідноситься також з часови#

ми уявленнями # минуле, теперішнє,

майбутнє.. Трьома стихіями # вода,

земля, вогонь. Також з символічними

образами – Місяць, Сонце, Зорі =

Батько, мати, діти. У Велесовій Книзі

читаємо: «То Влес учив Праотців на#

ших землю рояти і зерна сіяти, і жати

віна віночі на полях страдних, і стави#

ти Снопа до огнища, і шанувати його,

як Отця Божого» (Дощ.8/2).

У Різдв’яну ніч Дідух займає найпо#

чесніше місце, в ньому поселяються

прилетілі з Ірію духи Дідів#Прадідів,

(добрі духи Ладу), а також душі тих, що

відійшли від родини в Ірій. Дідів#Дух є

опікуном і охоронцем Роду, Дух поля,

справжній земний Бог. Кутя, хліб, уз#

вар говорить про те, що у вірі наших

Пращурів не було культу Прадіда, як

померлого, забутого. Це символ віч#

ності і безсмертя Роду.

Дідух стояв на покуті до Новоліття.

(до весни) Раніше не виносили, щоб

не винисти долі, щастя. Після обряду

обмолоту зерно з’єднували з посівним,

солому спалювали під деревами, про#

водячи обряд очищення вогнем.

Цікаво знати, що зерно пшениці

триває і зберігає життя (схожість) про#

тягом мільйонів літ. Тайна розмножен#

ня, росту і розвитку заключена і збере#

жена в одній зернині. Скільчилася

пшениця з гробниці фараонів!

СВЯТВЕЧІР
До приходу небесних гостей, аст#

ральних світил і самого Бога наші пра#

щури свято готувалися. Порядок в гос#

поді: двори підметені, скотина почи#

щена і нагодована, в хаті чисто, побі#

лено, піч підведена, чиста й прасована

білизна для всіх членів родини, все не#

обхідне для обрядів та ритуалів начин#

ня занесене в хату. І все з дотриманням

звичаю. За уявою предків всі предмети

і їжа, що брали участь в обрядах набу#

вали чудодійної сили. З цією метою

господар кладе біля Дідуха, під столом

різне «залізяччя», знаряддя праці, щоб

відганяло мерців, щоб не приходили з

кладовищ., бо вони бояться заліза. Ді#

ти й дорослі босоніж торкалися нога#

ми металевого знаряддя, щоб ноги не

боліли і були такі тверді й міцні, як ме#

тал. Воно служило магією дій на весь

рік. Не випадково був і обряд коління

кабана. Вепр # символ військової мо#

гутності та плодючості, присвячувався

Перуну, про що свідчать дубові стовбу#

ри з кабанячими іклами. В Східнім ка#

лендарі вепр завершує дванадцятиріч#

ний цикл. Дикий кабан у наших пред#

ків присвячувався головним Богам

язичності. Під жертовний вогонь за

звичаєм клали трохи землі, яку він на#

рив наче плугом. Колії, як і колядники

співзвучні, як виконавці обрядодійств.

Інших тварин (козу, воло, корову) за#

бивали, різали, а кабана кололи. Кутя

замочувалась у новій макітрі, залива#

лась «досвітною» водою, зі Сходом

сонця була витягнута з печі. Їжа для

духів та Богів мала варитись в першій

не сколоченій воді, освяченій  в цю ніч

небесними світилами. Розпалювалась

піч тільки «живим вогнем» тобто тер#

тям деревини об деревину чим зазна#

чується віра в світоглядну силу вогню.

Голими руками, що означало бідність

господиня не садила обрядовий хліб до
Дідух майстрині Ірини Світ
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печі. Символ достатку Корочуна за

звичаєм садили в рукавицях. Хліб суп#

роводжувався магічними рухами, при#

мовками, квоканням. Всі речі і члени

родини в цю ніч мали бути в хаті, пере#

миритися, не підвищувати голосу, ні#

чого не позичати і повернути всі бор#

ги, навіть найменші. На світанку на

деякий час відкривалися всі двері, бра#

ми, ворота для Божої благодаті... 

Існував у наших предків звичай прик#

рашати деревце в хаті дуже давно, ще

тоді, коли Новий рік (Новоліття) від#

числяли весною у березні під час весня#

ного рівнодення. Вишня служила риту#

альним деревом весняного новолітньо#

го обряду, як і верба. Восени її висаджу#

вали в дерев’яну діжку, заносили до ха#

ти. На новоліття (ранньою весною) ви#

шенька розквітала, символізуючи нове

відродження природи, Божого дару.. По

тому, як вона квітне, дівчата вгадували

свою долю на цілий рік. На свято діво#

чої долі 24 грудня дівчата після молитви

зрізали в своєму, а то й сусідському саду

таємно, щоб ніхто не бачив, декілька гі#

лочок вишні. Ставили в ранню свіжоп#

ринесену воду. На Родздво Дажбоже

вини розвивалися зеленими листочка#

ми і квітли. Це була для її власниці доб#

ра прикмета. Цілий рік в родині пану#

ватиме щастя й злагода, добробут. І за#

міжжя не забариться, буде щасливим і

вдалим.  Символом творення Всесвіту

– також були верба і ялинка. Деревце

прикрашали, як справжню галактику.

виготовленими з соломи чи випечени#

ми  зображеннями небесних світил –

Сонця, місяця, зірок. В XIX ст. звичай

перемістився до звичайної зрубаної

смереки чи ялини, сосни, а замість цві#

ту прикрашали штучними прикрасами.

В Україні певний час ялинка вважалася

деревом мертвих (легенда з Марою) з

голками. Її гілки ложили під труни, по#

сипали дорогу мертвим.

Перед Святою Вечерею стільниця

стола стелилася тонким шаром сіна, по#

верх якого покривалася білою скатерти#

ною. По чотирьох кутах господиня кла#

ла по часничині та жмені різного насін#

ня, промовляючи: «Злая сило, темна си#

ло, іди на болота, яри, очерети, глибокі

води#прірви, куди курячий голос не до#

ходить, куди світло Сонця не світить.

Це заклинання з часником відганяє не#

чисту силу, злих духів з обійстя, а насін#

ня рослин клала для того, щоб збільшу#

вався і зростав домашній добробут.

Часник – символ місяця, його білі

зубці нагадують серп місяця#молоди#

ка. Споживна цінність лікує і викли#

кає життєву енергію. Це спонукало

людину думати, що сила і вартість час#

нику іде від місяця, а Місяць # джерело

творчої енергії.

Цікавий магічний ритуал проводився

для примирення з ворогами. Господи#

ня затикає клоччям всі дірки в ослонах,

лавах з замовляннями: «Не дірки зату#

ляю, а затикаю роти моїм ворогам, щоб

їх заздрість і зло пішло на ліси та боло#

та, а іхні напасті не ловили мене цілий

рік. Чи зав’язує вузлики на мотузці (їх

маї бути стільки, скільки ворогів), а за

вечерею кладе їх під себе: «Щоб так мої

вороги мовчали, як ці вузли, що піді

мною». Святочними пахощами рос#

лин#оберегів наповнюється хата. Це

господар заніс черепок з жевріючим

вогнем духмяних рослин#оберегів.

За стіл сідали лише тоді, коли в небі

з’явиться Різдв’яна Зірка. Вона симво#

лізує початок Святвечора, Святої Ночі,

та культ Місяця і Зорі. Вірили, що вона

приносить щастя тому, хто перший по#

бачить її. Проводився цікавий обряд з

свічкою – трійця і водою в ім’я Прави,

Нави, Яви. Урочисте поєднання двох

головних стихій Вогню і Води, що запо#

чаткувало створення Світу.

Трапеза Святвечора мала урочистий

характер, # справжній ритуал. Першим

за стіл сідав господарь. На столі крім

обрядових 12 страв складали на купу

багато хліба за яким, пригнувшись «хо#

вався» господар, звертався до родини:

«Чи бачите ви мене?» «Ні, не бачимо!»

# Весело лунала відповідь. «Дай Боже,

щоб і того року мене не було видно за

хлібом, за стіжками, за копами, возами

та снопами!» і знову весело лунало хо#

ром: «Дай БОЖе#е#е!»  Цей прадавній

звичай описаний Саксоном Грамати#

ком в ХII ст., відомий у слов’ян Арко#

ни: «…Жрець під час вселюдного слу#

жіння ставив снопа між собою й наро#

дом і питався в руян, чи бачать вони

Різдво 2015. Музей Гончара
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його. Коли вони відповідали, що не ба#

чать, то він їм бажав, щоб наступного

року його за пирогами зовсім не видно

було»…Це розумілося так, що копи

збіжжя будуть такі великі, що за ними

нікого й нічого не буде видно.

Перша ложка Куті належала Богам,

як пожертва. Робили це завжди найпо#

важніші члени родини. Господарь три#

чі підкидали кутю до стелі і по тому ра#

хували який буде в році врожай збіжжя

та кількість роїв у вуликах. Разом з гос#

подарем, свічкою і кутею всі присутні

на Святвечорі тричі обходили круг

стола з подякою та молитвою.

ВОДОСВ’ЯТТЯ
На дванадцятий день Різдвяних свят

наступає заключний етап – свято Бо#

гині Дани # Водосвяття, Орь#Дани. Це

«старовинне, зимове «вічного злюбу»

першоорача Оря й богині Води та річок

# Дани. Свято злуки Землі і Води»

(І. Литвинчук.) В цей час земля знахо#

диться найближче до Сонця, а Вода ос#

вячена Космосом. «Немає жодного

племені, котре воду не вважало б за ма#

тір всього живого, цілющою силою

очищення, родючості» # пише М.Шах#

нович. А численні легенди та міфи роз#

повідають, що цар Вогонь і Цариця Во#

да світ сотворили». Це підтверджується

і колядками міфом про народження

Світу: «Ой, як було з нащада Світу, тоді

не було неба й землі, а но лиш було си#

нєє море». В священих книгах # брах#

манах, упанішадах та ін. зазначено:

«спочатку цей (світ) був Водою». В Ріг#

веді говориться: «З Води утворився

Світ завдяки силі часу, бажанню, розу#

му й теплу». Аналогічні твердження на#

водяться в єгипетських текстах, китай#

ських, ассірійських, хетських рукопи#

сах, у переказах майя та багатьох інших

індіанських племен обох Америк.

Богиня Дана уявлялась нашим Пред#

кам, як артерії Землі, як сама Вода # мо#

лодильна, правдива, завжди прекрасна,

як вогонь очищає тіло, розум, душу,

світлолиця дівчина – дзюркотлива річ#

ка. «Вона напоїть втомленого подорож#

нього, рану воїну обмиє, а, піднявшись

в небо, впаде благодатним дощем на ни#

ви». Це мати всьому. Ототожнюється з

Мокошею, Лелею, наречена Вогню.

Ритмічний рух Води і Вогню є образом

таночку – безкінечний колообіг.

Як і всі прадавні свята, обряд Водос#

вяття наші предки проводили на приро#

ді, біля води. Парубки прорубували опо#

лонку на річці, потім круг (Сонце), знак

Оря. (Не хрест!) Про це Свідчать Л.Си#

ленко і В.Войтович, С. Плачинда. Роби#

ли ще престол і арку. Льодове Сонце

фарбували буряком. З вечора святкува#

ли «Голодну кутю» дома з усією роди#

ною. Назва «Голодна» є умовною. На

стіл ставили також багато страв, але в

порівнянні з «Багатою кутею» звичайно

бідніша, бо ж за 12 днів свят менше за#

лишилось продуктів. Шибки вікон

прикрашали обереговими знаками з со#

ломи (сонечко, зірки, місяць) вони

створювали особливий святковий нас#

трій. Саме Водосвячення починалося

рано і святкувалося цілий день. Розпа#

лювали вогнище, водили кругові танки,

проводили ігри та змагання. Воно прис#

вячене Богині Дані (Воді), вигнанню

Зими та прискоренню приходу Весни.

Л.Силенко назвав це свято Водоосвіт#

ленням. Сонце перебуває найближче до

землі, перемагає тьму, освітлює поля, лі#

си, ріки. «Небесне Сонце своїм промін#

ням з’єдналось з льодовим Сонцем. І

впало світло (відблиск) у глибини вод

Дніпрових # відбувається освітлення

(освячення) Різдв’яної води. Свято Во#

досвячення світле невинністю людської

первовіки – єднання душ людської з ду#

шею природи». Астрономи знають, що в

перші дні січня (єдиний раз в році) на#

ша планета Земля перебуває найближче

до сонця. Саме в цю ніч наші праматері

освячували воду простим способом,

виставляючи глечики під зоряне небо.

Отримували освітлену, освячену, зоряну

воду, якою користувалися і зберігали

рік, до слідуючого водосвяття.

Саме тому вихід на річку проходив в

тій порі, щоб в момент водосвяття пер#

ші промені Сонця доторкнулися до во#

ди і освітили її. Люди підходили до

ополонки і, чим скоріше, поки не пос#

лабли цілющі властивості, набирали

освячену Сонечком воду. За звичаєм в

цей день купалися, очищалися цілю#

щою водою.  Біля ополонки, поруч з

вирізаним з льоду Сонцем ставили

свічки, як символ Води і Вогню. Вода,

освячена природними силами, мала

неабиякі властивості, зберігалася про#

тягом року. Нею окроплювали хату,

господарство, лікували людей і тварин.

Дівчата першими спішили принести

освячену воду додому, щоб подружи#

тися з щасливою долею. Господарі не

заходячи до хати, обходили і освячува#

ли пасіку промовляючи: «Мухи Божі,

горопахи цілоденні, здоровимо вас зі

святом. Зиму виганяємо, лихі сили в

голоді залишаємо, вас святою водою

благословляємо». Освячували хату,

всіх хто в хаті, всім давали напитися,

тільки тоді сідали до обіду. А до Води

зверталися так: «Водице#сестрице#

кринице! Ти обмиваєш луги#береги,

коріння, креміння. Біле каміння.

Омий і мене, онуку Дажбожу… (ім’я)

від усякої нечисті, від усякого бруду і

хворості». Дуже поважали наші Пред#

ки вечірню воду, що святиться напере#

додні свята у криницях. Може тому,

що цей звичай нагадує святити крини#

ці на переповнення і що криниці ма#

ють велику вагу в народі, як міфічний

символ криниць#хмар.

Дуже мало досліджено обрядів цього

свята, думаю їх було набагато більше.

Випускання птахів, підтвердження то#

го, що перемогло світло над темрявою і

скоро птахи повернуться до нас; ку#

пання в ополонці – оздоровлення і

очищення; «об’їзд» приучування до

майбутньої праці молодих лошат та во#

лів. На них сідали верхи і їздили поки

тварина спотіє, тоді напували її ордан#

ською водою. Обрядом «прогнати Ку#

тю» закінчувалося святкування зимо#

вого циклу. Гучним шумом, тупанням,

стуканням макогоном об ворота народ

проганяв кутю, а з нею все недобре:

тьму, холод, що було до цього. Протя#

гом тижня вода вважалася святою, то#

му не прали білизни. Морози стояли

тривкими, але Сонце повернуло на Лі#

то, і весна не за горами – це тішило і

зігрівало душу хлібороба.

«Переселенці 111 тис. до н.е. з#над

Бугу й Росі понесли в Палестину це

свято, в ті теплі краї, де дали ім’я Оря й

Дани безіменній річці, що й досі має

назву Йорданія». Після 988 року цер#
Дана. Автор Тамара Желіба
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ква пристосувалася до великого язич#

ницького свята, оголосивши його

християнським» (С.Плачинда).

За ствердженням К.Сосенка дванадця#

тиденне Свято Родздва мало сорокаден#

ну вводну підготовку, починалося за 40

днів до нього, з циклом Свят. Це засвід#

чує непересічне значення й велику роль

його в житті народу. Нажаль сьогодні ба#

гато втрачено. Маємо лише окремі, спот#

ворені фрагменти цих свят. Більш#менш

зберігся обряд Святвечора. Він святку#

вався дома, тому вплив на нього з боку

церкви й держави зменшений. Але свято

було таким бажаним, святим і пошире#

ним, що примусило церкву підпорядку#

вати йому своє свято Різдва Христового.

Обряд же свята Дани в якійсь мірі вклю#

чено до християнського свято Водохре#

ща, але викривлено і спотворено.

Перенесення християнством святку#

вання Нового Року з БЕРЕЗНЯ (весня#

ний молодик, близький до рівнодення)

на 1 січня з’єднало і переплутало найпра#

давніше Свято Місяця (Маланки й Ва#

силя), Щедрим Вечором з новолітуваль#

ними весняними обрядами (водінням

кози, плуга, щедрівками, тощо). Почали

взимку щедрувати, «прилетіла ластівоч#

ка…» водити Козу і Плуга, засіваюти і

орати сніг, а не землю. Відкинуто у без#

вість Свято Місяця. Аналіз маланочних

пісень стверджує їх прадавню приналеж#

ність до весняного циклу (Новоліття):

«Весна�красна Маланочка,
А ще кращий Василюньо».
Порушений сакральний 12#ти ден#

ний цикл Родздва, обмежена невичер#

пна інформація щодо розуміння наших

Предків, введено використання щедрі#

вок, що ніяк не пасують до зимового

свята. Сакральне свято Новоліття (Но#

вий рік у березні) також порушено.

Згамбльовано і нанесено величезної

шкоди одноразово обом прадідівським

святам, що прискорило руйнацію ка#

лендаря і історичної пам’яті та Світог#

ляду народу, який святкував ці свята.

Після декількох календарних реформ

знання, що накопив і збагачував укра#

їнський народ тисячоліттями, що від#

билися в Звичаї, сьогодні є лише відго#

лоском, заміною, нарушенням і плута#

ниною, занепадом і винищенням верс#

тви Відаючих Природнім Звичаєм. Ад#

же в основу свят українців було покла#

дено астрономічні знання й духовне ві#

дання й бачення. Без астрономічного й

духовного обґрунтування перенесення

дати, часу свята, віднімання 13 днів

(різниця між юліанським та григоріан#

ським календарями) губиться сила тих

чи інших проявів Божественноі (астро#

номічної) сутности для ведення побу#

тової та сільськогосподарської діяль#

ності при одночасному зберіганні Вол#

хвами магічних, сакральних знань та

обрядів, узгоджених з астрономічними

циклами і Законами Природи.

Стародавні пісні#колядки – це прап#

ращурівські молитви#славлення до рід#

них небесних Богів з їх космогонічними

міфічними баченнями від початку «сот#

ворення Світла», народження Землі,

Сонця, Місяця, Зірок з космічною тріа#

дою, де Місяць – пан#господарь, Сонце

– жона його, дрібні зірки # їх дітки. До

першого господаря Дідуха, до першопо#

чатку Буття. Це вітання нащадків#тру#

дарів в вічній тріаді – батько, мати, ди#

тина. Це побажання і надія на багатий

достаток, урожай, приплід, мир, злагоду

і любов в глибокому єднанні з Приро#

дою і Космосом.

Християнські обряди в колядках не

вважаються народними. За зразком на#

родних прадідівських колядок та щед#

рівок в яких згадуються особи христи#

янського світу є авторськими віршами

книжників та попів. Творенням таких

нових колядок займалася Київо#Моги#

лянська Академія (ХVII – ХVIII ст.) та

ченці Почаївської лаври (ХVII ст.).

«Дай, тітко, пиріжка»… думаю теж з

тих часів, бо наші пращури виховували

своє потомство не «вимагательськими»

текстами, а намагалися передати з по#

коління в покоління глибину сакраль#

ності і величності Звичаю, поваги до

рідних богів, Природи, батьків, предків,

жити в любові і злагоді один до одного,

бути чемними і щедрими. В українській

ментальності завжди було і є зустрічати і

проводжати гостей хлібом # сіллю, в

знак щедрості і миру. За Звичаєм, вико#

павши криницю, залишити біля неї кух#

лика, щоб стомлений перехожий міг ос#

віжитися та вгамувати спрагу.

