
5�6/2019 (127)5�6/2019 (127)

wwwwww.r.rodyna.codyna.com.ua      передплаom.ua      передплатний індекс 91640тний індекс 91640

Катерина Яблонська:Катерина Яблонська:

Робіть те, що Робіть те, що 
по�справжньомупо�справжньому

Вас захоплюєВас захоплює





1Українська Родина № 5�6/2019

Журнал «Українська Родина» –
допомагає створювати гармонію у сім’ї.

Мова, історія, традиції і звичаї � все це наша
рідна національна культура.

ISSN 1819�9550

№ 5�6/2019 (127)
Виходить з 15.06.1999 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації 

Міністерства інформації України 
КВ № 21651#1551 ПР від 02.11.2015р.

Засновник: Біленький С. Я.
Головний редактор: Біленька С. В.

Дизайн та верстка: ТОВ «СМПГ «ШАНС».
Адреса редакції:  02140, м. Київ

вул. Ревуцького, 44 оф.4;
Телефон редакції: (044) 565�75�91

E#mail: mail@rodyna.com.ua
www.rodyna.com.ua

Наша редколегія:

Матеріали готували:

Без диску.
Усі права належать ФОП Біленька С.В. та Видавництво ТОВ «СМПГ

«ШАНС». Передрук і будь#яке використання матеріалів можливі тільки з
посиланням на Журнал «Українська Родина». Редакція має право публіку#
вати будь#які надіслані на її адресу твори, звернення читачів, листи, ілюст#
ровані матеріали і залишає за собою право редагувати матеріали.

Факт пересилання матеріалу до редакції означає згоду автора на переда#
чу редакції всіх виключних прав на використання твору в будь#якій формі і
будь#яким способом.

Надання авторами їхніх персональних даних означає добровільну згоду
на їх зберігання та обробку.

Стиль оформлення видання та його зміст є об’єктами авторського пра#
ва та охороняються згідно з чинним законодавством. 

Редакція не завжди може поділяти погляди авторів публікацій, має пра#
во відмовити в розміщенні матеріалів на сторінках видання, якщо в них ма#
ють місце порушення законодавства, наших технічних чи художніх вимог,
не мають практичного застосування для покращення родинного добробуту,
несуть шкоду для людей, або відсутня оплата.

За достовірність порад, наведений досвід, рецепти для профілактики та лі#
кування відповідає автор. Наведені у публікаціях поради, методи і рецепти мо#
жуть бути застосовані читачами на власний ризик і тільки після консультації з
лікарем чи фахівцем з відповідної галузі.

За достовірність фактів, цифр, точність імен, прізвищ відповідають ав#
тори, а за зміст рекламних матеріалів – рекламодавці.

Рекламодавець також самостійно несе відповідальність за збереження
авторських прав і прав третіх осіб, наявність необхідних ліцензій і відомос#
тей про сертифікацію продукції та послуг згідно з чинним законодавством.
У своїх діях видавництво керується тим, що рекламодавець має право і заз#
далегідь отримав усі необхідні для своєї діяльності, у тому числі і для здій#
снення публікацій, дозволи. Передачею матеріалів рекламодавець підтвер#
джує факт надання видавництву права на виготовлення, тиражування та
розповсюдження його реклами.

Претензії стосовно якості друку і термінів виходу реклами приймаються
протягом 30 днів від виходу видання з публікацією.

Надруковано у ТОВ «Паперовий Змій»
Адреса друкарні: м. Київ, 

вул. Іллі Еренбурга, 3а,

Замовлення № 9216 від 12.12.2019 р.
Друк офсетний. Папір крейдований.

Формат 60х84 1/8. Обсяг: 5 ум. друк. арк.
Підписано до друку 12.12.2019 р.

Наклад 29588 примірників.
Ціна договірна.

Передплатний індекс 91640

© ФОП Біленька С. В.
© Видавництво ТОВ «СМПГ «ШАНС»

© Журнал «Українська Родина»
м. Київ – 2019 р.