Звичайно господарі щедро обдарову#

вали Колядників, гостей, особливо ді#

тей, дарували гроші, горіхи, хліби, ков#

баси… бо це не просто щедрість нації, –

Звичай. Це – жертва богам за все те, що

вони нам дають. А маленьким «заробіт#

чанам» раджу почитати слушні слова

Т. Петровської:

«Наколядуйте, діти, доброти
Адже маленьким Бог допомагає
І понесіть в засніжені хати
Де ні горіхів, ні грошей немає.
І понесіть до тих простих людей,
Які тепла, як променів чекають,
Які, не замикаючи дверей,
Пісні надій словами вишивають.
З дитячої почніте Коляди
Нове життя, що йде в міста і села,
Наколядуйте, діти, доброти
У ній любові праведні джерела».
Тож, готуймося до великого свята

Світла і Роду, Родздва Коляди, вивчай#

мо колядки, очищаймо свої серця і по#

мисли любов’ю й добром, лікуймося

Орданською водичкою (її можна освя#

тити в ці дні просто на відкритому

просторі (дворі), вивчаймо і підтримуй#

мо традиції і Звичаї СВОГО, УКРАЇН#

СЬКОГО народу. Готуймося до свят,

прикрашаймо наші оселі символічни#

ми, (пам’яттю предків) прикрасами,

виготовляймо Дідухів, Павуків. Слави#

мо СВОЇХ БОГІВ, подякуємо їм за те,

що дали змогу народитися нам на цій

благодатній Землі, Ім’я якої # Україна.

Тамара Желіба

КолядникиКолядники
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ЗЗ
усіх боків оточили мене «общєдоступ�

ной» і дивилися, як на диво в пір'ях. Та

не збороли ви, московити, тяжіння до

мого рідного, що було десь там глибоко за�

ховано у підсвідомості, знову проявиться з

новою силою і я з неймовірною жагою буду

поглинати правдиву історію нашу, а не ту пе�

ремішану з вашою брехнею, що давно вже

треба було її викинути до вигрібної ями. Про

нашу українську мову сама древня згадка бу�

ла ще у 858 році. Країни моєї окупанти навіть

заборонили мені відзначати ювілей твору

Івана Котляревського «Енеїда», а я ж у школі

вчила напам'ять: «Еней був парубок мотор�

ний і хлопець хоть куди козак, удавсь на всеє

зле проворний, завзятійший од всіх бурлак».

У творі продемонстровано те, що складало�

ся віками, передавалося з покоління в поко�

Дитинство > 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 4. Солодкий шепіт Землиці моєї рідної

О слово! Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань!
Олександр Олесь

Мово рідна! Ти ж – як море – безконечна, могутня і глибинна.
В тобі – мудрість віків, і зойк матерів, і пісня серця дівочого,

і крик новонародженого. Світлоносна мово!
Єдина печаль пройме, що не вистачить життя,

аби перепливти твій мовний океан. Бо ти є Вічність.
Ти є Правда, Добро і краса народу.

То ж такою будь, мово рідна!
Сергій Плачинда

ВИКРАДЕНА З РАЮ

Пан професор Удовенко готується до
лекції. 1974 р. Олівець. 43х31,5

Володимир Вікторович Удовенко Виписка з метричної книги, народжених за 1908 р. Володимир Удовенко

Стоїть гора високая. 1976 р.
Олія. 34,5х24.5
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ління, стверджуючи давній родовід і націо�

нальне коріння українців. Автор зобразив в

перших двох частинах побутову народну

культуру – звичаї, обряди, народні віруван�

ня, розваги, житло, одяг, танці, національну

кухню. Це ніби енциклопедія побуту.

У Василькові ми передражнювали та

сміялися над тією бандитською кацапнею,

що надовго застрягла в хаті діда Якова та

баби Мар’ї. Дев’ять років я не чула і не

знала кацапської.

...Опинившись на новій землі, як на новій

планеті, такій далекій від моїх сріблястих

верб, такій далекій від мого берега, такій

далекій від мого двору, я раптом заніміла,

не в силі забути свою рідну материнську

мову – мову моїх широких вольних просто>

рів, мову моїх солов'їв, мову моїх струмків

та ярів, мову моєї волі, таку квітучу, співо>

чу, дзвінку і гомінку, таку голосисту дитя>

чим щебетом, веселу і ніжну, таку сумну,

тиху>тиху, таку рідну і милу моєму серцю,

для чого в мене її забрали?... 

І тільки у школі, на уроках, я чула свою мо�

ву, бо школа українська. «Мово, моя мово –

мовонько шовкова, у вінку біленькім – світла

і легка.Ти для мене завжди бажана й святко�

ва. І мене без тебе на землі нема» Я залюбки

вчила вірші Тараса Шевченка. Вірш «Сон»

нам вчити не задавали. Я його прочитала і він

назавжди залишився в моїй пам'яті:

– На панщині пшеницю жала, втомилася;

не спочивать пішла в снопи, пошкандибала

Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало

у холодочку під снопом. Розповила, нагоду�

вала, попестила; і ніби сном, над сином си�

дя, задрімала. І сниться їй той син Іван і

уродливий, і багатий, і вже засватаний, жо�

натий. На вольній, бачиться, бо й сам уже не

панський, а на волі; та на своїм веселім полі

удвох собі пшеницю жнуть, а діточки обід не�

суть. Та й посміхнулася небога, прокинулась

– нема нічого... На Йвася глянула, взяла, йо�

го тихенько сповила та, щоб дожать до лано�

вого, ще копу дожинать пішла.

На перервах в моїй Київській школі діти

голосно вигукували слова чужою, зводячи

все багатство української мови до фор�

мального спілкування на уроках, бо мовно�

го режиму в нашій школі не було. Вчителі

також ставилися до української мови фор�

мально, використовуючи її лише на уроках,

тоді як на перервах і в позакласній роботі

вони переходили на московську. А ось у

школах Кубані було навпаки. До 1980�х ро�

кiв на Кубанi, куди за наказом iмператрицi

Катерини Другої переселили козакiв iз За�

порiзької Сiчi, у школах висiли таблички

«Спiлкуватися дiалектами заборонено!».

Тут на уроках говорили московською, а на

перервах знову i дiти, i вчителi переходили

на рiдну українську, бо ця балачка пов'язу�

вала їх iз предками, символiзувала козаць�

ку iдентичнiсть. Нашій новій учениці Вікторії

Кириченко, доньці військового, окупанти

височайше дозволили не вивчати рідну мо�

ву, а московську – примушували. Та хіба не

вчитель має навчити учнів повноцінно ово�

лодіти мовою своєї держави? Вживання ук�

раїнської обмежувалося лише уроками. Пе�

дагог, який на перерві, після закінчення

уроку переходить на спілкування з учнями

московською, дезорієнтує їх, формує у них

стереотип непридатності української мови

для живої неофіційної розмови. 

� Не можна завдати народові більшої

шкоди, забравши у нього його мову, – пи�

сав Еммануїл Кант.

Століття поневолення катастрофічно відби�

лися на стані української мови. Її забороняли,

її оголошували неіснуючою, їй пророкували

швидку смерть. Лінгвоцид – мововбивство,

поєднувався з геноцидом – фізичним вини�

щенням її носіїв. Історичні, наукові, медичні,

знахарські та усі інші книги українців�русичів

дохристиянської доби методично знищува�

лися в часи утвердження християнства на Ук�

раїні�Русі.

Українська мова одна з найбагатших, най�

розвиненіших і найпоширеніших мов світу. І

ми, українці, повинні захистити її від посягань

різних зайд і перевертнів, як її досі захищали

наші предки. Житиме наша рідна мова – жи�

тиме й наш народ. Першим букварем, вида�

ним в Україні, був «Буквар», надрукований у

1574 році у Львові першодрукарем Іваном

Федоровим. 

Видатний російський історик дев’ятнадця�

того століття В. Ключевський писав: 

� Уявіть собі, що Київ не був би взятий і

зруйнований татарами… Київ залишився б і

столицею першої великої руської держави…

Офіційною мовою стала б не суміш старос�

лов’янської та фінської мов, а слов’яно�укра�

їнська. Український письменник не мусив би

писати російською мовою, а Пушкін писав би

українською. 

Богдан Гаврилишин – український, канад�

ський, швейцарський економіст, громад�

ський діяч, меценат, людина, за порадами

якої зверталися президенти, прем’єр�мініс�

три, керівники велетенських компаній. За

своє довге життя йому довелося відвідати 89

країн на усіх континентах, виступити з тися�

чами лекцій, дати неоціненні поради бага�

тьом лідерам, але, де б він не знаходився,

завжди пам’ятав про своє коріння та при кож�

ній нагоді казав, що є українцем, а рідною для

його серця мовою є українська:

� Кожен громадянин, громадянка, які зна�

ють українську мову, а це переважна біль�

шість населення, особливо молоде поколін�

ня, повинні починати розмову будь>де,

будь з ким, байдуже про що українською.

Тоді їхні співрозмовники будуть відповідати

українською і, як показує мій досвід, робити�

муть це радо, навіть з посмішкою. Таким чи�

ном ми звільнимо самих себе від застарілих

стереотипів, спілкуватися українською мо�

вою стане для всіх нормально і легітимно. 

Перші крокуси. 1985 р.
Акварель. 28,5х24,5

Ніна за кремезною спиною батька
Володимира на дачі

Радіти, чи плакати? 1968 р. 
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Поет і фольклорист�етнограф Володимир

Яремчук в одному із своїх віршів:

� Кричу: «Україно! Ставай Україною! Вми�

рають постріляні діти твої!» А ти над могила�

ми, поміж руїною сусідньої мови плекаєш гаї!

Плекаєш для чого? Щоб знову чужинцями тій

мові на захист прислалась орда? Щоб знову

хохлами, а не українцями, дітей твоїх німо іш�

ла череда? 

Вже весна. П’яте квітня – день Народження

Володимира Вікторовича. До цього свята го�

тувалися за декілька днів. Куховарити допо�

магала Марія Юхимівна – тут всіх дорослих,

чомусь, називали по імені та по�батькові. Тіт�

ка Маруся – рідна сестра моєї бабусі Присі,

була в цьому домі хатньою робітницею, при�

ходила двічі на тиждень. Приносила продук�

ти з базару, готувала обід, прибирала в кім�

натах, та прала білизну. 

Кожного року, традиційно, цього дня до

нас приходили  співробітники кафедри неор�

ганічної хімії Київського політехнічного інсти�

туту – близько п'ятнадцяти чоловік, зазви�

чай. З вікна я спостерігаю, як вони збирають�

ся біля нашого будинку і кричу:

– Йдуть! – та біжу відчиняти двері.  

Всі разом о дев'ятнадцятій годині вони за�

ходять. Вішалка аж скрипить під вантажем

пальт. Вітають Володимира Вікторовича з

днем Народження, дарують квіти, якусь вели�

ку вазу та папку з поздоровленнями і підписа�

ми викладачів. Господарі запрошують всіх до

столу. На столі всього повно, а під столом

двадцять пар ніг разом з нашими, така собі

сороконіжка. Посеред столу – величезний

смажений індик! Кожна страва прикрашена

овочами та зеленню петрушки, прямо коро�

лівський стіл, казка, а яке все смачне! Та ще й

у кожного кришталева чарка та келих з золо�

тими бережками для шампанського, підстав�

ка для ножа, срібних виделок і ложок. Здиву�

ванню не було меж, – ось, виявляється, як

живуть професори! Я серед усіх цих доцентів,

старших викладачів, лаборантів у свої десять

років здаюся такою маленькою, такою непо�

мітною та зайвою. Вони такі розумні, – жарту�

ють, веселяться, сміються, промовляють

довгі вітання, співають деферамби іменинни�

ку, п’ють коньяк, вино, щось мене питають, –

а я боюся їм відповідати, – а раптом скажу не�

доладу, то будуть сміятися, а я почервонію по

вуха з сорому. Бувало приходив і професор

кафедри фізичної і колоїдної хімії Ю.Я.Фіал�

ков. Він дарував Володимиру Вікторовичу

свої книги: «Оповідання з хімії», «Дев’ятий

знак», «Застосування ізотопів в хімії та хіміч�

ній промисловості». Якось пізніше Юрій Яко�

вич зателефонував Софії Василівні та сказав,

що в нього є один зайвий квиток на виставу в

театр опери і балету та просив дозволити ме�

ні приєднатися до його товариства. Мама не

дуже хотіла мене відпускати, але моє вели�

чезне бажання потрапити в театр зіграло

свою роль. І ось я вже в театрі! Поруч зі мною

донька Юрія та її подружка. Дивимося якусь

цікаву дитячу виставу, але, на жаль, не

пам’ятаю чи то балет, чи то оперу. По закін�

ченні Юрій Якович знову телефонує мамі та

вмовляє її відпустити мене переночувати у

них, бо пізня година і він не має змоги мене

Лекція – 1957 р.

Екзамен

Виписка з метричної книги, народжених за
1908 р. Удовенко Володимир

Мамині троянди. 1974 р. 
Акварель. 45,5х34
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привести додому. Мама була незадоволена,

але вибору не мала. А мені якраз дуже цікаво

побачити, як живуть інші вчені люди. Я з вели�

ким задоволенням поїхала з ними. 

Як пройшов вечір не пам’ятаю. Спала я в

прохідній кімнаті. Прокинулася рано. Чекаю,

що прийдуть та скажуть, що пора вже встава�

ти, але ніхто не йшов. Був якраз вихідний

день і на роботу ніхто не поспішав. Дома Во�

лодимир Вікторович не давав мені вилежува�

тись і у вихідні дні піднімав о дев’ятій годині

ранку, а тут благодать – спи скільки хочеш! На

кухні вже поралася бабуся, готувала сніда�

нок. Я здивувалася, що в них дуже маленька

кухня, бо наша втричі більша. Мама розпові�

дала, що колись дівчинка, яка гостювала в

неї, зайшла на кухню і сказала: 

� Таких кухонь не буває! 

І дійсно, наша кухня настільки велика, що

навіть розділена навпіл перегородкою. 

Подружка сказала, що чекає маму. Дівчат�

ка говорили про якісь свої секрети і я почу�

валася зайвою. Дорослі займалися своїми

справами, а я сумувала та не розуміла, для

чого мене сюди привели та час від часу за�

питувала: 

� А коли приїде мама твоєї подружки? 

� А що, ти хочеш, щоб вона швидше поїхала? 

� Та ні, просто питаю! 

Ще ніби того вихідного дня завітав знайо�

мий художник і приніс картини. Квадратний

формат, біле тло, червоно�чорні геомет�

ричні фігури. 

Вова завжди лежав у своїй кімнаті, але був

один виняток, коли він трохи посидів з гос�

тями на шестидесятиріччя свого батька. На

завершення святкування – чай в узбекських

піалах з позолоченими ложечками, пироги,

та два велетенські торти, які пекла госпо�

дарка дому. Як вже святкування закінчуєть�

ся, тоді жінки допомагають мити тарілки, а їх

За цим столом збиралися співробітники кафедри: тоді стіл роздвигався,За цим столом збиралися співробітники кафедри: тоді стіл роздвигався,
ставав величезним і ломився від усяких страв. 1953 р.ставав величезним і ломився від усяких страв. 1953 р.

Корпус №4. Пам’ятка архітектури, хімічний корпус КПІ, побудований у 1899 р.

Софія Василівна Удовенко

Співробітники кафедри загальної та неорганічної хімії КПІ. Перший ряд: завідувач
лабораторії Ярмоленко Віра Андріївна, викладач Голубкова Валентина Василівна,
професор Удовенко Володимир Вікторович, Удовенко Софія Василівна. Другий ряд:
лаборант Гейко Роза Макарівна, доцент Рейтер Ліон Григорович, доцент Степаненко
Олег Миколайович, лаборант Єфремова Галина Георгіївна, доцент Басов Віталій
Павлович, викладач Танчик Віталій Михайлович, старший викладач Мазанко Тамара
Федорівна, старший викладач Померанц Галина Борисівна. 5 квітня 1981 р.
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ціла купа. Поступово, одне за одним, дорогі

гості зникають, а ми, натомлені, швиденько

лягаємо спати.

Минуло три з половиною місяці, як я живу в

сім’ї професора. Одного Божого дня, а це бу�

ло у квітні 1967 року, запросили мене   до ка�

бінету та подали якісь два аркуша:

� Читай. 

Один листок довгий, а другий коротенький

і на обох красуються дві сині печатки:

� Виписка з рішення виконавчого комітету

районної ради депутатів трудящих міста Киє�

ва. «Про всиновлення та опікунство» Заява.

«Свідоцтво про усиновлення».

Я прочитала вголос своє нове прізвище.

Тепер я не Пінчук, а Удовенко, не Миколаївна,

а Володимирівна! Невже я донька професо�

ра? Хотіли ще ім’я змінити, але вирішили за�

лишити, бо звикла я до свого імені. Не знала

– радіти, чи плакати з цієї новини, але дитя�

чим серцем відчувала – все рідне для мене

втрачене. Як хочеться побачити сестер, бра�

тів, Настю, батька, я вже так за ними всіма су�

мувала, але туди вже не можна, я там чужа, в

мене вже немає рідних сестричок, немає рід�

них братиків і рідної тітоньки, немає рідного

татка і рідної матусі, немає рідної криниці,

рідного клена, рідної калини і рідної Землі.

Може чужі люди мені їх замінять? Може.

І чувся солодкий шепіт Землиці
моєї рідної:

... > Не кидай мене. Дев'ять рочків – це

так мало.. Ти так мало була серед моїх

садочків, дібров, нивок. В мене такі кра>

сиві квіти, – а рідний край відлітав все

далі й далі. Я обернулася, а там прірва,

що навіки відділяє від рідних голосів, і я

тривожно вдивляюся в їхні бліді обличчя

і не можу відрізнити їх в затуманеному

сяйві місяця, лише чую дзюрчання дже>

рела, плеск річки і перекинуте в ній ві>

дображення сліпучо>білих стін під со>

лом’яною стріхою. В крихітному віконці

блимає гасничка і вишенька з яблунькою

обіймають білі стіни, а з глибини річки

встають нові видіння з таємничим цар>

твом казок, та їх всі перекреслює вузька

кладка. Я на галявині кульбабок і квіту>

чого бузку. Жовті квіти на моїх очах пе>

ретворюються в білі широкі темні лис>

тки, а могутнє коріння бузкових кущів

ставить мені підніжки і я лечу у прірву... 

Володимир Вікторович Удовенко

народився в 1908 році у місті Самарканді, в

родині машиніста залізниці, українець.

Батьки, за походженням, з Руновського

району Полтавської області, з селян.

Виписка з метричної книги про батьків:

«Крестьянинъ полтавской губерніи

Константининскаго уvъзда Руновской

волости того же села Викторъ Їоси�

фовъ Удовенко и законная его жена Ев�

гения Стефанова; оба православны.»

Воспрїемники: «Крестьянинъ Курской

губерніи Путивноскаго уvъзда Грузчан�

ской волости села Вязовой Трофишовъ

Павлушко и жена крестьянина Рязан�

ской губерніи Касишовскаго уvъзда

Занино Починской волости Мартина

Тимофеева Сасикова.»

У 1925 році після закінчення середньої

школи вступив на хімічне відділення фізико�

математичного факультету Середньоазіат�

ського державного університету, яке було

потім перетворено в хімічний факультет. За�

кінчив університет у 1930 році за спеціаль�

ністю фізико�хімік. Під час навчання в уні�

верситеті почав працювати лаборантом на

кафедрі фізичної хімії, де після закінчення

був залишений аспірантом, потім переве�

дений на посаду асистента.

«Лютого дня 1935р.

Відгук про работу тов. Удовенко В.В. 

Тов. Удовенко В.В. працював в Фізико�Хі�

мічному Інституті ім. Л.Я. Карпова із серпня

1934 р. по лютий 1935 р. у Відділі Повер�

хневих Явищ в якості прикомандированого

від САДУ, по темі «Вивчення ємкості плати�

нового електрода». 

Робота проводилась ним абсолютно са�

мостійно, при чому були подолані значні

експериментальні труднощі та опрацьова�

но багато літературного матеріалу. 

Наявність у т. Удовенко великих здібнос�

тей та експериментальних навичок, а також

сумлінність та інтенсивність його праці доз�

волили за короткий час отримати дуже ці�

каві результати, які складають предмет

статті, що готується зараз до друку. 

Раптовий від'їзд т. Удовенко, на жаль, пе�

рериває почату працю, яку бажано було би

продовжити з його участю в Інституті

ім. Карпова. 

Зав. Від. Поверхневих Явищ 

(Академік А.Н. Фрумкін)» 

У 1937 році захистив дисертацію на здо�

буття наукового ступеня кандидата хімічних

наук, після чого був затверджений у званні

доцента. У 1942 році захистив дисертацію

на здобуття наукового ступеня доктора хі�

мічних наук і в 1945 році був затверджений у

званні професора. З 1944 року – завідувач

кафедри фізичної хімії Середньоазіатського

державного університету. Читав курс фізич�

ної хімії студентам хімічного факультету та

спеціальні курси для студентів фізико�хіміч�

ної спеціальності. З 1948 року почав читати

курс неорганічної хімії на хімічному факуль�

теті. За сумісництвом з 1941 року читав

курс фізичної хімії в Середньоазіатському

індустріальному інституті, а також курс не�

органічної, фізичної та колоїдної хімії в Таш�

кентському медичному інституті. В 1953 ро�

ці переїхав до Києва, де почав працювати

завідувачем кафедри загальної та фізичної

хімії Київського технологічного інституту си�

лікатів, а після його об‘єднання з Київським

політехнічним інститутом у 1955 році став

професором кафедри фізичної та колоїдної

хімії. У 1956�1959 роках виконував обов’яз�

ки проректора КПІ з наукової роботи. І якраз

в цей час у 1957 році народилася я, Ніна

Миколаївна Пінчук, і росло собі дівча і ніх�

то не знає де. Десь за тридцять кілометрів

від Києва. З 1960 року В.В.Удовенко завіду�

вач кафедри загальної та неорганічної хімії,

а з 1966 року завідувач кафедри неорганіч�

ної хімії Київского політехнічного інституту.

1967 року, як сніг на голову, з’являюся я,

його донька зовсім з іншого міста, зовсім з

іншої родини.

На офіційному сайті НТУУ «КПІ» ім. Ігоря

Сікорського є запис:

«Наукові інтереси В.В. Удовенка відноси�

лися до галузей фізико�хімічного аналізу

багатокомпонентних систем та хімії ком�

плексних сполук. Під його керівництвом у

КПІ була започаткована наукова школа хі�

мії комплексних сполук металів з етанола�

мінами, яка й досі успішно розвивається на

кафедрі загальної та неорганічної хімії

НТУУ «КПІ». Під керівництвом В.В.Удовенка

були захищені 24 кандидатські та доктор�

ські дисертації. Він автор 205 наукових

праць та навчально�методичних посібни�

ків. Був членом редакції журналу «Наука і

жизнь», членом президії хімічної секції ра�

ди Товариства «Знання». З 1982 року про�

фесор�консультант кафедри неорганічної

та аналітичної хімії КПІ. 

Володимир Удовенко у центрі. Тифліс. 1924р.
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Удовенком В.В. проводилась велика ро�

бота з оптимізації методів викладання кур�

су загальної та неорганічної хімії. З метою

посилення самостійної роботи студентів

традиційну схему лекція – лабораторні за�

няття – екзамен було замінено на схему

самостійна робота – лабораторні заняття

– лекція – екзамен, з уведенням елементів

дослідження, що відповідає вимогам роз�

витку самостійності в роботі студентів та

забезпечує її високу ефективність.

Кафедра загальної та неорганічної хімії

(КЗНХ) – одна з найстаріших кафедр Наці�

онального технічного університету України

"Київський політехнічний інститут імені

Ігоря Сікорського", була створена разом із

заснуванням університету у 1898 році. За

більш ніж сторічну історію кафедри тут

працювали декілька поколінь видатних

учених, досягненнями яких можна пиша�

тися. Серед них хотілося б відзначити про�

фесора Л.В.Писаржевського, що ство�

рив електронну теорію будови молекул і

зробив видатний внесок в теорію хімічних

реакцій; академіка В.О.Плотникова, який

є основоположником теорії хімічних і елек�

трохімічних процесів в розчинах неводів,

члена�кореспондента АН СРСР В.О.Ізбе>

кова, що першим в світі почав система�

тично вивчати процеси в розплавлених со�

лях, професора В.В.Удовенка, який зак�

лав основи хімії важливого класу коорди�

наційних з'єднань d�металів.

У роботах професора В.В.Удовенка і його

учнів і послідовників Л.Г.Рейтера,

О.М.Степаненка, Г.Б.Померанц, Т.Ф.Ма>

занко, А.М.Герасенкової, Н.І.Потаскало>

вої, В.В.Голубкової та інших вивчено вели�

чезна кількість комплексів d�елементів з амі�

носпиртами, відкриті і узагальнені законо�

мірності їх перетворень і властивості. Ці ре�

зультати, опубліковані в багатьох оригіналь�

них і оглядових наукових статтях, і є прикла�

дом фундаментальної науки»

Разом із сім’єю Удовенків з Ташкенту до

Києва переїхав і невідомий ще тоді кра�

вець Герц Мойсейович Мепен, який з лег�

кої руки Софії Василівни Удовенко стане

знаменитим модельєром України, знаним

навіть за кордоном.

Ніна Удовенко

Продовження читайте в наступному номері.

Друкується з люб’язного дозволу Івана Гарасимовича Просяника.

Зело таємниче
Зозулинці (Orchis mascula)

Ця неповторна зникаюча українська

орхідея через бездумну діяльність люди#

ни. Пам’ятається, для відновлення пі#

дірваного здоров’я тато своїм годкам

радили – хоч з#під землі – зозулинців. З

цією метою їх вживають навпіл з медом.

Такою сумішшю користуються після

виснажливих хвороб, кровотеч, незро#

зумілих ослаблень тіла.

А діткам, що погано розвиваються,

готують поживний киселик, здебільш

на молоці.

1 бульбочку до 5 г на склянку молока.
Подрібнену, спорошковану бульбочку зали�
вають дуже гарячим молоком. Й напа�
рюють 2 години, помішуючи, аж поки не
стане киселик. Вживають по 2�3 ложки,
підсолоджуючи медом.

Зозулинець не кип'ятять. А напарю#

ють в духовці. Готують небагато, бо

швидко закисає.

Його бульбочки дуже помічні ліки

при гастритах, виразці шлунку та два�
надцятипалої кишки, з підвищеною кис�
лотністю шлункового соку. Слизи, білки,
крохмаль, ефірні олії ніжно обволікають
вражені місця, не подразнюючи їх... спри�
яючи інтенсивному загоюванню. Вжива�
ють до їжі за 20 хвилин по 1/3 склянки.

Зозулинець лікує кашлі, запалення

верхніх дихальних шляхів. Слиз цієї

дивної орхідеї перешкоджає вбиранню

шкідливих речовин при диханні в гаря#

чих цехах, при електрозварці, будь#яких

отруйних випарів, він воднораз змащує

слизові оболонки носа, горла, запобігає

їх подразненню.

А якщо вам доводиться йти на хор, до#

сить посмоктати цибулинку зозулинця.

Я навіть, півнів пересилював. Правда,

це траплялося раз на рік. Бо ті цибулин#

ки тато так приховає... але мене гнало,

мов ту вербу з води, наче хміль на кали#

ні, бузину на просторі.

– Не крутись біля неї! Там нечистий

сидить! – страхає мене баба Онися.

Нечистий – нечистим, а самі он повні

ворочки цвіту понаривали. Ех, узяти б

та й начепити на бузину рушника, як

колись в давнину її квітчали – та мати

такого крику нароблять.

Бузина чорна (Sambucus nigra)
За часів Київської Русі бузину чорну,

трепетно вшановували. Кращі рушни#

ки на ній майоріли, як тепер на іконах.

Про божественне походження бузини

говорить її назва в Північній Чернігів#

щині – божина. За схиляння перед ці#

єю дивовижною рослиною, її обожню#

вання – християнська церква нарекла

наших предків – бузовірами, так як

чортами тих, хто володів колись черта#

ми і резами – нашим першим письмом

– буквицею.

Бог Буз – наш український Асклепій,

що за переказами навчив русичів ціли#

тельства. Він всемогутній і добрий на

відміну від жорстоких Богів інших на#

родів – бо в ньому сама душа українс#

тва. Він, мов Прометей, викрав небесні

знання й подарував їх людям. Тому й

знали, й шанували Бога Буса не лише на

Русі, а й по цілій Європі. Розгортаю се#

редньовічний твір «Роман про Трістана

та Ізольду». Ось чорним по білім: «Він

(карлик Фросін) знається на сімох мис#

тецтвах, на волховстві, на всяких ча#

рах... Він розгадує силою Бужібуса най#

глибше заховані таємниці».

Й писалися ці таємниці бузиняним

чорнилом, для стійкості в яке додавало#

ся окис заліза. А найшанованішим іме#

нем на Русі колись було – Буслайко.

Бузина завжди шанувалася в народі

за неповторні цілющі властивості.

Зозулинці

Бузина чорна
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Знахарі використовують з неї бук#

вально все: квіти, листя, кору, коріння

й особливо ягоди. Квіти Рай#дерева,

так бузину величали тато, застосову#

ються при кашлюках, лихоманках,

жарі. Як відхаркуюче, потогінне. Ко#

ли в породіллі не вистачає молока –

знову ж таки в помозі квіти. Вони чу#

дово гонять солі з тіла.

– Не труси, не труси, Йване, суцвіть!

Обережно рви! – пригашували мою

прить тато, – бо саме в пилку сила бузи#

ни! Й сушити її треба на біленькім папе#

рі, все до пилинки струшуючи!

Рай#дерево справді чудесні ліки при

артритах, ревматизмові, водянці, діабе#

тові. Як зовнішнє при ломоті в кістках,

опіках, подагричних пухлинах.

Квіти бузини чорної містять стероїд#

ний гормон, що активно бере участь в

обмінних процесах. Цим й пояснюється

високий оздоровчий чинник при хворо#

бах, пов'язаних з порушенням обміну

речовин. Атеросклероз, висипи на тілі,

прищі різного походження – це все лі#

кується бузиною.

Разом з квітучими волоттями кропиви
дводомної у співвідношенні 1:1. Напар.
Ложка суміші на склянку. Частка на
день. Чудово очищає кров.

При грипові, запаленні легень п'ють

міцний напар з квіток бузини. На

склянку окропу їх, потертих, ложку з

горою. Пити гарячим, невеличкими

ковтками, підсолоджуючи медом. Ба#

жано по картопляному парінню, щоб

добре пропотіти, під ковдрами чи ове#

чими кожухами.

При шлунково#кишковому катарі

всуміш з хворобами печінки беруть:

1 столову ложку суміші: квіток бузини,
насіння фенхелю, квітів ромашки, квітів
липи, листків меліси й м’яти холодної у
співвідношенні 4:2:2:3:3:6. Заливають в
склянці окропу, настоюють 2 години й
п’ють по півсклянки 3�4 рази на день, че�
рез годину по їжі.

При хворобах нирок готують напар з

листу бузини.

Гормоноподібні речовини містить й

сама ягода божого дерева. Вони такі

сильні, що сирими викликають блю#

вання. А ось пироги, киселі з бузини

неповторні ласощі мої в дитинстві.

Кисіль з сухих ягід успішно лікує на#

віть задавнений холецистит. Що тіль#

ки не пропонують при цій капосній

хворобі: цмин піщаний, нагідки, глуху

кропиву, холодну м’яту. Одним допо#

магає, іншим – ні. А ось бузина допо#

може всім. Зверніться до божого дере#

ва і ваш жовчний міхурець почне пра#

цювати як належно.

Ці ягоди дуже помічні при хворобах

шлунково#кишкового тракту. Ними оз#

доровлюють печінку. Вони кровоспин#

ні, болетамуючі, послаблюючі.

І, що особливо цінне: ягоди зварені в

меду допомагають при розумовому пе#

ревантаженні.

Вживають ці ліки по столовій ложці
тричі на день з негарячою водою. А чет�
вертий раз обов’язково перед сном.

Зникає відчуття «важкої голови», ну#

дота, запаморочення. Але варити пот#

рібно бузину окремо. Й без цукру, а по#

тім 1:1 залити свіжим текучим медом.

В рослині вдосталь каротину, рутину,

пектину, парафіноподібних речовин, –

тому вона успішно виводить радіонук#

ліди, солі важких металів, а ми кидає#

мося на різні незрозумілі, рекламовані

препарати.

Переварений сік з ягід чорної бузи#

ни нешкідливий при найсуворішій ді#

єті. П’ють його, завжди з позитивним

наслідком, при виразках кишок,

шлунку, при запаленні легень. В ній є

протизапальний фактор. В ягодах є ві#

таміни А, С, мінеральні солі, йод. Са#

ме це прискорює заживання як внут#

рішніх, так і зовнішніх ран. А йод, бо

він природній, особливо потужно ви#

тісняє з тіла його радіоактивний від#

повідник. Давайте повидла, джеми,

варення з бузини дітям. Адже недос�
тача йоду в тілі, як правило, приво�
дить до розумового відставання, а
врешті�решт виродження Роду. Саме

тут на сторожі поставлене Боже дере#

во. Дехто скаржиться, мовляв, непри#

ємно, виварена ягода хрумкотить на

зубах. Знайшли клопіт – перецідіть на

марлі. Матимете до чаю диво: і за за#

барвленням, і за смаком, і за лікуваль#

ністю. Уже сам колір підказує, що бу#

зина кровотворна, кровоочисна.

Коли доймали коліна на сиру погоду,

тато завжди напарювали торбинку бу#Автор малює у поліАвтор малює у полі

Весілля свічки. Картина Івана Просяника

Ромашка

Кропива дводомна
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зиняного цвіту навпіл з цвітом ромаш#

ки – рум’янцю й прикладали гарячим

наніч. А на ранок уже вставали без

охання. Такий же компрес чудово до#

помагає при сильних головних болях,

хилить в добрий сон.

Бузина за християнства гнана й пе#

реслідувана рослина, її церква колись

забороняла мати навіть близько са#

диб. Тому багато старовинних припи#

сів до нас не дійшло. І можливо, най#

головніший – рецепт довголіття. А

його колись знали й застосовували

наші волхви. Ось як про це розповідає

прадавня кощюна.

Наткнувся якось князь у хащі лісовій на

борть&пасіку. На галяві колоди стоять,

бджілки бринять, й дідок – сива борода

біля них клопочеться. Та так скрушно

плаче – світу білого не баче. Як скочить

князь з коня:

– А хто це, батьку, вашу сивину чіпати

посмів? Я їх зараз, як псів! – хапонувсь за

меча.

– Та, Бог з тобою, сину! – змайнув сльо&

зу дідусь, – то тато мене поскуб за вуха,

що я діда не послухав. Казано, бач, мені з

липи лико драти... а з неї ж бджілки ме&

док будуть брати. Ось я з в’яза й надер!

Було ж мені отепер!

Здивувався вельми князь. Заходить до

хатини, а там... два ще древніші діди си&

дять – бадьоро постоли плетуть, аж

хвиля встає.

– Що ж ви, батьки мої дорогі, їли, що ж

ви пили, що до таких літ дожили?! – кла&

няється князь в ноги.

– Це ми, князю, на житнім хлібі та на

бузиняній ситі – й дужі, й ситі!

Батько теж намагалися робити подіб#

ну ситу. Чавили сік, довго вистоювали

його на хмелю та ще якихось травах. А

тоді пили настоянку, присмачуючи ме#

дом. Можливо саме їй завдячували їх

многі життєрадісні літа. Недарма ж у

ягодах наявний вітамін молодості Є та

гормоноподібна речовина, що оновлю#

ють тіло. А кому ж не хочеться бути віч#

но молодим... богоподібним?!

Саме о цій, бузиняноквітній порі, та#

то щороку вирушали у свої мандри.

Ото як тільки вона починає викидати

біло#жовтувату кашку, батько робили#

ся якісь неспокійні, мов журавель пе#

ред Ирійною дорогою, коли з підне#

бесся вже голосить кру#у#у!

– Господи, Гарасиме... та берися ж за

розум! – починали мати.

– А що, Иваньку, я справді на Господа

схожий? – коротко на материні вмов#

ляння відрегочували тато.

– Та ти мене в німі дошки покладеш,

через свої дощечки! – й тільки двері

ґримались.

На слід Бусової книги тато напали –

це однозначно. Може не на оригінал,

різаний на моренному дубі, а вже на

списки, але напали. Я пам’ятаю ті не#

оковирні буквиці в загальному, сірого

паперу, зошиті. Зник він, як і материні

дорогоцінні рушники, коли чужим

людям, хоч і на короткий час, доручи#

лися ключі від хати. Зник, як і літопис

нашого Крупицько#Мазепівського

монастиря, ведений ченцями з XIII

століття. Ось#ось, в шістдесят восьмо#

му році! Спалила небога разом з хво#

робною постіллю останнього на Вкра#

їні «со душе праведних скончавший#

ся» літописця.

Пам’ятається. Але чи все з тих запи#

сів? – лиш щоденно повторюване, зло#

токарбоване.

Мати тобі життя дає – Мати святая!
Так хай же й поведінка твоя гідна

святині буде!
* * *

Посади сад Доброти в серці своїм. І мої
солов’ї прилітатимуть туди – Зорю
щоранню славити!

* * *

Як ти сивину вітаєш – так і тебе будуть
вітати в твині глибокій.

* * *

Вклонися чистому Сонцю ранковому.
Не мене возвеличуєш�себе!

* * *

Пам’ятай хто ти є! Звідки прийшов! І
перед ким постанеш! І шлях твій буде
чесний, істинний.

* * *

Моя світлиця
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До останнього подиху домагайся
Щастя. А раптом цей день тобі на завтра
означений, а ти сьогодні крила опустив.

* * *

Не зазіхай: ні на небо чуже, ні на Землю
чужу! Будеш в порфирах – а гол! Зрячий
– а сліп! Волаючий, а нім! Бо я – РОД�
Бог твій, відвернуся від тебе!

Цікаво, що такі звучні вислови#за#

повіти батько величали – РОД#ника#

ми. Що в них втайновано – ім’я Бога

РОДа, чи вказівка – це першоджере#

ло? Тепер доводиться лиш гадати!

А тоді, що тоді мені було перейматися

батьковими клопотами. Навально насу#

валася головна подія року. Хлопці вже

гуртувалися у ватаги. Визначали глава#

ка. Поспіхом плели батожища. Вп’яте#

ро, всемеро. А кому пощастило на старі

ремінні посторонки – вдев’ятеро з ки#

тицями. То там, то тут вечорових, дріма#

ючих псів будять, немов з самопала,

гучні виляски. Проба. Пастуша проба!

Шиються торби. Ріжуться довгі, з

кандібоберами, палиці. Різні ґарагу#

листі свистілки, тріскачки. Обходяться

всі лісосмуги й незасіяні видолинки, де

найсоковитіша, найгустіша трава. Де

суниця, малина, заяча капуста. Де аїр

буяє Все це ми пробували на зуб. Пас#

тух, як відомо, нічого з собою в поле не

брав, окрім хліба. Там усе знаходив. А

які подвиги вершив! То орду сам відже#

не. То Змія#тридцятиголовця перемо#

же! Ось так хитрющий Змій... переки#

нувся в старців#прошаків і ходить, ви#

зирає – де найбагатше село. А тоді яв#

ляється страшидлом: «Буду вас захи#

щати, нікого в обиду не давати... якщо

раз на тиждень мені по теляті водити#

мете!» А тоді розжиріє, уже по волові

щодень бажає. Спустошить село... й да#

лі руша старцями – прошаками, позаду

торбу кропив’яну волочачи. Ото тільки

пастух й дотямив, що то хвіст Зміїв. Та

тих прошаків#зміюків з товаришами

вірними й перебив.

– Тату#у, а ви хоч раз бачили по трид#

цять прошаків зразу?

– Я їх, сину, сотнями бачив! В трид#

цять третім! Опухлі, що страшно й гля#

нути, біля вітряка, отам, умирали.

Братська фронтовиків могила знаєш

же де? А цих загребли... і ні знаку, ні

признаку. А Змій#одноголовець сидів у

Кремлі, люлечку смоктав. І кров з Ук#

раїни заразом від Дону до Дунаю.

Мільйони голодною смертю піп недо#

вчений з Кагановичем виморив! І бач

як: над тими комаками, що з народу

знущались, їх німці тоді в клуні спали#

ли, памнятник, а над цими, безневин#

ними – полини!

Тому#то я й запишу через багато років

в своїм щоденнику.

«Тоталітаризм влади – завжди приво�
дить до концтаборів. А тоталітаризм
ідеології – до інквізиції й нищення цілих
цивілізацій!».

Канікули насуваються, мов лавина.