Вероніка Василенко, Ганна Черкаська,
Іван Просяник, Жрець Велимир,

Валентина Іващенко, Ірина Катюха,
Олена Лоз, Ніна Удовенко, А. Нефредов,

Володимир Купчин, Оксана Павлик,
Світлана Біленька

Добжанський Е.І.
Кагадій В.В.
Косачевич П.І.
Мицик В.Ф.
Павлик О.В.

Просяник І.Г.
Саннікова Л.П.
Сіренко Г.О.
Левицька Н.В
Купчин В.К

СЬОГОДЕННЯ: ТВОРЧІСТЬ

3. Катерина Яблонська – від

хрестика до люневільської

вишивки

ЯК ТО БУЛО

10. Операція «Захід»2

13. ГОЛОДОМОР. 

ПЛАНОМІРНЕ ЗНИЩЕННЯ

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ТРАДИЦІЇ

16. Русь споконвік живилася

Небесами

17. КОЛОВРАТ НЕБА

24. УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ

КАЛЕНДАР

УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ

30. Зачарована Десна

ЗМІСТ

Мова � Історія � КМова � Історія � Куульльтура –тура –
три чинники, що творять українську націютри чинники, що творять українську націю
Дякуємо нашим дорогим читачам, авторам, митцям,
спонсорам і меценатам, всім, хто допомагає творити
цей журнал. Ваша підтримка і ваш інтерес до нашого
видання дають йому енергію життя...

З повагою, редакція журналу «Українська Родина»

Передплачуйте часопис!Передплачуйте часопис!

ПередплаПередплата у відділеннях Ута у відділеннях Укрпошти – індекскрпошти – індекс 9164091640,,
в рев редакдакції, тел.: (044) 565�96�37, 565�75�91ції, тел.: (044) 565�96�37, 565�75�91
Запрошуємо до співпраці авторів і розповсюджувачів.
З питань співробітництва та підтримки видання просимо 
звертатися до редакції, тел.: (044) 565�96�37,
www.rodyna.com.ua, e&mail: mail@rodyna.com.ua



ЗМІСТ

2 Українська Родина № 5�6/2019

РУКОДІЛЛЯ

35. Прикраси від інтернетA

магазину ISIS

ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ

36. Все життя на долоні твоїй

37. Бабусин спадок

39. Борщ – це не їжа, а ліки

41. Голубка. Моїй мамі

присвячується…

42. ВИКРАДЕНА З РАЮ

НАРОДНА МЕДИЦИНА:

ПРОФІЛАКТИКА

46. Зело таємниче

52. Що робити, коли

непокоять нирки

55. Квітки русалки

57. Кущик магічної сили

59. В 100 разів солодша цукру

і сильніша женьшеня

61. Тайна забутої методики

63. Перстач білий

65. Сказання про Астрагал

67. «Седнівські трави» A трави

з душею та історією

68. ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ –

ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я

СМАЧНОГО

71. Страви з ріпи смачні 

і корисні



3Українська Родина № 5�6/2019

СЬОГОДЕННЯ: ТВОРЧІСТЬ

Катерина Яблонська – від хрестика
до люневільської вишивки

Відомий вислів «Талановита людина – талановита в усьому»
надзвичайно точно підходить до активної та завзятої киянки
Яблонської Катерини. Адже всі  таланти цієї дівчини важко
перелічити. Малює, вишиває хрестиком й гладдю, займається
бісероплетінням, плите фенічки, робить брошки, закладки, кулони,
вироби з фетру, декоративні листівки, браслети в стилі макраме,
шиє одяг, косметички, сумки та удосконалює техніку люневільської
вишивки. Катерина безперервно розвиває свої творчі навички,
опановує цікаві та нові техніки. Її креативна душа постійно прагне
до прекрасного, а умілі руки не знають спокою.

Н
е так давно, п’ятикласниця

Катеринка вперше взяла у ру#

ку голку з ниткою. Звичайний

шкільний урок з трудового навчання,

під час якого вчителька ознайомила

учениць з технікою вишивання хрес#

тиком, назавжди заполонив дитячу ду#

шу маленької дівчинки. І ця дружба

триває й донині.

«Я пам’ятаю шкільний урок з трудо#

вого навчання під час якого нам розпо#

віли як можна малювати на тканині.

Адже маленькі хрестики це ніби вкрап#

лення різнобарвних фарб. Під час ви#

шивання відчуваю себе справжньою

художницею. У мене завжди було ба#

жання творити щось своїми руками: я

шила одяг своїм лялькам, малювала

олівцями й фарбами, робила також різ#

ні листівки та подарунки власноруч.

Мені цікавіше й приємніше показати

свою увагу та любов через власні виро#

би, а не магазинні дрібниці, бо так лю#

ди бачать, що ти старалася і доклала не

просто зусилля, а й частинку себе.

Як на мене, магія вишивки вже по#

чинається з вибору схеми, кольору

тканини й ниток, голки, додаткових

елементів таких як бісер, паєтки,

стрічка. Нині дуже різноманітний ви#

бір матеріалів. Навіть якщо у схемі заз#

начені конкретні номера ниток, зав#

жди кортить додати чогось унікально#

го, подивитися новинки, адже у світі

хейд#менду існує своя мода. 

Вже вдома прикладаю свою художню

палітру ниток до тканини й придивля#

юся як гама кольорів створює відтінки

майбутньої картини. У процесі виши#

вання завжди присутня певна тактовна

неспішність. Бо так кортить зробити

все досконало. Легкими рухами, хрес#

тик за хрестиком, вимальовується на

полотні перший мотив. Я завжди по#

чинаю вишивати з нижнього лівого

або правого кутка. Для мене важливо,

щоб робота виглядала охайною не

тільки на лицьовій стороні, а й на ви#

вороті. Звичайно, коли я вишиваю

картину, то немає нічого страшного,

якщо на вивороті буде трошки хвости#

ків та коротенькі, на кілька стібків, пе#

реходи. Але все одно я завжди стараю#

ся акуратно вишивати, робити дрібні

переходи. Та найголовніше правильно

закріплювати нитку на початку та в

кінці роботи. Спочатку складаю нитку

навпіл, затягую її у вушко голки і на

лицьовій стороні в місці першого хрес#

тика, голкою зачіплюю верхні нитки

канви, простягаю нитку й в утворену

петельку втягаю голку, затягую нитку і

виходить невеликий вузлик. А коли

нитка вже закінчується я її простягаю

під уже вишитими хрестиками з виво#

рітного боку. Хвостик нитки акуратно

відрізаю, а для більшого закріплення

нитку можна обернути навколо декіль#

кох стібків. І тоді ідеальний виворіт га#

рантовано буде і на картинах, сороч#

ках, рушниках, серветках. В результаті

поступової й клопіткої праці народжу#

ється картина як нова реальність».

На запитання про те, чи вишиває

дівчина для себе чи на продаж? Кате#

рина однозначно й швидко відповіла:

«Тільки в своє задоволення й на пода#

рунки для близьких мені людей».

Пам'ятає вона й свою першу вишивку.

«Пам'ятаю і досі зберігаю! Так це неве#

лика робота на який вишитий насиче#

но#помаранчевими нитками лев. Саме

на цій роботі я вчилася вишивати. Ба#

гато в мене збереглося ще тих дитячих

робіт. Інколи дивлюся на них та бачу

як розвивалася моя майстерність».