Невідворотно, щасливо, заливно, ши#

роко... врешті... здихався школи з її ма#

тематичкою. І навіщо ото скаржитися

матері, все ’дно ж Лобачевським не бу#

ду. По отім прикрім випадку в моїй

постелі одразу ж була зроблена ревізія.

Казки, яких там тільки в мене не було:

навіть китайські – тато повернули, а

ось Жюль Берн... тато кілька разів про

капітана Немо перечитували – так він

їм до душі припав.

Батожища аж висвистують. Пасту#

хи, гордіші від своїх круторогих ко#

рів, прошкують поволі повз двір,

зверхньо позираючи на наші вікна.

Мені в той пастуший вертеп – зась. Я

– індус. Ні, тато мій українець з діда#

прадіда, козак, такі в церковній книзі

записано. Аби ж то... я б санскрит

знав! А то лиш на старослов’янських

титлах спотикаюсь під мамину хваль#

бу. Вони тільки й снять мене свяще#

ником – у Москві протеже, з нашого

села, в академії. А в мене не сходить з

ума – «недовчений піп!»

– Індусику#чорногузику! – лементу#

ють хлопці.

Індивідуальник батько – не колгос#

пник – ото й усе пояснення. Але в

мене книг на літо – повен віз. Ось

вам! – тупаю на ті свисти грізно но#

гою. То я Цура, Пека, Оха кличу, щоб

захистили мене.

– Ти, Иваньку, мені кубельце яєчок

перепелячих не забудь! – просять тато.

– Я тобі затявся самокатну купити –

куплю! Тільки ж на сонце козирочком

роздивись їх, щоб не сиджені були! Ато

торік...

Той «торік» я не забуду повік. Дзвоном

в пам’яті.

Пастухові драти яйця – наймиліше

діло. Ото десь так, тижнів зо три по

прильоту, хтось та й обронить на вели#

кій перерві:

– А я вже примітив – літають тільки

селехи!

Це як знак. Як постріл для мислив#

ського пса... качки почали нестися! Та#

то завжди горою стояли проти нашого

розбою.

– Ну, чи вам курячих мало? Ні... ото в

шелюзі брьохатись!

Що там курячі! їх щодень... А ось ка#

чачі! Синюваті, з отакенним жовтком.

Та не на сковороді, а в консервній бля#

шанці, впереміш з попелом... ото сма#

кота. Я на ті розбої лиш вряди#годи

потрапляв, як десь тато відлучалися. А

самому, воно одразу ж смак пропадає.

Ото ж я сам собі господар. Жену своє

стадовище на Зубовку. Там паші... і

ніхто тебе не турбує. Розгортаю «Лю#

дину#невидимця» і в третій раз, мов би

й сам невидимець. І чогось цап Мики#

та назирив отой мочаристий віхоть

трави. Я палицею навкидя. А з#під неї

«хур#р#р#р#р» крижачка. Туди. Так і є –

гніздо. І повнісіньке яєць. Синюватих,

гладеньких, лискучих, мов з мармуру

точених. Аж дух перехопило. Оце так

пожива. Врешті і я... Цок – палкою...

засидок. Може, три дні, може, від сили

п’ять. Але його золотисту серцевину

уже покрило мереживо тонюньких, що

волосинки, червонястих жилок. Вони

біжать звідкись знизу й сходяться в

центрику, в мікроскопічній цяточці,

що тріпотить, пульсує, неначе манюня

трояндова пелюсточка на вітрі. Я зас#

тигаю, як громом вражений... розкри#

лося вікно в Таїну. В Тайну життя! В

неосяжний, незбагненний людиною

світ Першотворення. А тепер що?

Що?! Я ж убив це життя! Вбив! Мене

аж зморозило всього. Може, це зовсім

не яйце. Може б з нього вилупилась

ота Кривенька качечка, що стала б діду

Михайлу та бабі Марійці за донечку?!

А так самувати їм тепер... мене неначе

хто садонув в груди – дихання перехо#

пило... яйце – плюсь – з рук...

Перепілка

Кубельце яєць перепелячих.
Одне яйце варте тисячі курячих 
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Три дні мене всією сім’єю відпоюва#

ли та відшепчували. І глоди тут, й глухі

кропиви, й очний цвіт польовий.

«Пропаде його життя! – зітхали бать#

ко, – м’якосердний він дуже! Ох,

м’якосердний!»

Дотепер я панічно обходжу всі гніз#

дів’я.

– То ти ж на сонце дивись, чи не за#

сидок! А тоді й бери! – напучують

вкотре тато, – ото щоб знав, одне пе#

репеляче яйце – варте тисячі курячих.

Та ще при такій, як моя, старості!

А варте! Японців по Хіросімі врятува#

ла саме ця співуча птаха#перепелаха. Її

яєчко врівноважує всі функції тіла.

Канікули! Що може бути звабливі#

ше?! Сніданок мені тепер, пастухові,

готують особисто. Мати не нарадують#

ся на мій апетит. Ох, якби вони взири#

ли, що то мій всеядний приятель – цап

Микита – допомагає – було б обом ло#

макопедагогіки. І я віддячив йому, мов

справжньому другові. Поцупив з комо#

ри батькового чорного, ширококрисо#

го капелюха. Прорізав у денці дві дір#

ки... Микита з його довжелезною боро#

дищею став одразу схожий на дуже вче#

ного мужа. А реготу було хлопцям, а

сміху було сусідам. А татові аж до сліз.

– А капелюшину#то де ти взяв?

– Я опасливо задкую.

– Цікаво?! Де ж ти тепер ночувати#

меш? – судомлять брови тато.

– А геть, Гарасиме, – кидаються на

мій захист мати. – Що упало – то про#

пало! Я давно в тій капелюшині хотіла

квочку посадити! Все’дно не носиш...

міль побила!

Але тато невблаганні. Єдиний ряту#

нок – бур’яни. Ось на тин кинуто стару

кухвайку, мов для просушки. Ага, ясно!

Тепер не пропаду! Найм’якше лежати –

там, де кури кубляться. Ось вареники

на підвіконня – холонуть. Повечеряв...

і сам собі пан – розлігся. Ось вже прий#

шла мура Жмура... принесла бліх повен

міх! Про що це? А про те... Чорна пава

землю покрила – хвоста розпустила,

аж іскриться. Поле не міряно, вівці не

щитані. Он молодик – пастух – свої

круті роги задирає догори... на ясну по#

году. Праворуч його взирив! Стало ра#

дісно й легко – добра прикмета – вес#

тиметься мені в руку цілий місяць. Ву#

хо звикає до цвіркунів, а очі до зірок.

Яка там Велика Ведмедиця – то Віз

гуркоче по небу. А за ним, як добре

придивитися, маленька зірочка скаче –

то песик за чумацьким возом біжить.

Он Діва з повними відрами їм дорогу

перейшла. Хить#хить коромисло. А з

чумацького воза натрусилося солі, з

краю в край. Вона аж на землю пилом

долітає, як довго дивитися, аж очі сльо#

зяться. Он Квочка. «Ходить квочка –

коло кілочка – водить діток коло кві#

ток!» Он Перун#Стрілець в Барана ці#

литься круторогого. Он... зоря покоти#

лася. «А хай зараз тато вийдуть з хати!»

– Иване#е! – голос уже тягне на при#

мир. (Я враз підхоплююсь.) #Іди, гемо#

не, в клуню! На сіні тепер спатимеш, лу#

ципер отакий!

А сон на сіні, що то за сон на сіні!

Здається, аж з край світу чути: десь хви#

ля плюскає по берегу й шерхоче опада#

ючи, пташа народилось – цвінькає, ти#

ша зітха, гладячи зайцеві вуса. Тільки

вітер не спить, аж співає у вухах моїх.

Мчу, розтинаючи грудьми пругке по#

вітря, мчу#у! Що ж це за кінь піді мною

такий стокрилий? Ой! – аж дух пере#

хоплює... ноги мої босі... ноги мої сріб#

нокопиті росу збивають, грива моя

шовковиста на вітрі свистом. Не здог#

нати, не перепинити! Одним махом ви#

хоплююсь на Царинку. Кров аж співає

від радості... праворуч молодісіньке

просо – тільки#но випнулось з вогкої

пухкої землиці, тремтить в росі. Хто

мені в указ? Падаю шалений від щастя,

качаюсь по м’якім й теплім полі... пі#

вень горлає задьористо, переливно, за#

зираючи з цапом Микитою в клуню...

дніє вже давно. А я ніяк зі сну дивного

не віддишуся. Хіба я знаю, що цього

дня мене справжнє щастя чекає?!

Дотримали тато таки слова. Тато в

мене золоті! Приганяю я свою орду, а в

сінях... а в сінях. Мамо ж ти моя рідна!

Стоїть новенький, зелений, мінський

велосипед! Пахне гумою, фарбою,

мастилом, летом вітру – не велосипед,

а справжнісінький самольот. Моя нес#

тримна радість відбивається в татово#

му обличчі, в маминих, завжди чомусь

смутнуватих, очах.

– Ану метни навкрес та подивись, мо#

же й у нас де калган росте! І той год забу#

ли, і сей год.., а Михайло ж мені збирає!

Калган – це напевне татарська назва.

Калга – не інакше як голова. А по#на#

шому, по#українськи, він перстачем
називається, бо листочки в нього так,

неначе долонька розчепірена. Корінь

коли настояти на горілці – кривавець.

Й росте він здебільш там – де підбіл. Й

по легенді так, й насправді. А чи зміг

би я отак, мов той хлопець, просто ха#

нові у вічі, смерть за спиною чуючи?

Захопили раз хозари поганії град

руський Ґлєбль. Кинулись ясир брати –

нікогісінько. Русичі по болотах, по

яругах поховались. Ну бо степовики

розлючені всюди никати. Й таки нат&

рапили на здобич: старця сивого та

отрока юного... мужів зело мудрих –

літописців.

Діда зразу ж забили – старий сокіл но&

вого гнізда не зів’є, а хлопця зв’язали, з со&

бою забрали. Й зазнав він путі важкої,

дороги тяжкої.

Аж ось коні спинились, степовики спі&

шились, ведуть хлопця до шатра багато&

го, зорею хижою – вінчаного.

– Оце так муж зело мудр! – зарего&

тав каган, кумисом похлинувшись. – А

втім, може й добре, що молодий! Писа&

тимеш не княжу лжу, а, правду, що я

скажу!

– У кожного вона своя! – відказує смі&

ливо хлопець.

– А степи мої нехожені, а землі мої без&

краї! – бундючиться каган.

– Твоя земля, кагане, під кибиткою

скрипучою, ото і вся!

Насупився хозарин:

– Галалуа мій бог над світом, а ви тем&

ні русичі його не відаєте!

– Чого ж не відаємо? Ще й шануємо!

Пастухом&гусятником кличемо! А над

світом – Сварог – сонечко ясне! Воно й

незрячому шлях у сторону отчу вкаже!

Як зарегоче злісно каган, як крикне сво&

їм баскакам&охоронцям:

– Заліза! Заліза сюди коленого! Огнен&

но&білого!

Заломили баскаки йому, молодому, руки,

здибили за чуба вороного голівоньку буй&

ную: і в одну мить день ясний став хлоп&

цеві – ніченькою вічною.

Вивели його хозари в степ, осліпленого,

турнули в спину та й насміхаються:

&Ану, хай твій бог веде тебе в сторону

отчу, в сторону Руську!

Впав отрок на коліна:

– Гойсподине! Боже! Всемогутній

Свароже! Виведи мене на ясні зорі, на

чисті води, в край веселий, в мир прав&

дивий! – благає, скривавлені персти

простягаючи.

Мовчить Сонце, яро степ палячи. Рего&

чуть хозари:

– Ну, вже день пройшов! Зосталося ще

два... й покотиться твоя голова!

Та мовчить небо й другого дня. Ось і на

третій Сонце яре встало – криваво хлоп&

ця обкупало. Звівся він навпроти:

– Гойсподине мій, Ясноликий! Та вони

ж над русичем познущалися. Над твоїм

онуком насміялися! – прошепотів ледь

чутно смаглими вустами.
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Раптом стишився суховій півден&

ний. А в обличчя дмухнув рідний, схід&

ний. Як зрадіє хлопець, як кинеться

бігти. А хозари на коней та за ним,

опасливо на Сонце зиркаючи. Біг він,

біг, обличчя скривавлене лагідному

вітру підставляючи, аж зупиняють

його баскаки:

– А чи вже твоя земля, чи ще наша? По&

милишся... – виймають шаблі, – сіроман&

ці тебе оплакуватимуть!

Став хлопець навколішки... помацав:

трава жорсткая, земля трісканая.

– Чужа це сторона!

Ось й на другий день вони зупиняють.

Провів хлопець рукою по траві&мураві...

чужа! Коли це й на третій раз велять –

шаблями над головою свистять. Торкнув&

ся хлопець травиці, а вона: листок зверху

тужав, а зісподу ласкав, мов матінчина

долоня. Як крикне він зраділо:

– Бійся, враже! Це вже гніздо княже!

Руськеє! Мій тут дім кожна яруга! Не

мине вам ця наруга, хоч тікайте, хоч ні!

Так він, землю перстами торкаючи, й

до ріки дійшов, людей знайшов. Правдонь&

ку гіркую повідав. А там, де хлопець той

до землиці свої зболені скривавлені пучки

прикладав, виросло цілюще зілля перстач.

Перстач прямостоячий
(Potentilla erecta (L.) Натре)

Від інших перстачів його різнить

дрібненька, чотирипелюсткова, со#

нячна квіточка, з кривавою середин#

кою. Та корінь рудий, схожий на зігну#

тий мізинець, чи рака, часто з бульбоч#

ками, що злегка, як переламати, сві#

тяться в темряві.

– Ось той листок, що зверху тужав, а

знизу ласкав! Підбіл! Значить, й перстач

тут десь недалеко. Може там далі, де не#

оране. Бо він тільки на цілині росте.

Вільнолюбивий. Далеко ж я затрапив.

Вишневий хутір виден. Ось де він! Пер#

стач мій дорогий! Тут той хлопець ос#

танній раз торкнувся землиці рідної, бо

ж повертався він додому. А Ґлєбль ось –

навкидя... Колядином зараз зветься.

Чудодійний цей корінь. Колись в За#

порізькому війску перстач#п’ятипал був

на чільнім місці – недарма називався

знахарями#характерниками – «козаць#

кий женьшень», за цілющі: властивості.

Його заготовляли в кожен курінь поряд

з оманом, РОДовиком, зозулинцем, шип�
шиною. Найперш він застосовувався, як

кровоспинне. А зупиняти кров запо#

різьким лічцям доводилося чи не що#

день. Там турки#татари, там ляхи, там

московити. Але він відмінно зупиняє не

лише зовнішні, а й внутрішні кровотечі.

Одразу ж гасить дизентерійні проноси –

хворобу досить небажану у війську, тут

виявлялася дія дубильних речовин,

яких в перстачі прямостоячому до 30

відсотків – більше, ніж в самому дубові.

Він добрий знезаражуючий засіб, бо в

ньому, окрім багатого мінерального

вмісту, є ще й хінова кислота. Перстач
чудово лікує зуби. Робить їх білими,

міцними. І, взагалі, лікує всю ротову по#

рожнину при виразках, запаленнях.

Відваром кореня змащують рани, про#

лежні, опіки, відмороження. Зварений з

коров’ячим маслом, а краще з гусячим

жиром, успішно лікує тріщини на ру#

ках, ногах, губах. Навіть деякі грибкові

враження. Отакий він сильний.

При кровотечі з шлунку додають перед
кип’ятінням до відвару перстачу одну
чайну ложку льонового насіння. Вжива�
ють цей відвар по столовій ложці кожні 2
години.

А сам – 1 ложка на склянку. Кип’яти�
ти 5�7 хвилин. П’ють тричі на день. 2
склянки денна частка. При жіночих кро�
вотечах, до їжі.

Але головна цінність цього кореня

проявились аж зараз, в наш, «мирно#

атомний вік». Хвороби щитовидної за#

лози стали дуже й дуже частими. Саме

тут – перстач незамінимий.

Беруть 2 чайні ложки посіченого чи пе�
ретертого кореня на склянку води й нава�
рюють на слабкому полум’ї до 10 хвилин.
Годину настоюють. Проціджують. Для
дорослого – це частка на день. А дітлаху
на склянку – 1 чайну ложку. Між 21�ден�
ним перебігом лікування роблять дво�
тижневу перерву. Можна в ці дні підклю�
чити дубову кору. Дози такі ж. Лікування
тривале, не менше двох років. Але успішне
й без побічних ускладнень і операцій, що
травмують дитя.

Потужніш п’ятипалу діє його близь#

кий родич – перстач білий. Листячко та#

ке ж, а квітки невеличкі, чепурненькі,

білосніжні, мов у суниці. Й цвітуть вони

водночас – травень#серпень. Для ліку#

вання беруть всю рослину. Заготовля#

ють, як відцвіте, щоб не винищувати це

цілюще зілля, що стоїть на сторожі на#

шого здоров’я.

А баба Онися від цієї хвороби, вона

називає її по#народному – воло, засто#

совує звичайнісінький тютюновий

лист. Його, свіжий, напарюють на

вкипілім молоці й примотують до

хворого місця на ніч.

Ну, а як не згадати перстач – гусячі
лапки. Це зіллячко відоме кожному. Тра#

ва гусячого перстачу славиться як добре

в’яжуче, кровоочисне й болетамуюче. А

напар цього перстачу на козячому мо#

лоці – найкраще сечогінне. Що, до речі,

не подразнює нирок. Й тому бажаний

при їх хворобах.

А сік свіжої рослини, змішаний в рівних
частинах з соком зеленого жита, вжива�
ють по 3 столові ложки на день щоб поз�
бутися ниркових та жовчних каменів.

Гусячі лапки дуже помічне зілля від та#

кої чоловічої капосної хвороби – як

простатит. Уже при перших двох тижнях

вживання настає покращення, зника#

ють болі, поліпшуються сечотоки, при#

пиняться їх часті позови. Трава ця дуже

помічна й при хворобах печінки, жов#

чного міхура, при недостатньому виді#

ленні шлункового соку й жовчі.

Беруть 2 столові ложки трави на пів�
літри окропу. Підкип’ячують до 3 хвилин.
Настоюють годину. Вживають по тре�
тині склянки тричі на день.

Перстач гусячий > гусячі лапки

Перстач прямостоячий

Перстач білий
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А одного разу до баби Онисі прийшла

така згорьована жінка і вже в надії, бо до

батька йшли здебільш чоловіки. А з де#

лікатними хворобами – тут баба в помо#

чі. І ніяк та бідна молодиця не могла ди#

тя доносити. Добрий вузол в руках й ме#

ні, навіть, барбарисок жменя там була.

– Рву я таке зіллячко собі на пропита#

ніє, людям на зцеленіє! – й винесла ці#

лий вузлик свіжорватих, але вже вису#

шених гусячих лапок, верхівочки разом

з насінням достиглим. – Відвій, моло#

дичко, насіннячко... і одну чайну ло#

жечку на стакан молока. Трохи при#

кип’ятиш й вип’єш за день. А я тобі ще

назбираю. Тільки ж не піднімай нічого

важкого, ради Бога, то й бабувать мене

покличеш!

А хто не знає перстачу сріблястого,

що називають дерев’як�зілля, за цупке

стебло. Збирають верхню частину рос#

лини з срібними листочками й жовтим

дрібненьким суцвіттям. Застосовують,

в основному, як в’яжуче. Хоч радять

його сільські бабусі вживати при нир#

кових та інших кровотечах, при гіпер#

тонічній хворобі, ревматизмові, при

лікуванні різних дерматитів. Вжива#

ється як і гусячі лапки.

Й готується так. Бажано теплим, за

півгодини до їжі. Трохи сильніший – з

ложки на склянку води – навар вико#

ристовують зовнішньо.

Хотілося б підкреслити, що трава пер#

стачу срібного лікує папіломатоз сечо#

вого міхура. Застосовувати як вказано

вище. І лікування довге.

Родина перстачів дуже неповторна й

до кінця не вивчена, краще б сказати, до

кінця рецептура не зібрана, бо наРОД
найліпший вчений.