Для свого захоплення киянка не жа#

ліє ані краплі сил. Схеми для вишивок

шукає в Інтернеті, крамницях й спеці#

альних журналах. Любить, як сама го#

ворить, поєднувати не тільки різні тех#

ніки в одній роботі, а й використовува#

ти нові тренди у вишиванні. Одна з ро#

біт – «Панянка у білій сукні» – вико#

нана з використанням флуоресцентної

білої нитки, що світяться в темряві. Та#

Катерина Яблонська
Пошита власноруч блуза та розшита за
допомогою люневільського гачка



СЬОГОДЕННЯ: ТВОРЧІСТЬ

4 Українська Родина № 5�6/2019

кі нитки мають властивість поглинати

світло і світитися у темряві протягом

певних годин часу. Серед робіт майс#

трині багато пейзажів та квітів, є ви#

шиті серветки, пасхальний рушник,

подушки, ікони, маленькі картини,

оформлені у тематичні рамки, деякі

невеликі роботи закріплені на магніт,

закладки, новорічні об'ємні іграшки,

серед них ніжно#блакитний годинник.

Нитка за ниточкою Катерина вміло

малює візерунки, синє море, захід сон#

ця, дівчину#квітку, грайливого кота,

кошик наповнений смаколиками,

жовтогарячого гарбуза, чорнявого ко#

Робота вишита гладдю за дизайном Яни Захарової 

Новорічна іграшка
«Годинник»,
виконана за дизайном 
Ірини Наніашвілі
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та, диснеївських персонажів, пейзажі,

троянди, смачне морозиво, соковиті

фрукти й ягоди, запашні кекси тощо.

Існує думка про те, щоб вишивати,

потрібно мати неабияке терпіння.

Однак Катерина впевнена, що перш

за все достатньо мати бажання долу#

читися до прекрасного мистецтва ви#

шивання та проявити уважність під

час ознайомлення з технікою. І тоді

навіть найскладніша робота принесе

задоволення, ейфорію та відпочинок.

«Так, так саме відпочинок. Адже коли

я вишиваю я повністю занурююся в

атмосферу обраного мотиву та відпо#

чиваю від шаленого ритму життя. Мої

думки повністю належать картині. Є

багато людей, які кажуть: «Я б виши#

ла, але внутрішньо ще не готова, та й

ніколи мені». Бувають і такі, які по#

чинають та одразу ж зупиняються, бо

нарікають, що дуже тяжко, мовляв,

сил не має продовжувати роботу. І це

не тому що не має терпіння. А перш

за все відсутнє бажання присвятити

час вишивці. Навіть якщо це буде 15

чи 10 хвили у день. Головне щоб спра#

ва була у задоволення».

Окрім вишитих картин має Катери#

на і безліч власноруч плетених брас#

летів – фенічок. Плести їх вона поча#

ла ще до того як взяла голку з ниткою

до рук. За схемою чи власним худож#

нім уявленням майстриня плете зде#

більшого з ниток муліне (також мож#

на із стрічки, шкіряних шнурків, бісе#

ру) певну композицію. У колекції є

химерні візерунки, дрібні геометричні

та рослинні мотиви, певні назви. Зав#

дяки поєднанню яскравих кольорів

такі браслети виглядають дуже стиль#

но. А їхні узори нагадують прадавні

українські мотиви. Нині Катерина

рідше робить фенічки. Проте інколи

кортить сплести таку прикрасу. І це

вдається їй дуже легко й швидко за лі#

чені хвилини вимальовується ще одна

фенічка. Якщо звернутися до історії,

то фенічка це не просто красива

прикраса, але й певний оберіг. Старо#

давні індіанці, роблячи такий браслет,

вкладали в нього таємний сенс та да#

рували тільки самим близьким й коха#

ним людям. Зараз фенічку називають

браслетом дружби, символом миру.

У магічну силу власноруч вишитого

чи зробленого браслету вірить і Кате#

рина. Вона стверджує, що потрібно й

необхідно вкладати у роботу позитив#

ну енергію, теплоту, любов і душев#

ність. «Для мене це найголовніше. Ду#

маю, що кожна майстриня хоче вона

того чи ні, вкладає у свою роботу час#

тинку себе. Коли погані думки і вима#

льовуєш хрестики чи сплітаєш нитки,

обов’язково доведеться усе розпускати

і почати ще раз. Усе відображається

під час роботи, і це дійсно так. Коли

себе погано почуваєш, краще не бра#

тися. Навіть якщо терміни піджима#

ють. Будь#яка робота вбирає у себе

енергетику майстрині. Я, як і звичай#

на людина, не завжди маю гарний нас#
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трій. Бувають різні моменти, але як

тільки я думаю про свою майбутню

роботу та починаю творити, уся втома

й негатив зникають. Мене завжди під#

тримують рідні, яким я дуже вдячна».