Велосипед мчить повз квітучі жита,

повз біле шумовиння гречок. Бджоли,

ох ці бджоли... як припне жалом сороч#

ку до тіла, мов кнопкою. Тато кажуть:

«Придивляйся, призирайся – це твій

хліб!» А хай йому – такому кусючому

хлібові. Гречки – це найперше мед. Він

добре піт гонить – й заспокоює нервову

мережу. З холодною водою піднімає кис�
лотність шлунку, з теплою – знижує. Ну,

а гречана каша... смакота. Дієтичний

харч і поживний, і корисний при всіх

шлунковокишкових захворюваннях, ді#

абеті, недокрів’ї. Розладах нервової сис#

теми. Мені обов’язково велять нашмор#

гати її білого цвіту з відро. Його п’ють

при радикулітних болях, невритах, ге#

патитах, ожирінні.

Висушену верхівочку, 6 столових ложок
на і літр окропу, злегка прикип’ятити.
Настояти півгодини. П’ють – до 4 скля�
нок за день при сильному кашлі, бронхі�
тах, артритах, різних склеротичних вра�
женнях, поліартритах. При пониженому
тиску крові з почуттям кволості. Тут
частку зменшують наполовину. Відваром
полощуть горло при запаленнях, ангіні,
ларингіті.

Ось вам і хай буде гречка, щоб не супе#

речка. Цінна гречка як в кашах, так і в

чаях ще й тим, що в ній, як ні в якій ін#

шій рослині, багато рутину, – а він лікує

променеві враження!

Вітер аж співає у вухах. Мчу, мчу,

розтинаючи грудьми туге повітря. Ве#

лосипед, немов стокрилий. Неначе

злечу зараз в повітря, в джерельно#

чисту височінь.

Одним махом вихоплююсь на Царин#

ку. А свіже поле праворуч, молодісіньке

просо тільки#но виткнуло з пухнастого

грунту свої плескатогострі росточки... й

серце в одну мить обірвалося... весь

край лану скопитаний, викачаний.

Велосипед, мов наляканий звір, ринув

з гори, гурт колючих мурах поповз по#

тилицею: нижче, нижче, морозько зро#

билося, здалося, хтось великими, пиль#

ними очими прошиває мені спину. Я

весь малію до дрібного беззахисного

зайчати. Педалі аж звискують... подалі,

подалі.

Що то було: дивний збіг – ходять же

коні по волі, чи мої химороди, в дитинс#

тві, я на них був багатий, а чи отой, не#

розгаданий волховський світ, який кра#

єчком, на мить відкрився переді мною, в

оті таємничі надзнання, що колись так

були поширені на Русі. Недарма за руси#

чами#гіперборейцями батько історії Ге#

родот поселив волкоґлаків#перевертнів.

Вигадка античного автора – не думаю!

І все якось мені не вдавалося підібра#

ти ключа до Дідомихайлівської магії.

Не раз дивувався: не маючи рушниці і

в заводі, вони ніколи не поверталися

від коней з порожніми руками.

«Оце селешок заплутався в осочинні!

Так я його й злапав необаху! Кушай!»

Ага... півпуда крижака – заплутається

він вам! А чи росомаха! Як по хутрі так,

ніби її ми ум’яли.

«Ну таке дурне, забігло під коней! А ті

його копитами, копитами! Так і прос#

тяглося! Добре м’ясце, правда!».

Ага, таке воно дурне, щоб на вірну по#

гибель пертися!

А про зайців уже нічого й говорити.

Дід хитрючі петлі на них з кінського во#

лосу ставив. Довго за «мертвим милом»

полювали, і таки роздобули... ніщо не

вислизне!

– Риба та зайці – заводять у старці! –

регочуть, підбухикуючи, дід. – Які там

ще петлі, я їх на цеглу ловлю! Дуже

просто! – витягає з грубого сукна галі#

фистих штанів ворочок махри#потерухи

та зненацька мені дрібку під носа.

Чманне зілля. Чхаю так завзято, зда#

ється, аж вся земля здригається. Дід смі#

ються, вдоволено граючи обличчям.

– Ото розкладу цегли попід лоззям й

на кожну дрібочку тютюнцю. Вухатий

бачить, щось червоніє. «О, – дума, –

мабіть, морква! Дід Мороз для нього

загубив!» Бігом, бігом: нюх#нюх та –

апчхи! – головою лусь об цеглину. Хо#

ди та збирай у мішок! – і регочуть аж

до захлипу. Кругле діжисте обличчя,
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неначе місить отой біс#веселун, що

завжди хазяйнує в дідовому нутрі.

Та несподівано сміх переходить в ка#

шель. Надривний, асматичний, що ла#

має старого, мов складаного ножа,

навпіл.

– Михаю! – з сльозами в голосі про#

сять баба Марійка, – кинь те куриво!

Хай воно западеться! Урве воно тебе, ур#

ве! Аяк же гірко самувати!

– О, Йванько Гарасимович догледить!

– витирають зволожілі очі.

– Ага ж, догледіли діти чортового

батька! – зітха скрушно стара, – я тобі

зараз зіллячка зварю! Добре?!

– Ядуха проклята! – важко віддиху#

ються татів ліпший приятель, – й пра#

во, задавить колись! Запомни од неї,

клятої, рецепта помічного, аби ото не

пив уже б...аги#хи#хт#их! По дрібці:

підбілу, подорожника#бабки та греча#

ного цвіту. На стакан. Зразу гасить

будь#який кашель. І такий, як у мене.

Або на край випадок – (це астма) су#

хий лист дурману, скрутити цигарку й

дві#три затяжки зробити. А чи дихнути

ним з жаркого вугля. Й голова пройде

заразом. Але не принаджуватись, бо

воно, холера бери, отруйне сильно! Та

краще все ж таки з підбілом мати діло.

Він, знаєш, добре при безплідді допо#

магає! – уже докидає, як баба Марійка

виходять. – Воно часто трапляється

через запалення яєчників у жінок.

Порівну: підбіл, золототисячник, бур�
кун жовтий, все квіти, 1 ложку суміші
запарюють склянкою окропу. Добре нас�
тоюють. Це частка на день. По 12
днях пиття треба взяти порівну пропо�
лісу й воску й зробити свічі такі, як ме�
дичні. І по одній щоденно спереду й ззаду
на ніч. Теж 12 днів. А потім ще дванад�
цять днів травою.

– І будуть дітки, а тобі на калачі!

– Прополіс пользовитий страх... Ну,

вже пий, кривишся, інтелігенція... ми

з батьком було, ех, Ирій Небесний!

Діду#діду! Ой хоч крикни – не док#

рикнеш. Ой хоч зикни – не дозикнеш!

Ріка часу... І дні плюснули в ній, як жер#

товні мідяки Харону.

Я ще й зараз сторожкуюсь того «вра#

жого» місця. Пролітаю з «РОДослави#

цею» на вустах. Що то було... сон чи

явина?!

Велосипед – велике діло! Й по мали#

ну, й по ожину, й по рибу на Цибулів#

ку... такенні коропи. І з крутого берега,

мов з катапульки у воду – хто далі...

тільки спиці свистять під тобою.

Вихоплююсь за сосняк, на просто#

рище... і раптом... прямо з дороги шу#

гонув угору лелека. Якось незграбку#

вато, боком. Виструнив ноги, як і на#

лежить, назад. Ой Леле, що ж це одна,

при кожнім змахові крила, метеля#

ється з боку на бік, мов переламана

червона лозина. Мене пронизав

якийсь незрозумілий пульсуючий

біль, аж в очах потемніло. Лелека, ок#

ресливши широкий круг, впав каме#

нем на чорну ріллю. Й застиг, пони#

ривши голову. Сідало сонце, кривав#

лячи гречки, кривавлячи білого леле#

ку, кривавлячи моє серце.

Я мчав додому, мов за мною вимахую#

чи арканами, гнала ціла орда.

– Тату! Та.., – віддих забило, мов

грудьми об стіну. – Там лелека. Лелека...

нога переламана!

– Що ж, дитино, уже темніє. Ось зав#

тра зранку й підем! – розважив мене

батько.

Всю ніч млоїло серце й нога заходила#

ся. Те літо й, правда, мені її перечахнули

на футболі. Схопивсь, лиш зазоріло.

Шукали ми того лелеку й на Зубовці, й

на Заплавах, й до Рудої аж дійшли... ніде.

– А нога в нього зростеться, тату?

Правда! – слабка надія бринить в моє#

му голосі.

– Зростеться! Зростеться, сину! –

глухо, немов з бездонного колодязя

болю, родиться батьків голос.

Та я здогадуюсь, це вони говорять

лиш для того, щоб втішити мою роз#

краяну душу. Мовчимо. День неначе

зів’яв. Жмаканий машинами шлях,

жмакана рілля, жмакане небо хмар.

– Але затям! – голос в батька раптом

робиться високий, сурмовий, мов би

то не він це говорить, а хтось, незвіда#

ний, вістить згори його вустами #

Затям! Гріх людину зобидити!
Але гріх понад гріхів
– зобидити німий язик!
– Чи то звірину, чи то пташину!
Людина до людини піде, щоб пожа#

літися на своє нещастя. А до кого при#

хилиться той лелека?! Згине він! А йо#

го ж десь дітки чекають! – й так важко

зітхнули, у мене аж сльози на очі на#

вернулися, важкі, нерозрадні, мов з

гіркого чаду.

Отак глибоко, незаживно на серце

лягла мені одна з головних заповідей

родославства.

– Тут, бач, яке цікаве діло, сину, хрис#

тиянські душі нібито по смерті десь без#

дільно аж до Страшного Суду нудяться.

Тобто – кінця життя на землі. Та життя ж

на планеті ніколи не закінчиться! Бо во#

на – РОДове серце. Живе, тріпочуче.

Вмре воно – то вмре й сам РОД. А він же

безсмертен! Якби так справді з тими, ду#

шами було, то життя б зупинилось. Й до#

сі ми з кам’яними б сокирами бродили.

Ось я вмру, а мою душу в нове створіння

пошлють. И воно і пасічникуватиме, й

зільникуватиме! Це якщо ти був люди#

Дурман

ПідбілПідбіл

ЗолототисячникЗолототисячник

Буркун жовтийБуркун жовтий

Лелека, окресливши широке коло, застиг
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ною – не плюгавцем... а то буде твоя ду#

ша вік катуватися: чи в псові, чи в свині,

а чи й у зміюці – що при житті заслужив!

Мавр так глянув на мене, аж торо#

пію... мамо! Та в нього ж людські очі!

Хто ж там катується, й за які гріхи по#

пав у живу в’язницю? Може, отой ка#

цалап, що шапки з собак шив?! Я зля#

кано позадкував: «Зарікаюсь! Заріка�
юсь, ніколи більш не підіймати руки на
живе створіння!».

Сьогодні цап Микита мене не чекає.

Його орда вдома – накидано город#

нього бур’яну вволю. Мене чекає дзба#

нок, на денці з медом. Мурахи, ох, як

полюбляють мед! І не лише мед. Дядь#

кам стільки втіху#сміху, як тато про

свої бойові Карпатські походеньки

розповідають.

— Війна найперш сльози й воші мно#

жить. Нагибали ми раз поміж смерек

отгакенний мурашник. Хоч і передова,

а воно неділя – затишок. Ми швидень#

ко гвинти свої до деревин.

– А ви, – кажу, – хлопці, знаєте, як

козаки вошви позбувалися? Дід мій,

Василько, чумак, розказував. Скидай#

те сорочки, кладіть отут!

Як ухопили мурахи ту вошву, ту

гнидву, метуть, наче щіткою. І де він

узявся, наш поручик... як гарикне:

«Что ето такоє?» Ми підхопились було

честь віддавать, а як віддаси – страмне

місце прикриваєш човником. Так я но#

гою вказувать: «Гляньте, – кажу, – му#

рах не враг, нам сінізацію робить,

вродь як інтендантський собі запас на

зиму!» Бачу, він йорзь#йорзь плечима,

е#е, думаю, й білу кість вошка любить.

«Прошу, ваше благородіє, призволяй#

тесь, скидайте білля, а ми на караулі

честь#честю постоїмо!»

Отакі#то козаки мудрі були. Але й ми

не дурніші. Як наб’ється їх на мед... Ма#

ти мішають з коров’ячим маслом й мло#

ять на слабкому вогні. Тоді закривають в

щільну бляшанку, ще й воском прикапу#

ють. А взимку, як нападає на тебе чхан#

ня, потер в долонях того мурашиного

трунку, вдихнув – пробиває будь#який

нежить. Якщо ж вас напала така капость

влітку, теж з мурашника треба допомогу

брати – поплюєш на долоню, провів по

них, метушливих, налипли – розітер і –

апчхи!. # аж луна котиться. Дихаєш з тих

долонь, додому йдучи, терпкий дух, лі#

кувальний. Коли ж ломота в суглобах, то

береться цілий, не великий, мурашник

заливається окропом, і як дещо вистиг#

не, з годину паряться в ньому.

Дуже помічні мурашині яєчка при

нервозах, серцевих недугах, коли не#

достатня кислотність шлунку, зокрема,

при гіпоцидному гастриті і як загаль#

нозбадьорююче.

А один дідок, розповідали батько, ко#

лись радикуліт лічив... зсипав цілий му#

рашник в мішок... штани з себе й туди та

й зав’язавсь шворкою. Спасати його при#

бігли мало не півсела – так лементував.

Мурашник – ціле місто... мега#поліс.

Єгипет в пору свого найвищого розкві#

ту. Я уявляю собі отих мурашиних фара#

онів. Мудрих й врівноважених. Як довго

придивлятися, їх обов’язково побачиш.

Звичайний муравлик безкрилий, а в са#

новитих – великі прозорі крила, що пе#

реливаються веселково на сонці. Й по#

чет навкруг. Є у них й свої дивні письме#

на, й мудреці, що бережуть одвічні не#

доступні нам, велетам, тайни.

А який пресмачний мурашиний «мед»!

Обкориш лозину, обслиниш, повору#

шиш в мурашнику – вони злющі, що

потривожили їх розмірений ритм, наки#

даються на той прутик кусати... обдмуху#

єш їх і в рот! Таке вдоволення, аж млієш.

Гай дихає на повні груди шумкими

зеленими легенями. Й ти дихаєш ра#

зом з ним: вільно й паморочно. Еге#

ге#гей! – хочеться закричати, щоб лу#

на заграла вдесятер’я. Ба, хтось уже й

огукується.

– Та бігом! Бігом, бо горить ось!

Володька! Друг! Ні, вже не друг.

Звідтоді... і як він того горобчика

впіймав? Може, підбив на лету. Й отак

само ззивав нас. Цигарка... картуз на

брови. Гінкий, довгорукий, на голову

всіх вищий! Хоч й перевесник. Пере#

вернув за крила догори безпорадними

лапками. Й полетіло сіре пір’ячко з гру#

дей – блиснув складаний, наярений,

що бритва, ножик... мить – і на люд#

ській долоні гороб’яче, з порічечку, сер#

це. Тріпонулось, мов стислось від жаху,

вичавило манюню крапельку крові...

– Так буде з каждим! – зверхньо заржав

Володька й швіргонув порічечку геть.

Я, стиснувши кулаки, позадкував...

очі заслала непроглядна, мов через за#

дощені вікна дивишся, каламуть.

– Гарасим! Гарасим! По кобилі голо#

сив! По корові плакав – у штани! – за#

лементував, запідстрибував на одній но#

зі враж.

Благословенна мить – коли друг тобі

став лютим ворогом!

Але я біжу – що ж там може горіти?

Палав Єгипет! Вогонь охоплював му#

рашник по сухій сосновій глиці... підпа#

лив цигарку й кинув сірника.

– Дивись, як вони метушаться..? ги#ги#гиг!

Мурашник приречено вирував. Вхо#

пивши в передні лапки маленькі білі

яєчка, чорненькі створіння жахались

сюди... туди. Та скрізь підіймалося

Пекло. А велетенський руйнівний Де#

мон реготав з трагедії цієї мініатюрної

цивілізації, незбагненного нам Єгипту,

незрівнянного, спаленого християна#

ми, Теночтітлану.

Гнів скипів у мені, як скипає цунамі.

Я щось скрикнув... схопив зелену сос#

нову гілляку і... вдарив. Володька з

несподіванки навіть не встиг захисти#

тись. В очах майнув скоріш подив,

аніж переляк. Як це, його, заводія на

всій вулиці? З ножем, із запалюваль#

ним склом, із справжнісіньким само#

палом... Я бив перший і останній раз в

житті. Але бив по#справжньому.

Не гнався. Я рятував ту цивілізацію.

Розкидав, затопкував вогонь. Що мені

до його погроз, лякає братом... та хоч

самим катом! Голос плаксивий, боягуз#

ливий. Тьху! Я чув себе отим Царем зві#

рів, що у війні з непереможними птаха#

ми зметикував залучити й маленьких

мурашок і... переміг. Тепер я під покро#

вительством їх мурашиного Бога. І нія#

кі «володьки» мені тепер не страшні на

все життя!

Благословенна мить, коли друг мені

став лютим ворогом!

Лісовий мурашникЛісовий мурашник
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ЧАР/ЗІЛЛЯ ДАРУЄ ЗДОРОВ'Я
За даними ВООЗ, три чверті населення землі – люди зі зниженим імунітетом, хронічними неду�
гами у стадії ремісії, люди у стані перед хвороби, на думку фахівців, імунітет сучасної людини на
10�20% залежить від її генетики, на 8�12%� від рівня медицини, на 10�20% від стану довкілля і
на 50�70% від способу життя та профілактики захворювань.

НН
а початок ХХІ століття ознаменувався

безпрецедентним зростанням інфек�

ційних патологій. Величезного поши�

рення набули так звані інфекції ХХІ століття –

хламідії, мікоплазми, герпес, цитомегавіру�

си, токсоплазми та інші інфекційні збудники.

На відмінно від предків, наша імунна система

внаслідок стресів, поганої екології дає збої у

той час як бактерії та віруси у процесі власної

еволюції, навпаки, виробили імунітет до різ�

ного роду антибіотиків. Патологічне бажання

позбутися бактерій призвело до того, що

імунна система людини слабшає, 40% дітей

народжуються хворими.

Домашні тварини стають джерелом 75 від�

сотка нових хвороб людини. Складений уче�

ними список нових патологій включає 156

найменувань, із них 114 захворювань викли�

кані вірусами, бактеріями і паразитарними

грибками, які людство дістало від тварин.

У світі на сьогодні описано понад 25 тисяч

збудників інфекційних захворювань. Однак

вакцинами людина не може захиститися від

усіх хвороб. Вчені прогнозують й подальше

зростання кількості збудників, які з'явля�

ються зі зміною кліматичних умов. Надія на

виживання людства – на виробництво нових

антибіотиків.

Висновки ВООЗ невтішні: в індустрії не�

достатньо ліків та інновацій. І майже для

кожного з 51 нового препарату вже існують

резистентність мікроорганізму; мікроорга�

нізми швидше вчаться пристосовуватись до

слабкостей людського імунітету, аніж людс�

тво виробити вакцину.

В такій складній ситуації на допомогу

людству приходить народна медицина, фі�

тотерапія, лікування та профілактика про�

дуктами бджільництва, біоенергетики, мі�

неральні джерела, плоди і овочі лісу і саду,

дієтологи.

Добре перевірені рецепти чар�зілля, ці�

лющої сили коренів рослин ділиться з чита�

чами флагман народної медицини України,

біолог, спеціаліст санепідслужби Оксана

Павлик.

Минуло тепле, духмяне, квітуче літо,

прийшла щедра урожайна дощова, туманна

вітрова осінь і наближається холодна, мо�

розна засніжена з хуртовинами зима.

Виникнення захворювання у людини в

осінньо�зимовий період обумовлюється ба�

гатьма факторами. Серед них можна виді�

лити температуру повітря, атмосферний

тиск, вітер, електромагнітний фон, поступо�

ве скорочення (світлого) дня, зменшення

виробітку мелатоніну, гормону, який допо�

магає регулювати всі наші біоритми, засво�

єння вітаміну «Д». Зміна мереорологічних

умов, посилення вітру може підвищувати

тиск крові, що негативно впливає на людей

які мають серцево�судинні захворювання.

Холодна погода може сприяти загостренню

шлунково�кишкових захворювань. Малок�

рів'я теж відноситься до хворіб, які зале�

жать від метеоумов, із�за зниження імуніте�

ту з наступанням перших холодів активізу�

ється герпес – яким страждає 80% насе�

лення. Зниження атмосферного тиску спри�

яє загостренню хворіб дихальної системи.

В осінньо�зимовий період слід більше

вживати банани, помідори, рис, кукурудзу,

авокадо, м'ясо птиці, ячмінь. З цих продук�

тів синтезується мелатонін і організм за�

безпечується вітамінами, мінералами та

амінокислотами.

Підтримувати імунну систему в тонусі до�

поможуть вітаміни С і Е, цинк, магній. Їх

можна знайти в ягодах, яблуках, капусті,

моркві, лимонах, апельсинах. Традиційно

корисні продукти – йогурти, соки, сир. Їх

потрібно вибирати з малим вмістом цукру. 

Добрий повноцінний сон теж сприяє зміц�

ненню імунітету. Овочі слід споживати у ква�

шеному виді, як харчувались наші предки і

жили здоровими і сильними.

Слід обмежити контакти з носіями вірусів,

грипу, ГРЗ, частіше мити руки і бувати на

свіжому повітрі.

В осінньо�зимовий період слід частіше

вживати вітамінно�профілактичні чаї з шип�

шини, терену, глоду, горобини, сушених і

заморожених плодів смородини, малини,

ожини, чорниці, суниці, брусниці, вишень; з

лікарських трав: м'яти, меліси, медунки,

первоцвіту, Іван�чаю, липи, кмину, календу�

ли, звіробою, ромашки, бузини і тоді ніякі

віруси, бактерії, грибки для нас не нести�

муть ніякої загрози, а цілюща сила коренів

рослин, з слідів історії, переказів, легенд

сучасних досліджень і застосувань аіру,

вовчука, дев'ясилу, п'ятипалу і живокосту

подолають хронічні захворювання, зміцнять

імунітет, подарують надію на зцілення і реа�

білітацію природними засобами без появи

алергії і протипоказів.

Застосування тих а бо інших лікарських

засобів в залежності від пори року допомо�

же вам вберегтись від багатьох сезонних та

хронічних недугів, зміцнять імунітет при

обов'язковій консультації з лікуючим ліка�

рем та спеціалістів народної медицини.

ВОВЧУК ПОЛЬОВИЙ
Коли нас атакують, як безжалісні вороги,

багато хворіб і ми не бачимо перспектив на

зцілення ми згадуємо про природу, як в ос�

танній надії на зцілення.

Відомий кардіолог М.М.Амосов сказав так:

«В більшості хворіб винна не загублена при�

рода, не суспільство, а тільки сама людина.

Частіше всього вона хворіє від лінивства, ску�

пості, нерозумності. Медицина непогано лі�

кує багато хворіб, але не може зробити люди�

ну здоровою. Щоби бути здоровими – потріб�

ні особисті зусилля, постійні і значні. І заміни�

ти їх не можна нічим! Людина настільки дос�

конала, що повернути здоров'я можна майже

з любої «точки його тільки зусилля зростають

по мірі старості і поглиблення хвороби.»

І, як говорив Авіцена: «В кому воля є і

сильний дух – той переможе любий недуг!

Хвороби відступлять перед гордим, перед

безстрашним, непокірним». Природа ж нам

в цьому завжди допоможе. Якою б не була

сильною хвороба – завжди знайдеться

більш могутня сила.

І так, сила проти сили. Кличемо на допо�

могу золотого бика і його бичачу траву.

Вовчук (стальник) – в народі називають

бояр�зілля, бичача трава, вовчак, лисий

Оксана Павлик, флагман народної
медицини України, член Президії
товариства «Бойківщини», Світового
Конгресу Бойків, поетеса, публіцист... 
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хвіст, цюрюпа, шовкове зілля, заяче вушко,

сінний шип, бабська війна.

Полюбляє сонячні сухі місця, пасовища, лу�

ги, поляни і рівнини. З давнини його викорис�

товують в народній медицині, як кровоспин�

ний, послаблюючий, протигемаройний засіб.

Являється чудовим сечогінним засобом.

Вовчук із родини бобових. Це багаторічна

трав'яна рослина, висотою до 50�60см., стеб�

ла у нього колючі, опущені. Квіти мотилькові,

яскраво�рожеві, на коротких квітконіжках, має

красиве густе колосовидне суцвіття. Корені

довгі, міцні, стержневі, досягають 50�100см.

Корені мають лікувальні властивості. Ви�

копують їх осінню. Корені сушать на повітрі,

не нагрівають, бо тоді втрачаються ліку�

вальні властивості.

В хімічнім складі рослини є ефірні і жирні

масла, органічні кислоти (яблучна, лимон�

на) титерпеновий спирт, омонін, онокол,

трифолірізин, дубильні сполуки, ситесте�

рин, цукор, мінеральні солі.

Вовчук необхідний при відновленні обміну

речовин, а це значить потрібний тепер всім!

Також його рекомендують при синдромі

втомлених ніг, коли ноги «гудять». Також він

допомагає в тих сутуаціях, коли німіють і

терпнуть чутливі руки.

Державна служба здоровохорони Німеччи�

ни рекомендує вовчук або чай з нього при за�

паленні ниркових лоханок і сечового міхура,

а також при сечокам'яній хворобі, подагрі,

хронічних запорах, тріщинах прямої кишки.

З його допомогою можна понизити арте�

ріальний тиск (саме по тій причині його не

рекомендують приймати гіпотонікам!).

Римський воєнний лікар Гален підтвер�

див, що вовчак дробить каміння в сечовому

міхурі, корисний при суглобному ревматиз�

мі і подагрі. Зовнішньо його використову�

ють при екземі (мокрій) і висипах. Побічних

дій не встановлено.

В природі не так багато рослин, які від�

новлюють обмін речовин і не випадково

кращим вважають вовчак і княжик сибір�

ський. А вже що таке геморой знає напевно

кожна третя людина на землі! І до проктоло�

га черги людей середнього віку, не тільки

похилого.

РЕЦЕПТ: 100 гр. сухих коренів залити

1/2 л.горілки, настояти 2 тижні, а потім про�

цідити. Приймати по 1 ч.л. з невеликою

кількістю води 2�3 рази в день перед їдою.

Або такий відвар: 15 гр. коренів залити

1/2л. гарячої води, нагріти на водяній бані

протягом 30 хв., остудити, а потім проціди�

ти. Зберігати в холодильнику не більше 2�х

днів. Приймати по 1/3 склянки 3 рази в день

перед їдою.

А ось прекрасний рецепт для жінок, який

допомагає при жіночих хворобах і клімаксі (

в т.ч. ранньому). Частіше всього іменно в

клімактеричний період появляються міоми,

поліпи, кіста, ендометріоз, виникає пору�

шення обміну речовин.

Змішайте 3 частини коренів вовчука, 2

частини календули (квіти), 3 частини шишок

хмеля, 1 ст.л. збору на 1 склянку, настояти 1

годину а потім процідити. Приймати по 1/2

склянки маленькими ковтками 3 рази в день

до їди.

Як мудро сказав Гіпократ: «Лікує хвороби

лікар, а виліковує природа». І якщо замучив

вас геморой, якщо страждаєте ви від хворо�

би, яку як говорила Реневська «ні самому

подивитись, ні іншим показати», якщо прос�

тудили сечовий міхур, турбують нирки, жі�

ночі хвороби, порушений обмін речовин, а в

додаток до цього ще купа інших захворю�

вань – кличте на допомогу вовчук, бичачу

траву, яка вам обов'язково допоможе подо�

лати багато недуг при незначних затратах

коштів і часу.

ЖИВОКІСТ ЛІКАРСЬКИЙ
Ходить в народі чимало різних, часто су�

перечливих, думок, переказів про незви�

чайну дію на людський організм речовини,

що міститься в коренях живокосту.

Одні свідчать про використання народ�

ною медициною чудодійної сили живокосту

при переломах кінцівок, туберкульозі кіс�

ток, при всіх випадках грудних захворю�

вань, як надійного обволікаючого засобу, а

також такого, що сприяє регенерації, тобто

відновленню тканини.

Інші стверджують, що корені живокосту

мають отруйну дію на людський організм.

Де ж істина? Спробуємо розмежувати жи�

вокіст лікарський від живокосту отруйного.

Живокіст лікарський – окопник, гавязь, як

його ще називають в народі, відноситься до

родини шорстколистих. Це багаторічна

трав'яниста рослина заввишки до 100 см. З

спрямим товстим крилатим стеблом, сидя�

чими верхніми безчерешковими та великими

прикореневими шорсткими листками, зву�

женими в крилатий черешок. Вся рослина

шорстка від волосків, які вкривають її дос�

татньо густим ворсистим покровом. Особли�

во красива рослина під час цвітіння. Цвіте з

травня по серпень гарними закрученими во�

лоттями з фіолетово�пурпуровими або ро�

жево�ліловими медунко�подібними квітка�

ми, зібраними в завійки�китиці. Рослина ха�

рактерна своїм товстуватим, галузистим,

чорним (котрі старіші) зовні і сніжно�білим в

середині, крихким, терпколипким на смак,

корінням. Полюбляє вологі луки, осокові бо�

лота, пухкі низини і торфовища. Дуже часто

живокіст є вірним супутником «цариці спо�

кою» валеріани. Поширений повсюдно.

Родина шорстколистих налічує чимало

різних видів та різновидностей живокосту,

які поширені у нас на Поділлі.

При заготівлі коренів живокосту обов'яз�

кова консультація у цілителів або в ботані�

ків, бо живокосту зустрічається багато видів

і родів – біля 250 і багато з них є отруйними.

Корені рослин заготовляють пізно восени

або ранньою весною. Корені гарно миють в

холодній воді, ріжуть повздовж і сушать в

затінку. Корені можуть зберігатись 3 роки.

Мазь із живокосту незмінна при артритах,

тромбофлебіті, переломах та забоях, виво�

дить рідину з суглобів, використовується

при розтягненні сухожиль.

Свіжі і сушені корені з медом вживають

при різних запальних процесах у легенях та

при кашлюку. Теж із живокосту можна роби�

ти настоянки. Вона допомагає при вивихах,

болях у суглобах, хронічних шкірних недугах

і особливо ефективні для лікування старих

ран та виразок.

Для настоянки слід узяти 100 грамів сві�

жого очищеного кореня, залити 0,5 літра

горілки, настояти 25 днів, через добу ре�

тельно збовтувати рідину. Таку настоянку

слід пити при різних запальних процесах по

30 крапель щодня. Опісля очищається орга�
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нізм від вірусів, мікробів, минають запальні

процеси. Більша доза настоянки може бути

отруйна, слід бути обережними.

Корінчики залити горілкою – можна цим

натиратися вранці та ввечері. Це роблять

при ушкодженні кісток. Настоянка віднов�

лює кісткову тканину. Можна коріння зали�

вати самогоном.

При переломах, після зняття гіпсу для

швидкого загоєння цілителі радять на 2 го�

дини накладати марлеву пов'язку, змочену

в настоянці живокосту., яку розводять у

пропорції 1:2 охолодженою кип'яченою во�

дою. Для цього настоянку роблять по іншо�

му: 50 гр. сухого кореня живокосту, який по�

передньо розмочують у воді, заливають 0,5

л.горілки і настоюють два тижні в темному

місці, щодня збовтуючи. Настоянку корінчи�

ків на 40�градусному спирту стане в приго�

ді й для лікування дизентерії, виразки шлун�

ка і 12�ти палої кишки та хронічного бронхі�

ту. Тоді настоюють одну частину кореня та 5

частин спирту. Вживають по 15�20 крапель

чотири�п'ять разів на день.

Мазь із живокосту допомагає при артри�

тах. Хто має цю недугу може зробити так:

змішати подрібнені корені живокосту і ро�

зігріти внутрішнє свиняче сало і цим нати�

рати хворі суглоби. Така мазь втамує біль та

посприяє відновленню хрящової тканини.

Або можна змішати 100гр. подрібнених ко�

ренів живокосту, 50 гр. соснової живиці та

300 гр. внутрішнього свинячого сала. Усе це

протягом 2,5 год. тримати, помішуючи на

водяній бані. Згодом процідити та наклада�

ти на хворе місце двічі на добу.

Стане в пригоді коріння і при ревматизмі.

Так, 100гр. свіжих корінчиків живокосту,

подрібненого на тертці змішують із 400 гра�

мами внутрішнього свинячого сала і 100

грамами лікарського препарату «Димек�

сид» (продають в аптеці). Хворі місця нати�

рають або змащують маззю, обгортають

вовняною хустиною на 4�5 год. потрібно так

робити щодня і не менше як 10 разів. І про

ревматизм забудете. Зрештою, свіжий під�

сушений корінь живокосту можна просто

прикладати до ран.

Хто не може придбати корінь живокосту,

можна купити в аптеці мазі в склад яких вхо�

дить живокост.

П'ЯТИПАЛ
Чимало написано про життя і діяльність ве�

ликого французького письменника Гі де Мо�

пассана. Його передчасна смерть тривожи�

ла не одне покоління дослідників. В такі дос�

ліди вклав свою частку і автор. І по сьогодні

цінителям генія нерідко приходить думка:

«Чи не можна було зарадити лихові?»

В останні роки доводилось зустрічатися

окремих дослідників про те, що помер пись�

менник від базедової хвороби. Хворобу на�

зивають ще зоб або щитовка. Це – важке

захворювання щитовидної залози. Вона і

сьогодні вважається небезпечною, важко

піддається лікуванню.

Важко уявити, що в той час, коли вмирав

автор знаменитих творів «Життя», «Пам�

пушка», «Любий друг», десь у глухому заби�

тому селі жила бабуся, що зналася на тра�

вах і могла зарадити лихові.

Минули роки. Закінчує свій біг ХХ століт�

тя. І лише в останні його роки медицині вда�

лося заглянути по той бік таємниці.

Виявляється, що серед незліченного ба�

гатства цариці Флори та водяного царства

Нептуна є рослини, які можуть протидіяти

цій хворобі.

Однією з таких рослин є перстач білий. У

народі називають рослину лапчаткою білою

і, найчастіше, п'ятипалом. Вона оригінальна

не тільки за лікувальною дією на людський

організм, а й за будовою листка. Листок у

неї нагадує долоню з розведеними пальця�

ми. За це й одержала рослина в народі таку

влучну назву «п'ятипал».

Наукова назва рослини в перекладі з латині

«потентіла альба» де «потентіла» означає «си�

ла», а «альба» – «біла». Тобто, чи не прямий

натяк на те, що рослина здатна вводити свіжі

сили хворій людині (відновлювати сили)?

Перстач білий є родичем славнозвісного

козацького женьшеня – калгана, та тільки

має дещо інші лікарські властивості.

Належить п'ятипал до родини розоцвітих ,

і як всі інші його родичі�перстачі.

Рослина багаторічна, вкрита білими пов�

стистими волосками. Квітки має білі, дуже

схожі на квітки суниці ( майже не відрізни�

ти). До речі за білу квітку (єдину у роді) рос�

лину назвали білою (alba). Квітує перстач

одночасно з суницею і росте здебільшого

там, де й суниця, та тільки значно рідше.

Перстач поширений на Поліссі, а на По�

діллі, в тому числі на Вінниччині, зустріча�

ється дуже рідко. Росте здебільшого у дубо�

во�соснових та соснових лісах.

В останні роки рослина стала відомою на�

уковій медицині, в народі користуються нею

вже багато знавців.

Річ у тім, що перстач білий (п'ятипал) має

одну виключно цінну властивість – позитив�

но впливати на щитовидну залозу, тобто

здатний лікувати «зоб» (базедову хворобу).

Не останнє значення має той факт, що

перстач невибагливий до грунту, швидко

приживається на присадибній ділянці, гар�

но розростається, милуючи око красивою

прикореневою розеткою оригінальних

п'ятипальчастих листків та весняними бі�

лосніжними квітками.

Проблеми з щитовидною залозою часто

починається у жінок після 35 років. Перші

ознаки неполадків з щитовидною залозою –

втома, упадок сил, розсіяність, апатія, лиш�

ні кілограми.

Ми часто мерзнемо, простуда, набираємо

вагу і списуємо все на втому і вік. Все це пер�

шкоджає повноцінно жити і працювати і мо�

же бути причиною неправильної роботи щи�

товидки, яка являється одним з важливих

органів нашого організму і від стану її зале�

жить здоров'я і наше самопочуття. Щитовид�

на залоза пошкоджується від стресів, фізич�

ної і емоційної перенапруги, неправильного

харчування і т.д. при її патології виявляють

відхилення від норми цілого ряду елементів:

Cu, Fe, Mg,P,Zn, Ca,Co, Ma, Se, які теж

потрібні для роботи щитовидної залози.

Йод являється, як один з елементів, який

підтримує здоров'я щитовидної залози.

Досвід багатьох країн світу показали, що

найбільш простим і безпечним методом ви�

рішити проблеми дефіциту йоду являється

вживання в їжу йодованої солі. Більше 70%

населення Землі використовують тільки йо�

довану сіль.

А препарати з йодом приймати безкон�

трольно не можна: при деяких захворюван�

нях щитовидної залози це може привести

до погіршення стану. Крім цього розчине�

ний у воді або молоці йод може викликати

алергічні реакції. І для людей старших 50

років йод може мати протипокази.

Найбільш ефективним засобом для від�

новлення функції щитовидної залози явля�

ється перстач білий. Підземна частина її ба�

гата активними речовинами: іридоідами, са�

понінами, фенолкарбоновими кислотами,

флавоноідами, дубильними речовинами.

Лапчатка також містить мікроелементи

Mn, Zn, Cu, Se, Co, Fe, Si також містить

елементарний йод. Тому лапчатку біла – це

могутній регулятор рівня гормонів щито�

видної залози, а також ефективний засіб

при гіпер, гіпотеріозі.

П'ятипал більш допомагає вирішити ряд

важливих жіночих гінекологічних проблем.

Вона розсмоктує міоми, кісти і нормалізує

місячний цикл.

Препарати із надземної частини рослин

являються добрими стимуляторами роботи

центральної нервової системи, а ліки із під�

земної – підвищують діарез. Достовірно
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встановлено антибактеріальну актив�

ність п'ятипалу білого, а також її здат�

ність виводити радіонукліди і зміцню�

ють імунітет.

Перстач білий попередить і вилікує ін�

фаркт, інсульт (робить стінки кровонос�

них судин еластичними), атеросклероз,

гіпертонію, повністю виводить радіацію,

вилікує захворювання щитовидної зало�

зи при підвищеній і пониженій функції,

вузловий зоб, покращить роботу серця

(ліквідує аритмію), покращить склад

крові, збільшить кількість еритроцитів і

лейкоцитів, лікує анемію, виразки і т.д. В

перстачу присутній антисептик срібла,

посилює роботу кишечника, лікує печін�

ку, посилить відтік жовчі, добрий засіб

при опущенні матки, порізах і наривах,

знижує рівень холестерину, укріплює ос�

лаблений імунітет.

Для приготування настойки беремо

висушені корені перстачу білого і

40%спирт: 50 грамів коренів слід зали�

ти 0,5 л. спирту. Зберігати в темному

місці 3 тижні. Профільтрувати і вико�

ристовувати для лікування.

Приймати настойку по 30 крапель

розбавляючи в пів склянки води 3 ра�

зи в день за 30 хв. до їди. Пити місяць,

зробити тиждень перерив і можна

повторити.

При вузловому зобі, хронічних жіно�

чих захворювань, пухлинах пити курсом

мінімум 3 місяці без перерви.

При дефіциті йоду п'ятипал білий ре�

комендується поєднювати з настоєм

трав ісламського моху, настойки зеле�

ного грецького горіху.

Кому протипоказані спиртові настой�

ки, вживають водні розчини коренів

п'ятипалу: 1 столова ложка коренів пе�

ремолоти і залити двома склянками

окропу, настояти в термосі 6�8 годин.

Пити по 1/2 склянки 3 рази в день пе�

ред прийомом їжі.

Оксана Павлик

м. Турка
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Мед/чудодійний
дарунок природи,
вулик/курорт вдома

Лілувально�профілактичні властивості меду

Історія застосування меду з
лікувальною метою

Древні пам'ятники свідчать, що мед зас�

тосовувався з лікувальною метою в самі

віддалені часи й майже всіма народами.

Вавілоняни, древні єгиптяни й асірійці

широко використовували мед у лікуваль�

них цілях. У бібліотеці ассірійського царя

Ашшурбани�пала (669�633 pp. до н.е.) у

знайдених глиняних плитах з описом лі�

карських засобів є вказівки й на мед.