Займається Катерина ще й бісеропле#

тінням. «Такий вид творчості має безліч

технік. Спочатку я вчилася плести вузь#

кі браслети, згодом широкі, навіть маю

у колекції мініатюрно#об’ємні брелки з

бісеру. Зокрема, шматочок кавуна, чер#

воний олівець, милого пінгвіна. У за#

гальному робота над виробом почина#

ється зі складання схеми або її пошуку,

розміщення елементів і підбору кольо#

рів. Далі йде безпосередньо процес пле#

тіння. Коли браслет уже готовий, до

нього пришиваю застібку. У залежності

від складності схеми, кількості кольорів

та розміру самого виробу, час на виго#

товлення витрачається різний. В основ#

ному це від кількох годин до тижня. Бі#

сероплетіння подобається мені тим, що

це надзвичайно цікаво, захопливо й

швидко. Щоб отримати результат і гото#

вий виріб, не потрібно стільки зусиль та

часу, як у вишиванні, адже на «малю#

вання хрестиків» може піти й декілька

місяців. У бісероплетінні це займає

кілька днів, подекуди тиждень. Люблю

момент поступового з’явлення узору».

Окрім оригінальних браслетів є у ко#

лекції майстрині і ловець снів, підвіски,

сережки. Робить вона ще й брошки з бі#

сера, паєток, додаючи різноманітні еле#

менти типу ланцюжків, стразів, камін#

ня, канитель тощо. І тут поєднані не

тільки різноманітний матеріал, але й

техніки. І звичайно кожна робота прой#

нята добром та позитивною енергети#

кою. «Процес створення брошки є

більш спонтанним. І цьому є певна ма#

гія. Я уявляю якою саме має бути прик#

раса. Роблю певний ескіз та поступово

підбираю матеріали. Але чіткою схеми

як у плетінні браслета чи вишивці не

має. І результат може бути неочікува#

ним навіть для мене. Кришталеві, скля#

ні, металеві, перлинні намистини, вузь#

кої, овальної форми, різноманітні стра#

зи й паєтки поєднуються між собою і

вже диктують свої правила гри. І під час

роботи потрібно деякі матеріали замі#

нювати. Щоб композиція виглядала

унікальною та гармонійною. Саме тому,

мені найбільше подобається робити

брошки. Вони завжди виглядають до#

сить вражаюче, ексклюзивно, та непов#

торно. І нині брошки є модним трен#

дом серед аксесуарів. У давні часи вва#

жалося, що вона захищає від злих пог#

лядів. Ця тендітна прикраса була таєм#

ним кодом, завдяки якій знатні дами

повідомляли певну інформацію кавале#

рам. Так, брошка на правому плечі оз#

начала – «Я чекаю вас сьогодні ввече#

рі», а брошка, що скріплювала декольте

– «Побачення скасовується». За допо#

могою прикраси можна було запросити

на зустріч або передати інформацію.

Сьогодні також можна спробувати роз#

гадати хоча би настрій господаря брош#

ки. Їх поціновувачі чіпляють аксесуар,

де їм хочеться. І на піджак, сукню, шап#

ку, сумку, шарф, ранець, кардиган,

пальто …. Навіть не одну. Тут головне не
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переборщити. І будь#який образ в се#

кунду стане модним та ефектним». До

улюблених брошок майстрині належать

масивний соняшник, чашка із чайним

пакетом (який можна зняти), сяюче

серце, соковите яблуко, казкова синя

квітка, герой мультфільму «Король лев»

Сімба, чарівне перо.