У древньому Єгипті мед займав почесне

місце серед найцінніших продуктів харчу�

вання й лікувальних засобів. Самим древ�

нім пам'ятником єгипетської медицини є

папірус, розшифрований Георгом Ебер�

сом і носить назву «Книга готування ліків

для всіх частин людського тіла». У цьому

медичному рукописі, написаному 3500

років тому, наводиться багато рецептів,

до складу яких входить мед. У папірусі

Еберса зазначено, що мед допомагає при

лікуванні ран, шлунково�кишкових, нирко�

вих, очних та інших хвороб і може вжива�

тися у вигляді мазей, пластирів, примо�

чок, припарок, відварів, пігулок. У папірусі

є описи важких виснажливих захворю�

вань: ухета – раку шлунка й занаройта –

жолудеподібних пухлин. При першому ре�

комендувалося вживання напоїв, клісти�

рів, до складу яких входив мед, при друго�

му – примочки з меду. При утрудненому

сечовипусканні рекомендувалося прий�

мати спеціальні так звані «сечогінні пігул�

ки Хаа», у складі яких також є мед. При

пухлинах очей (очевидно, стафілома ро�

гівкової оболонки) застосовувалися ліки з

меду й інших лікувальних засобів.

В іншому давньоєгипетському медично�

му папірусі, розшифрованому Едвіном

Смітом, наводиться багато цікавих відо�

мостей з хірургії й лікування ран; тут мед

також входить в ряд важливих лікувальних

засобів. Судячи із збережених пам'яток

культури, у древньому Єгипті якнайважли�

віші ліки широко застосовувалися плоди,

мед, оцет, молоко.

Глибоко стародавніми є також відомості

про застосування з лікувальною метою

меду й воску в Китаї.

У найдавнішому пам'ятнику індійської

медицини Аюр�Веда («Книга життя») і в

законах Ману сказано, що продовжити

життя людини до глибокої старості можна

за допомогою еліксирів і дієти, до складу

Орест Копитчак з дружиною Іриною на на пасіці
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якої входять мед і молоко. Древні індійці

приписували меду важливі й багатобічні

лікувальні й загальнозміцнювальні влас�

тивості. Застосовувані ними ліки «альте�

ранція», що доставляли «людині задово�

лення й зберігали юність, виготовлялися

в основному з меду. До складу священ�

ного «напою безсмертя», найдужчого,

зміцнювального для організму засобу,

подібного до грецької амброзії, також

входив мед.

Піфагор у своїх творах з медицини

стверджував, що мед має високі й різно�

манітні терапевтичні властивості. Піфа�

гор і піфагорійці харчувалися винятково

вегетаріанською їжею й медом. Рим�

ський поет Овідій так виклав погляди Пі�

фагора й свої щодо того, що харчувати�

ся має людина: запашними стільниками

солодкого меду, які пахнуть травою

тим'ян.

Великий філософ Аристотель, прозва�

ний «сонцем древнього бджільництва»,

вважав, що мед має якісь особливі влас�

тивості, що винятково сприятливо впли�

вають на людський організм.

У древній Греції засобами лікування

служили головним чином жертвоприно�

шення Ескулапові – вживання меду й

винних ягід. Гіппократ – найбільший ре�

форматор древньої медицини – успішно

застосовував бджолиний мед при бага�

тьох захворюваннях і сам уживав його в

їжу. Він справедливо вважав, що «мед,

прийнятий з іншою їжею, живильний і

дає гарний колір обличчя». Легенда го�

ворить, що на могилі Гіппократа оселив�

ся рій бджіл, які виготовляли особливий

мед, що зціляв від дитячих хвороб.

Грецький учений Діоскорид біля двох

тисяч років тому писав, що мед може ус�

пішно застосовуватися при захворюван�

нях кишківника, інфікованих ранах, фіс�

тулах. Відомий лікар, філософ, експери�

ментатор і енциклопедист Клавдій Гален

уважав, що мед є засобом з багатогран�

ними терапевтичними властивостями.

Він рекомендував мед при лікуванні от�

руєнь і захворювань слизової оболонки

рота. Пліній – римський письменник і

вчений, автор багатотомної праці «При�

родна історія», вказував, що мед має

важливі терапевтичні властивості при лі�

куванні ран і фістул.

У тяжкі часи середньовіччя класичні

прийоми не були зовсім забуті. Олек�

сандр Траллійський (525�605 pp.) дотри�

мувався гіппократівського принципу

Contraria contrarius (лікувати «протилеж�

не протилежним»). Він застосовував

мед як проносне, а також при хворобах

дихальних органів, печінки, нирок.

На арабському Сході лікарі широко ви�

користовували мед. Магомет уважав,

що лікування досягається трьома спосо�

бами: медом, насічками й припіканнями.

Успішно застосовував продукти бджіль�

ництва знаменитий учений Середньої

Азії Абу Алі Ібн�Сіна (Авіценна). У його

«Каноні» ми знаходимо десятки рецеп�

тів, до складу яких входять бджолиний

мед і віск. Розповідаючи про «лікарську

кашку філософів», до складу якої входив

мед, Авіценна писав: «Вона корисна від

надлишків слизу, зміцнює душу, надає

бадьорість, сприяє переварюванню їжі,

полегшує відрижку, викликає апетит, –

як би провізія для [збереження] юності,

– підсилює [здатність] запам’ятовувати

й відновлювати в пам’яті, загострює ро�

зум...» Авіценна вважав, що мед має від�

харкувальні властивості. Для лікування

ран він рекомендував застосування кор�

жів – «тапит�ма», які готували з меду й

пшеничного борошна без води. Корж

прикладали до пораненої поверхні до

появи нормальної тканини й міняли че�

рез кожні 12 годин. Він також писав, що

мед корисний при глибоко забруднених

виразках.

У пам’ятниках древньої грузинської

медицини (Цигна Саакімо – лікарський

порадникХІ�ХІІ ст.) багато яскравих ряд�

ків присвячено високим лікувальним

властивостям бджолиного меду. У літо�

писах вказується, що грузинські воїни

завжди брали із собою шкіряні мішечки,

в яких зберігалася медяна маса – куме�

ли, свого роду ранцевий недоторканний

харчовий запас. При наявності води ку�

мели не тільки вгамовувала голод воїна

на весь день, але й давала йому сили

для боїв.

В древній Русі медицина розвивалася

самобутньо – у гущавині народній. Тут

були знахарі, чарівники, волхви, чаклу�

ни, нашіптувачі, але не було особливої

касти жреців, як в інших древніх держа�

вах – Єгипті, Індії, Греції. Билини розпо�

відають про калік перехожих, що зцілили

Іллю Муромця, що «тридцять три роки

сиднем сидів у селі Карачарові», і повер�

нули йому силу богатирську, давши ви�

пити «чарку питьица медвяного». Протя�

гом багатьох століть люди спостерігали

за дією численних лікарських речовин.

Народні медичні погляди передаються з

покоління в покоління.

Стародавні рукописи з лікування –

справжня енциклопедія народної меди�

цини. Вони малюють картину давньої

медицини – воістину народного лікуван�

ня. У цих рукописних лікарських порад�

никах багато яскравих рядків присвяче�

но високим лікувальним властивостям

меду, приводяться десятки рецептів, до

складу яких входить мед.

«Мед є сік з роси небесної, – читаємо

ми в стародавньому лікарському порад�

нику (XVII ст.), який бджоли збирають із

квітів запашних, і від того має в собі силу

многу й бажаний буває до ліків від бага�

тьох хвороб.

Мед на рани сморідні підсобляє, очем

(очам – Н. И.) затемнення віддаляє, по�

мазуючи або пластир прикладаючи, рас�

падлини рота лікує, воду сечову поруша�

ет, живіт обмягчает, кашляючим підсоб�

ляє, отрутне укушення лікує й укушення

бешеныя собаки уздравляет, на рани

глибокия добре підсобляє, легені й

всьому суглобу нутренним несказанно є

ліки». Ця витримка показує, якими бага�

тобічними вважалися терапевтичні

властивості меду.

Лічебники характеризують мед як ліки,

що роблять свій сприятливий вплив на

людей всіх віків: «Мед дивий (дикий, лі�

совий, луговий) даємо прияти без бо�

янства по міркуванню младим і старим, і

дружинам брюхатим, понеже мед дивий

у прийнятті невредителен є й зачавше�

муся в утробі». Незважаючи на те, що ці

слова написані на пожовтілих від давни�

ни сторінках, вони не втратили свого

глибокого змісту й у наші дні.

Протягом сторіч народ знаходив у

природі лікарські засоби, але багато з

них не витримували випробувань часом і

були віддані забуттю. А бджолиний мед

протягом багатьох століть користується

великою й заслуженою славою прекрас�

ного лікувального засобу від багатьох

захворювань.

Мед має виняткові, властиві тільки йо�

му переваги перед всіма відомими в на�

ші дні засобами. Він має, приємний

смак, він може бути придбаний без ре�

цепта лікаря (але, зрозуміло, за пора�

дою лікаря), його можна приймати в до�

Фрагмент древньоєгипетського
медичного папіруса, розшифрованого
Г. Еберсом. Ієрогліфи означають наступні
поняття: 1 > засіб; 2 > для; 3 > полегшання
шлунка; 4 > меда; 5 > 1/4 драхми; 6>7>
давати їсти.
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машніх умовах; він одночасно є найцін�

нішими ліками й прекрасним продуктом

харчування. Тепер лікувально�профі�

лактичні властивості меду підтверджені

також науково�дослідними й клінічними

даними.

Близько 2500 років тому великий лікар

Гіппократ мріяв про те, щоб лікарські ре�

човини мали живильні властивості, а

продукти харчування діяли як ліки. Саме

в бджолиному меду сприятливо сполу�

чаються ці властивості.

СОРТИ МЕДУ
Відомо багато десятків сортів бджоли�

ного меду, що розрізняються рядом оз�

нак. Серед цих ознак основні – флорис�

тичний, регіональний і технологічний.

За флористичною ознакою, тобто

залежно від джерела, з якого бджоли

взяли нектар, мед може бути квітковим і

падевим. Серед квіткових медів розріз�

няють монофлерний, зібраний з нектару

переважно одного виду рослин, і поліф�

лерний – з нектару різних медоносів.

Зрозуміло, абсолютно монофлерні сор�

ту меду зустрічаються рідко. Незначні

домішки нектару інших медоносних рос�

лин не впливають на специфічний аро�

мат, колір і смак даного сорту меду. По�

ліфлорні сорти меду одержують назву

від бджолиних угідь. Це луговий, степо�

вий, лісовий, фруктовий (сади), гірничий

меди тощо.

За регіональною ознакою розрізня�

ють сорти меду, зібрані в різних облас�

тях, наприклад карпатський гірничо�лі�

совий і т.д.

За технологічною ознакою, тобто за

способом одержання й обробки, розріз�

няють стільниковий і відцентровий мед.

Стільниковий мед залитий бджолами в

шестигранні чарунки, запечатані воско�

вими кришечками. Цей мед надходить

до споживача не тільки в природній тарі,

але й ідеально чистим й зовсім зрілим.

Бактеріологічні дослідження показали,

що стільниковий мед стерильний. Від�

центровий мед одержують, відкачуючи

його зі стільників на медогонці й відпус�

кається споживачеві в розфасовані, у

банки, інший посуд.

За кольором, ароматом і смаком мож�

на визначити сорти меду. Розрізняють

світлий, середній і темний мед. Відомі

сорти меду зовсім безбарвні – світлі,

прозорі, як вода. Якщо подивитися на

стільники, наповнені таким медом (нап�

риклад, з білої акації), то вони здаються

порожніми, а скляна банка з таким ме�

дом – прозорою. Світлий мед належить

до кращих першорозрядних сортів. Од�

нак у літературі є дані, згідно яких мед

темного кольору містить більше міне�

ральних солей, головним чином заліза,

міді, марганцю, і тому вважається кра�

щим для організму ніж світлий. Сорт ме�

ду визначається також за його арома�

тичністю. Деякі сорти меду мають винят�

ково ніжний, приємний аромат, про яке

М. В. Гоголь вустами пасічника Рудого

Панька говорить: «...а меду, і забожуся,

кращого не знайдете на хуторах. Уявіть

собі, що як внесеш стільник – дух піде по

всій кімнаті, уявити не можна, який: чис�

тий, як сльоза або кришталь дорогий,

що буває в сережках». Зустрічаються

сорти меду з неприємним запахом, нап�

риклад тютюновий. Більшість сортів на�

турального меду має чудові смакові

властивості. У цей час відомо дуже бага�

то сортів меду. Ми опишемо тільки деякі

сорти й приведемо їх дуже коротку ха�

рактеристику.

Серед світлих медів особливо цінують�

ся акацієвий (білоа�кацієвий), конюши�

новий, борщівниковий, вербовий, будя�

ковий, кленовий, осотовий, мелісовий,

яблуневий і липовий меди. Липець особ�

ливо цінується за чудовий аромат і смак,

хоча в перший момент він дає відчуття

слабкої гіркоти. Липець містить 36,05%

глюкози й 39,27% левульози. Із квітів ли�

пи бджоли збирають дуже багато некта�

ру – приблизно 16 кг із одного дерева

(1000 кг із 1 га квітучих лип). Ще більше

меду збирають бджоли із квітучої білої

акації – 1700 кг із 1 га, значно менше – з

конюшини (100 кг із 1 га), верби (150 кг

із 1 га). Малиновий мед має білий колір,

дуже приємний аромат і чудовий смак.

Стільниковий мед з нектару квітів лісової

й садової малини немов тане в роті. Ко�

ли цвіте малина, бджоли пролітають

повз інші квітки медоносних рослин, не

звертаючи на них уваги. Завдяки тому,

що квітки малини перекинуті донизу,

бджола, що витягає нектар, перебуває

як би під природним навісом або пара�

солькою й може працювати навіть під

час дощу.

Серед світлих медів треба відзначити

волошковий і вересковий, що мають

приємний запах, але гіркуватий

присмак.

Особливе місце займає кам’яний мед

– рідкий і своєрідний сорт. Збирають йо�

го дикі бджоли, що живуть у розпадинах

кам’яних стрімчаків. Кам’яний мед пале�

вого кольору, приємного аромату й сма�

ку. Стільники з медом містять мало вос�

ку, мед являє собою кристалізовану ре�

човину, що для вживання доводиться

відколювати шматочками, як льодяник.

На відміну від звичайного бджолиного

меду кам’яний мед майже не липкий і

тому не вимагає спеціальної тари. Він не

змінює своїх якостей при зберіганні про�

тягом декількох років.

Серед темних сортів меду особливо

цінним вважається гречаний мед. Він

буває темно�жовтий, із червонуватим

відтінком і навіть темно�коричневий,

має своєрідний аромат і специфічний

смак. При кристалізації перетворюєть�

ся в кашкоподібну масу. Дегустатори

відзначають, що гречаний мед «лоскоче

горло». Він містить 36,75% глюкози й

40,29% левульози, а також значно біль�

ше білків і заліза ніж світлі сорти меду. У

зв’язку із цим гречаний мед рекомен�

дується приймати при лікуванні недок�

рів’я. У народі говорять: «Темний (тобто

гречаний) мед блідолицим досить ко�

рисний». Гречкою в Україні щорічно за�

сівають сотні тисяч гектарів землі. З

нектару, зібраного з 1 га квітучої греч�

ки, бджоли виробляють 60 кг меду.

Крім гречаного меду, серед темних

сортів треба назвати лопуховий (із квітів

лопуха волосистого й реп’яха), чорнич�

ний, тюльпановий, морквяний і гороби�

новий меди. Всі вони приємні на смак.

Каштановий мед має темний колір,

слабкий запах і неприємний смак.

Особливе місце займає падевий мед.

Бджоли виробляють його не з нектару

квітів, а з виділень комах: попелиць,

червців, листоблошок та ін. Ці комахи

харчуються соками рослин, а рідкі со�

лодкі краплі їхніх виділень падають вниз

із листя дерев; тому вони й одержали

назву паді. Нектар квітів складається

майже винятково із цукру, а в паді

близько 70% азотистих речовин і декс�

трину. Падевий мед звичайно темного

кольору, тягучий, часто неприємного

смаку й має слабкий аромат.

Професор Енох Цандер зазначав: «Ко�

лір свіжовідкаченного падевого меду з

листяних порід – бурий, майже чорний із

зеленуватим відливом. Падевий мед з

ялини – темно�зелений, з ялиці – золо�

таво�жовтий, з модрини – від лимонно��

жовтого до світло�буруватого, з гірської

сосни – майже водянисто�прозорий».
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Дослідження довели, що порівняно з

квітковим падевий мед має значно

слабші бактерицидні властивості. За�

лишений у вуликах на зиму, він у біль�

шості випадків заподіює шкоду, викли�

каючи в бджіл пронос, а потім їхню за�

гибель. Учені схильні пояснювати шкід�

ливу дію падевого меду на бджіл біль�

шим вмістом мінеральних солей – ка�

лію, фосфору, сірки й хлору. Для визна�

чення падевого меду або його домішок

в інших сортах меду застосовують

спиртову реакцію. До розчину меду в

дистильованій воді (1:1) додають шість

частин 96�процентного спирту�ректи�

фікату. Помутніння розчину вказує на

наявність паді в меду.

Однак останнім часом з’явилися дос�

лідження, які показали, що падевий мед

заслуговує всебічного клінічного вив�

чення. О. Гарагсим у результаті хрома�

тографічних аналізів паді встановив, що

вона містить рафинозу, мальтозу, меле�

цитозу, сахарозу, глюкозу, фруктозу й

ще сім невизначених цукрів. З вільних

амінокислот були встановлені аланин,

аргінін, аспарагінова кислота, цистин,

глутамінова кислота та інші складові.

Навіть із цього короткого переліку вид�

но, що падевий мед заслуговує всебіч�

ного вивчення й, можливо, у майбутньо�

му займе певне місце в арсеналі ліку�

вальних засобів.

Установлено, що хімічний склад меду

залежить від квітучих медоносних рос�

лин, з яких бджоли збирають нектар, і

навіть від ґрунту, на якому медоноси ви�

ростають. Видатний французький хімік

Ален Кайа довів, що деякі сорти бджоли�

ного меду містять радій.

Ми думаємо, що медичне значення

радіоактивного меду величезне, особ�

ливо у зв’язку із застосуванням радію

при лікуванні злоякісних новоутворень

(рак, саркома і т.д.).

Про можливість направляти бджіл на

певні рослини відомо давно. Наприкінці

минулого сторіччя за наказом негуса

Ефіопії Менелика II були проведені цікаві

досліди із бджолами. Негус наказав

придворному лікареві розвести планта�

ції медоносної рослини коссо й постави�

ти там вулики із бджолами. Він припус�

тив, що мед, приготовлений з нектару

коссо, буде володіти глистогінними

властивостями, як і сама рослина коссо.

Припущення це підтвердилося. З літера�

тури і спостережень бджолярів відомо,

що якщо бджолам надається можливість

збирати нектар з рослин якого�небудь

одного переважного роду, то вони бу�

дуть зберігати чистоту взятку, тобто бу�

дуть готувати однорідний мед.

В Інституті бджільництва проробили

дослід: бджолам у вулик дали сироп із

настоєм бузку; наступного дня на квітах

бузку бджіл було в багато разів більше

ніж на квітах інших рослин.

Установлено, що бджоли, які беруть

ароматичний сироп, не тільки самі беруть

участь у зборі нектару із вмістом цього

сиропу, але й мобілізують своїх сестер на

пошуки потрібної медоносної рослини.

Досвідчені бджолярі використовують цю

поведінку бджіл, застосовуючи «дресиру�

вання». Це дає людині можливість управ�

ляти діяльністю бджіл, посилаючи їх на ті

культури, які вимагають інтенсивного пе�

рехресного запилення.