Декілька років тому Катерина заці#

кавилися пошиттям одягу. Відвідавши

спеціальні курси, майстриня почала

шити блузки, кофти, сукні, спідниці,

штани. Але її душа прагнула не тільки

пошити річ власноруч, але й прикра#

сити, додати ще більшої унікальності.

Нині більшу частину вільного часу

вона присвячує старовинному фран#

цузькому мистецтву – люневільській

вишивці. «Коли ми говоримо про ви#

шивання, то відразу мимоволі асоці#

юємо цей процес із голкою. Однак у

люневільський вишивці використову#

ється спеціальний гачок, який так і

називається люневільський гачок.

Цей гачок є подібним до в’язального.

Однак якщо уважніше придивитися,

то це зовсім різні інструменти. Люне#

вільський гачок складається з двох

частин. Так звана дерев’яна ручка з

гвинтом, яка фіксує саму голку#гачок.

Друга частина, верхня, це – голка. Її

голівка надзвичайно гостра. Принцип

роботи гачка нагадує дії швейної ма#

шини, яка протягує нитку крізь тка#

нину. У цій техніці не бісер, намисти#

ни, паєтки, стрази пришиваються, а

нитка на яку матеріали попередньо

нанизують. Нитка при цьому має бути

міцною й тонкою, щоб можна було

надіти на неї дрібний бісер. Також го#

ловну роль тут грає і колір нитки. Йо#

го потрібно поєднувати з тоном тка#

нини. Найбільше для вишивки підхо#

дять легкі тканини, на зразок батисту,

шовку, або ж важкі, зокрема бархат.

Пришиваються матеріали до тканини

за допомогою тамбурного шва, який є

основою цієї техніки. Візуально цей

шов нагадує ланцюжок. Також склад#

ність цієї техніки, полягає ще й у то#

му, що вишивка ведеться одночасно

двома руками, і тканину обов'язково

потрібно попередньо натягнути на

спеціальні гобеленові рами або запра#

вити в п'яльці на підставці, щоб обид#

ві руки були вільними. Вишивання

проводитися від котушки, нитка не

відрізається до закінчення роботи з

нею. Щодо малюнка, то він може бути

як і за схемою так, і за власним уяв#

ленням. Можна спочатку на звичай#

ному папері зобразити що завгодно, а

потім перенести візерунок на тканину

за допомогою маркера, що змиваєть#

ся. Завдяки французькій технології

можна створювати унікальні декора#

тивні елементи, звичайну річ перетво#
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рити на витвір мистецтва. Під час ро#

боти потрібно дотримуватися нама#

льованих контурів, не поспішати, а

головне отримувати задоволення, і

тоді точно все вийде». Серед останніх

робіт, зроблених Катериною, особли#

во яскраво виділяється сумка. Під час

роботи майстриня не тільки сама при#

думала дизайн, але й пошила власне

сумку та прикрасила її бісером, стек#

лярусом, перлинами, оніксом у формі

зірок, стразами, паєтками тощо. 

«Творити речі своїми руками досить

не просто, але це лише на перший пог#

ляд, адже як тільки я занурююся у про#

цес, то розумію наскільки це захопливо

та в деякому сенсі магічно».

Вероніка Василенко

Instagram@kd_violet
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Операція «Захід»2
Операція «Захід» – наймасовіша депортація, здійснена радянською владою на Західній Україні у

1947 році. Однією з її головних цілей було нейтралізувати діяльність Української Повстанської Армії
та тих, хто їй співчував і допомагав. Протягом доби до Казахстану та віддалених районів Сибіру бу�
ло вивезено близько 78 тисяч українців.

21 жовтня виповнилося 72 роки з дня при�

мусового виселення українців з рідних зе�

мель. Чимало подробиць історикам вдалося

дізнатись завдяки розсекреченим архівам

СБУ.

Хто постраждав?
Операція проводилася в Львівській, Ста�

ніславській (зараз це Івано�Франківська),

Тернопільській та Рівненській областях. Чіт�

ко прописувалось, хто підлягає виселенню:

повнолітні та неповнолітні члени сімей пов�

станців та їхні близькі родичі, які прожива�

ють спільно.