Чим чистіший аромат квітів, на які пе�

редбачається направити бджіл, тим ус�

пішніше проводиться дресирування. Си�

роп найкраще готовити в чистому скля�

ному або емальованому посуді в такий

спосіб. Удень 50 г цукру розчиняють в

100 мл окропу; увечері остиглий сироп

настоюють на квітах (1/4 об’єму сиропу);

рано�вранці до вильоту бджіл з вулика,

штучний нектар наливають у годівниці й

ставлять їх у стельову частину вулика,

тобто зверху стільникових рам. Винятко�

во ефективне «дресирування», якщо

ароматичний сироп давати бджолам

протягом усього часу цвітіння даної

культури. Бджоли�трудівниці, прокинув�

шись вранці, відразу ж направляються

до ароматичного сиропу, а потім – до

квітучої медоносної рослини, що має

той же аромат. Під час польотів від вули�
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Курорт вдома. Орест Копитчак коло цілющого будинку > вулика.

Вулик�курорт вдома

Сучасні майстри будують апітерапев#

тичні будиночки. Це невеличкі споруди

з ліжками, що розташовуються безпо#

середньо на бджолиних вуликах, де від#

бувається 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 ак#

тивний, 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, рівномір#

не гудіння заспокоюють нервову систе#

му, нормалізують кров’яний тиск, ста#

білізують психоемоційний стан, викли#

кають здоровий сон.
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ка до квітів і назад бджоли самі як би

ароматизують цю повітряну лінію. Таким

чином, дресирування бджіл, виробляю�

чи в бджіл�робітниць умовний рефлекс,

допомагає їм швидше знайти відповід�

ний медонос у полі або в саду, де одно�

часно цвітуть багато медоносних рос�

лин, і вони збирають нектар тільки одно�

го, бажаного сорту.

Складу харчова цінність і
калорійність меду

До складу меду входить більше 70 різ�

них досить важливих для організму ре�

човин. Мед майже цілком складається із

цукрів – глюкози й левульози. Це моно�

цукри, які дуже легко засвоюються орга�

нізмом. Звичайний буряковий або трос�

тинний цукор перед тим, як надійти у

кров, піддається гідролізу (розщеплен�

ню). Цей процес відбувається в тонких

кишках під впливом ферменту інверта�

зи. Розщеплення, що вийшли в резуль�

таті, глюкоза й левульоза всмоктуються

й надходять у кров воротної вени. З во�

ротної вени глюкоза потрапляє в печінку,

де вона відкладається, й знову надхо�

дить у кров, коли вміст цукру в крові па�

дає. Моноцукри без усяких перетворень

надходять із кишківника в кров. Глюкозу

можна вводити безпосередньо в кров,

що широко практикується при багатьох

захворюваннях.

За рахунок цукристих речовин, що

вводяться з їжею, утворюється більше

половини всієї енергії організму. Цукор

значно зменшує стомлення. Особливо

важливий щодо цього мед. Відомо, що

спортсмени їдять мед перед змагання�

ми або в перервах між ними, щоб швид�

ко відновити витрачену мускульну енер�

гію. З тією ж метою лікарі рекомендують

мед старим людям і дітям, для швидкого

відновленні сил.

Деякі дослідники пояснюють виняткові

властивості меду тим, що в ньому є фер�

менти.

В житті організму вони відіграють ду�

же важливу роль. У бджолиному меду

виявлені такі ферменти: діастаза, інвер�

таза, каталаза, перок�сидаза, ліпаза. За

вмістом ферментів мед займає одне з

перших місць серед продуктів харчу�

вання. Діастазу (або амілазу) оцукрює

крохмаль і декстрин, інвертаза перетво�

рює буряковий і тростинний цукор у

глюкозу й фруктозу (левульозу), катала�

за розкладає перекиси. Добре відомо,

що ферменти більш дійове й тонке зна�

ряддя організму, ніж звичайні реактиви

в руках хіміка.

До складу меду входять також солі

кальцію, натрію, калію, магнію, заліза,

хлору, фосфору, сірки, йоду, а деякі сор�

ти меду містять навіть радій.

Встановлено, що мед містить також

солі мікроелементів: марганцю, крем�

нію, алюмінію, бору, хрому, міді, літію,

нікелю, свинцю, олова, титану, цинку й

осмію. Відомо, що мінеральні речови�

ни, які зустрічаються в організмі в нез�

начних концентраціях, відіграють ви�

нятково важливу біологічну роль, тому

що завдяки взаємовідношень з рядом

ферментів, вітамінів і гормонів вплива�

ють на збудливість нервової системи,

на тихорецьке дихання, процеси кро�

вотворення і т.д. У зв’язку з віковими

змінами обміну речовин чітко змінюєть�

ся й вміст у крові й в органах необхідних

мікроелементів. У таких випадках вве�

дення цих елементів з їжею, зокрема з

медом, особливо важливе.

У меду є ряд органічних кислот (яблуч�

на, винна, лимонна, молочна, щавлева),

а також білки, вітаміни, дериват хлоро�

філу – ксантофіл, біогенні стимулятори,

тобто речовини, що підвищують життє�

діяльність організму, і ростові речовини

(біоси).

Відповідно до літературних даних у

меді є вітаміни В2, В6, В1, Вз, В5, Вс, Е, К,

С і каротин. В 1 кг меду налічується: віта�

міну В2 (рибофлавіну) до 1,5 мг, вітаміну

В1 (аневрину) до 0,1 мг, вітаміну Вз (пан�

тотенової кислоти) до 2 мг, вітаміну В5

або РР (нікотинової кислоти) до 1 мг, ві�

таміну В6 (піридоксину) до 5 мг, вітаміну

С (аскорбінової кислоти) до 30�54 мг.

Кількості ці дуже невеликі. Але необхідно

враховувати, що перераховані вітаміни

перебувають у сполученні із іншими до�

сить важливими для організму речови�

нами (вуглеводи, мінеральні солі, мікро�

елементи, органічні кислоти, ферменти і

т.д.). Завдяки цьому вони легкозасвою�

вані. Вміст вітамінів у меду залежить від

домішок у ньому квіткового пилку. Ось

чому слід пам’ятати, що видалення квіт�

кового пилку з меду при фільтруванні

позбавляє мед вітамінів.

Мед – висококалорійний продукт: 1 кг

меду дає 3150�3350 калорій залежно від

вмісту в ньому води.

Таким чином, мед – це не тільки при�

ємний, смачний природний продукт, але

й цілий арсенал могутніх лікувально�

профілактичних сполук. Як дієтичний

продукт мед можна застосовувати одно�

часно з ліками й із проведенням інших

лікувальних заходів. На жаль, незважаю�

чи на явні переваги перед рядом інших

продуктів харчування (цукор, варення,

джем та ін.), мед ще не одержав належ�

ного застосування в сучасній клініці й у

лікувально�профілактичних установах.

Знезаражуючі й протиплісняві
властивості бджолиного меду

Про те, що бджолиний мед при пра�

вильному зберіганні не псується протя�

гом дуже довгого часу, було відомо дав�

но. Археологічні знахідки в Єгипті пока�

зали, що мед може зберігати свої смако�

ві властивості протягом сторіч і навіть ти�

сячоріч. Древні єгиптяни й греки широко

застосовували бджолиний мед. Відомо,

що тіло Олександра Македонського,

який помер під час походу на Близький
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Схід, було перевезено для поховання в

столицю Македонії зануреним у мед.

Більше півтора століть назад П. Сума�

роков писав: «Мед має дивну власти�

вість охороняти від зіпсованості соки

рослин, корінь, квіти, плоди й навіть

м’ясо. Чому жителі острова Цейлон рі�

жуть на шматки м’ясо тварин, обмазу�

ють їх медом і кладуть у деревні дупла на

аршин від землі вишиною, закупорюють

дупло затичкою з того ж дерева, зали�

шають так іноді на цілий рік і, відкривши

дупло, знаходять це м’ясо зовсім незіп�

сованим і ще кращим на смак».

Бактерицидні властивості меду пояс�

нюють по�різному. Італійський лікар Ан�

жело Дубіні вважав, що мед охороняє

органічні речовини від гниття не тільки

тому, що припиняє доступ до них повіт�

ря, але й внаслідок того, що містить му�

рашину кислоту – відмінний протигниль�

ний засіб. Деякі автори пояснюють ці

властивості меду високою концентраці�

єю в ньому цукру. Багато хто думає, що

ці властивості меду залежать від комбі�

нованої дії ферментів і цукру. У складі

меду виявлені антибактеріальні речови�

ни – інгібітори, які гнітять розвиток мік�

рофлори. Припускають, що антибактері�

альні речовини меду є продуктом секре�

торної діяльності бджоли. Штучний мед,

тобто отриманий без бджоли (див. ниж�

че), позбавлений антибіотичних речо�

вин. Професор Б.П. Токін пише: «Зви�

чайна їжа бджоли – це пилок і нектар кві�

тів. Образно кажучи, вся бджола... це –

концентрати, «консерви» квітів. Отже, і

мед має бути фітонцидним.»

У повітрі перебуває величезна кіль�

кість спор цвілевих грибків, у сприятли�

вих умовах при наявності відповідної

температури, вологості й живильного

середовища спори швидко пророста�

ють, розвивається міцелій, що проникає

в глиб субстрату. Тому такі продукти, як

борошно, цукор, макарони, варення,

джем, м’які цукерки, фруктові води та

ін., набувають неприємного запаху, сма�

ку і зовнішнього вигляду. На відміну від

інших харчових продуктів мед при пра�

вильному зберіганні ніколи не пліснявіє.

Науковим співробітником мікологічної

лабораторії Київського науково�дослід�

ного інституту харчування досліджували�

ся антимікологічні властивості гречаного

меду й 20 зразків меду із числа отрима�

них експресним методом. Всі ці зразки

були заражені десятьма різними цвіле�

вими грибками, виділеними з харчових

продуктів. Незважаючи на те, що до

складу меду входять білки, вуглеводи, ві�

таміни, мінеральні й інші речовини, необ�

хідні для життя будь�якої живої клітини,

цвілеві грибки, внесені в мед, гинули.

Очевидно, мед містить речовини, що

мають не тільки протимікробні, але про�

типлісняві властивості.

Оксана Павлик, 

Орест Копитчак

м. Турка

Використана література:

1. «Большой медовый лечебник»,

О.С. Забоєнко, 2001рік.

2. «Сучасна енсиклопедія пасічника»,

науково"популярний журнал «Будьмо

здорові» за редакцією М.І.Халимоненка.

3. «Книга Н.П. Уойришс «Бджоли"крилаті

фармацевти».
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ЗЗ
азвичай, узори на в‘язаних речах

вив‘язують одразу, це так звані жак�

карди. Але, Тетяна пропонує Вам

спробувати більш цікавий, не звичайний спо�

сіб прикрашання пуловерів та светрів. Нас�

правді, він набагато легший ніж вив‘язування

орнаментів, тому впораються навіть не дос�

вічені майстрині та початківці.

Тетяна займається рукоділлям понад 25 ро�

ків, тому, кожен свій Майстер�клас вона дуже

ретельно готує і намагається зробити доступ�

ним для кожного, кому цікаве в‘язання. Таня

впевнена, що річ зроблена власноруч ніколи

не стане в один ряд з покупними кофтинками.

Зв‘язані вручну речі несуть особливу енерге�

тику, бо в‘яжуться для близьких з любов‘ю.

Кожна в‘язальниця вкладає часточку своєї ду�

ші, нехай навіть це банальний шарф чи шапка.

Це свого роду оберіг і прояв відчуттів до лю�

дини, для якої ця річ сплетена. Тому, якщо є

бажання створити щось особливе,або пода�

рувати оригінальну річ  коханій людині, доста�

вайте з шафи спиці і нитки та зв‘яжіть щось

тепленьке. Якщо бракує ідей, це не проблема,

Тетяна із задоволенням поділиться своїми.

Багато виробів Тетяни з докладними інструк�

ціями та схемами можна знайти на сторінках

журналів «В‘яжем самі» та «В‘яжем гачком».

На сторінках журналу «Burda в‘язання» Тетяна

як експерт з в‘язання, дає коментарі та пора�

ди, щодо вибору пряжи та моделей. Окрім то�

го, Таня є постійним учасником Всеукраїн�

ської виставки в‘язання «Тепла осінь», на якій

можна побачити «вживу» вироби майстрині та

відвідати ії Майстер�класи. Кожна річ, створе�

на Тетяною, це окрема історія чи випадок, во�

ни яскраві й неповторні, тому мабуть так при�

ваблюють оточуючих. На запитання, що спо�

нукає на створення таких речей, Таня завжди

відповідає: «Любляча родина та друзі. Саме ці

люди, зробили мене майстринею. Завжди

підтримували й допомогали, коли сумніва�

лась в своїх силах, коли вагалась, а варто чи

ні, займатись рукоділлям не маючи відповід�

ної освіти (за фахом я економіст і 22 роки від�

працювала на Держ.службі). Але, троє синів

та чоловік наполягли зробити хобі другою

профессією, а друзі підтримали. Як то кажуть,

не обов‘язково мати крила щоб літати, голов�

не мати навколо людей, які не дадуть тобі

впасти. От я і «літаю» , займаючись улюбле�

ною справою, чого бажаю і всім жінкам. Бо,

тільки та родина щаслива, де щаслива мама!»

Ось така історія нашої майстрині, споді�

ваємось, що ії Майстер�клас надихне наших

читачок створити щось незвичайне для сво�

їх рідних власноруч. І хто зна, може цього

року під Новорічною ялиночкою, у когось

з‘являться неочикувані теплі подаруночки

хендмейд, зроблені з любов‘ю.

Контактна інформація

майстрині Тетяни Зосімової

Тел. (099)547 98 62

Інстаграм: t_zosimova

Фейсбук: Таня Зосімова

Ел.пошта: t_zosimova@icloud.com 

Тетяна Зосімова –
майстриня, що вдало поєднує ви�
шивку і в‘язання в своїх роботах
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ЯЯ
кщо вам подобаються ефектні

речі з вишивкою, то цей май#

стер#клас допоможе вам отри#

мати справжнє задоволення від деко#

рування звичайного светра або карди#

гана. Для втілення ідеї вам знадоб#

ляться залишки пряжі і сам виріб,

який, на вашу думку, прийшов час ос#

віжити. Це може бути звичайний

светр, сплетений власноруч, або вже

готовий.

1. Підбираємо мотив, який би
хотілося вишити

Зазвичай я користуюсь схемами

для вишивок хрестиком або бісером

(люблю квіти, тому сьогодні вибрала

троянди).

54 Українська Родина № 6/2017

1 ст. = 1п.х1р. темно�зеленою ниткою

1 ст. = 1п.х1р. світло�зеленою ниткою

1 ст. = 1п.х1р. ніжно�рожевою ниткою

1 ст. = 1п.х1р. нит. кольору фуксії

1 ст. = 1п.х1р. нит. кольору цикламена

Вишивка
на в‘язаному полотні
Зимовий майстер�клас від Тетяни Зосімової

UR-2017_6.qxd  24.01.2019  19:29  Page 54



МАЙСТЕРНІСТЬ І РУКОДІЛЛЯ

55Українська Родина № 6/2017

2. Підбираємо місце
для вишивки

Сьогодні пропоную прикрасити

рукави. Для зручності, якщо виріб

вже готовий, рекомендую розпороти

шов. Якщо тільки сплетений, то спо#

чатку зробіть вишивку, а вже потім

зшивайте.

3.Виконання вишивки
На в'язаному полотні дуже зручно

вишивати швом "петля в петлю". Для

цього потрібно вивести голку з середи#

ни петлі і ввести за петлю, яка знахо#

диться вище, у наступному ряду, як по#

казано на фото.

4. Продовження шва
Після того, як голка пройшла крізь

верхню петлю, повертаємо її в центр

петлі, з якої починали. Продовжуємо

далі відповідно до обраної схеми

Виворіт
Щоб ниточки не плуталися між со#

бою, краще вишити спочатку одним

кольором за схемою, сховати всі кін#

чики, а вже потім братися за інший ко#

лір. (Все як в дитячих розмальовках).

Намагайтеся щоб на вивороті вишивка

була не гірша ніж з лицьового боку.

Результат
В підсумку ви отримаєте ексклю#

зивну та незвичайну річ, яка не зали#

шиться без уваги оточуючих. Для

ефекту 3D візьміть меланжеву ниточ#

ку, яка допоможе зробити вашу ви#

шивку неповторною.
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Качка з яблуками та картоплею,
запечена в рукаві

Доброго дня шановні читачі.

Скоро Різдвяні свята і я хочу вам зап<
ропонувати простий, можна сказати
бюджетний рецепт смачної качки з яблу<
ками. Я впевнена, що її зможуть приготу<
вати навіть починаючі господині.

Качка – ідеальне блюдо не тільки для
сімейного свята, але і романтичної вечері.

Качка з яблуками, запечена в рукаві – це
хороший варіант, якщо, навіть ваша духовка
не дуже добре пече. Рукав дозволяє страві
запікатися без всяких турбот.

Інгредієнти для приготування качки з

яблуками, запеченої в рукаві:

1. Качка < 1шт.
2. Яблука (солодкі) < 2 шт.
3. Апельсини або лимон – 1/2 шт.
4. Часник < 2<3 зубчики
5. Оливкова (або рослинна) олія < 30 гр.
6. Червоний перець
7. Чорний перець
8. Базилік
9. Сіль

Інвентар для приготування качки з

яблуками, запечена в рукаві:

1. Деко
2. Рукав для запікання
3. Миска
4. Часничниця
5. Палички<зубочистки
6. Сервірувальне блюдо
Приготування качки з яблуками, запече<

ної в рукаві:

Крок 1: Готуємо маринад для качки

Маринад можна і не готувати, але тоді
качка в рукаві не отримає золотисту ско<
ринку і не буде такою соковитою.

Для приготування маринаду нам знадо<
битися змішати в мисці оливкова олія з час<
ник, який ми видавимо через часникодавку.

Тут же додаємо по одній чайній ложці
спецій (сіль, перець, базилік) і ретельно все
перемішуємо.

Беремо апельсин, розрізаємо на 4 час<
тини і видавлюємо сік в маринад. Перемі<
шуємо і залишаємо хвилин на 10.

Крок 2: Готуємо качку з яблуками,

запечену в рукаві

Духовка в мене електрична тому я її заз<
далегідь не нагріваю, а вмикаю, коли ставлю
качку. Кожна господиня знає свою техніку і
при потребі розігріє шафу до 180 градусів.

Яблука помити, почистити від насіння і
розрізати на 4 частини. Можна також поб<
ризкати їх лимонним соком.

Качку добре мию зовні і всередині. Ви<
тягю всі нутрощі. І знову добре споліскую.

Після цього важливо качку просушити,
або протерти паперовим рушничком бо
мокра погано насичується маринадом. 

То ж качку ретельно змащую зверху і
всередині маринадом.

Фарширую яблуками.
Качку можна зашити грубою ниткою,

або сколоти зубочистками, як і зробила.

Сьогодні, для експерименту, я ще дода<
ла в рукав ретельно вимиту картоплю, под<
ряпавши її виделкою та обвалявши в залиш<
ках маринаду. Після закрила рукав кліпса<
ми, поклала на деко та поставила у піч на
2–2,5 години. Температура 180 < 200°.

Крок 3: Подаємо качку з яблуками,

запечену в рукаві до столу

Десь через дві години качка була гото<
вою. Якщо ви хочете отримати рум'яну ско<
ринку, то хвилин за 10<15 до фіналу запі<
кання рукав треба розкрити.

Подавати ло столу можна з будь<яким
гарніром. Хочу також додати, що картопля

запечена з нашою качкою була пречудова.
Готову страву я розрізала на порційні шма<
точки.

Смачного!

Ольга Білоножко

Горішні Плавні

Порада:

< Замість оливкової олії в маринад мож<
на додавати соняшникову.

< Так само в маринад ви можете додати
будь<які спеції на ваш смак.

< Можна залишити качку в маринаді на
40 хвилин, для того щоб вона добре їм про<
сочилася.

< Взагалі, якщо вам ніколи, качку можна
і не маринувати, а просто нафарширувати
яблуками з картоплею та відправити запіка<
тся в рукаві.

СМАЧНОГО: для нас готує Ольга Білоножко з Горішніх Плавень

Качка готова до запікання.
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 +38 044 572-45-46, 067 509-06-78

 www.handmade-expo.com.ua

28  лютого -
3  березня

    

HANDMADE-Expо
  XХVII Міжнародна оптово-роздрібна виставка

генеральний
партнер

Авторські роботи майстрів 
Вишиванки и етносувеніри
Товари для творчості
Майстер-класи

ПЦ " Український подіум"

 +38 044 572-45-46, 067 509-06-78

 www.handmade-expo.com.ua
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