У Львові операція «Захід» почала реалізо�

вуватися о 2�й годині ночі 21 жовтня. Були

випадки, коли з появою оперативних груп

деякі сім’ї намагалися сховатися у підвалах

чи в сусідів. У період з 2 до 4 години ночі був

перерваний сон жителів Рава�Руської, Жов�

кви, Буська, Городка, Яворова.

В інших районних центрах та селах Львівської

області операція розпочалась на світанку.

О 6�й ранку 21 жовтня розпочалася «опе�

рація з виселення» і була завершена того ж

дня, відзначив у доповідній записці «Про

результати роботи УМДБ Волинської об�

ласті з виселення сімей активних учасників

ОУН» від 26 жовтня 1947 року начальник

обласного управління МДБ полковник І.

Матвієнко. Також він доповідає, що понад

150 осіб були відсутні на момент операції,

але частина з них з’явилась до райвідділу

самостійно з проханням відправити їх до

відісланих сімей.

Навіщо?
Це – не перша депортація місцевого  мир�

ного населення із Західної України. Радян�

ська влада визнала цей метод як дієвий у бо�

ротьбі з українським підпіллям.

– На Заході країни зростали опозиційні

настрої, населення вороже ставилося до

влади, були сильні позиції  націоналістів. Ад�

же після завершення радянсько�німецької

війни більшість збройних акцій Української

Повстанської Армії були скеровані проти не�

популярних заходів радянської влади, – по�

яснює кандидат історичних наук, старший

науковий співробітник відділу історичної ре�

гіоналістики Інституту історії України НАН

України Олег Бажан. – До того ж, тут ігнору�

вали вибори до Верховної Ради СРСР – вони

викликали народний протест. Тож українців

примушували йти голосувати, щоб показати

явку. А 31 грудня 1947 року планувалися ви�

бори до місцевих рад. Повинні були в 1948�

му відбутися вибори до Верховної Ради Ук�

раїнської РСР. Тому, напевно, і для цього

потрібно було вивезти з регіону тих, хто не

хотів голосувати за радянську владу, – заз�

начає історик.

ЯК ТО БУЛО
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Хіба не можна було повстати
проти депортації?

Для реалізації операції було задіяно 30 ти�

сяч солдатів і майже 16 тисяч керівного скла�

ду силових відомств.

«Озброєні бійці з Держбезпеки оточували

села і за списками, після обшуку, у вантажів�

ках відправляли людей на залізничні станції.

Для збору речей передбачалося дві години,

однак під час акції цього не дотримувались.

Підпілля попереджало про заплановану ак�

цію поширенням листівок «Ховайтеся, вас

будуть виселяти!», – мовиться на сайті Укра�

їнського інститут національної пам’яті.

В документах, які розсекретила СБУ, є до�

повідні записки, які свідчать про опір насе�

лення.

«При виїзді автомашини з посадженими на

неї сім’ями бандитів, село Корпин Рівненсько�

го району, жителями цього села щільним кіль�

цем була оточена машина з метою затриман�

ня її виходу з села. У зв’язку з цим оперативна

група для наведення порядку та отримання

можливості виїзду автомашини з сім’ями бан�

дитів вимушена була відкрити попереджу�

вальний вогонь. Аналогічні факти затримання

автомашин із завантаженими на них сім’ями

бандитів мали місце в селах Новий Двір та

Абаров Рівненського району», – звітують від�

повідальні за реалізацію операції «Захід» у Рів�

ненській області уповноважений МДБ СРСР

полковник М. Головков та начальник управлін�

ня МДБ у Рівненській області В. Шевченко.

Історія порятунку від працівників МДБ 4�літ�

ньої дитини також описана в записці. Родина

сховала дівчинку на другому поверсі будинку,

а потім хтось із батьків скинув її з вікна на ру�

ки жителям села, які чатували під будинком.

Оперативники дитину так і не знайшли, її схо�

вали селяни.

«В деяких селах Рівненського, Олександрій�

ського, Тучинського, Межиріцького та інших

районів жінки супроводжували висланих пла�

чем та криком. Були випадки, коли окремі з

них демонстративно вимагали, щоб їх пован�

тажили разом з висланими або розстріляли на

місці», – доповідають виконавці депортації.

Куди відвезли українців?
21380 сімей або 60814 осіб у примусовому

порядку було направлено на підприємства ву�

гільної промисловості східних районів СРСР:

– на комбінат «Кузбасвугілля» – 30251 осіб

– на комбінат «Челябінськвугілля» – 10495 осіб

– на комбінат «Молотоввугілля» – 4976 осіб

– на комбінат «Карагандавугілля» – 8191 осіб

– на комбінат «Східсибвугілля» – 5203 осіб

– на вугільний сектор Красноярського краю

– 1698 осіб

– 5264 сім’ї (15202 особи) «активних україн�

ських націоналістів» під конвоєм були направ�

лені в Омську область для роботи на промис�

лових підприємствах та сільському госпо�

дарстві.

Частина депортованих жителів Західної Ук�

раїни опинилася в Карлазі – найбільшому

виправно�трудовому таборі СРСР, – як зазна�

чає історик Бажан.

І що отримали?
«Складне становище, в якому опинилось

націоналістичне підпілля на західно�україн�

ських землях в кінці 1940�х років, змусило

президію Української головної визвольної

ради (координатора національно�визволь�

ного руху в Україні) прийняти рішення про

остаточне згортання діяльності УПА як

збройної формації», – пише Олег Бажан в

своїй статті.

«Як і у випадку з кримськими татарами, в

східній Україні організовували мобілізаційні

акції, покликані заповнити недолік робочих

рук і, отже, перетворити Західну Україну на

своєрідний «плавильний казан», щоб там не

було опозиції радянському режимові. За ра�

хунок тих людей, яких згодом після вишів

направляли на роботу до Західної України, і

відновлювали дефіцит робочих рук», – пояс�

нює кандидат історичних наук.

У березні 1947 р. Каганович був знову

призначений першим секретарем ЦК КП(б)У.

Продовжував традиційну для більшовиків

політику репресій проти української інтелі�

генції, звинувативши її в «українському бур�

жуазному націоналізмі», провів широку чис�

тку серед українських національних кадрів.

Брав активну участь у ліквідації націоналіс�

тичного підпілля та особисто керував бо�

ротьбою проти частин Української Повстан�

ської Армії.

В грудні 1947 р. відкликаний до Москви. За

приблизними підрахунками істориків кількість

депортованих із західних земель України про�

тягом 1939�1941 рр. сягає 700 тисяч осіб.

Протягом 1939�1941 рр. на Західній Україні

було заарештовано близько 60 тисяч осіб, 50

тисяч з яких розстріляли. За перші два тижні

від початку німецько�радянської війни 22 чер�

вня 1941 р. в тюрмах Західної України більшо�

вики розстріляли понад 24 тисячі українців.

Операція «Захід»
Операція «Захід» розпочалася 21 жовтня, о 6

ранку. Командував нею заступник міністра
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внутрішніх справ УРСР Дятлов. Протягом доби

виселили 26 644 родини, загалом 76 192 осіб:

18 866 чоловіків, 35 152 жінки та 22 174 дитини.

Вже у четвертому повідомленні о 20�й годи�

ні вечора 21 жовтня 1947 р. кількісні показни�

ки операції значно збільшилися, хоча ванта�

ження в ешелони відбувалося дуже повільно.

Лише на 9 станціях з 87�ти воно було завер�

шене. Жоден з ешелонів, підготовлених до

відправки на північ СССР, не вирушив до міс�

ця призначення. Лише наступного дня, 22

жовтня 1947 р., почався рух депортованих по

залізниці. О 6�й годині 38 хвилин ранку пер�

ший ешелон, в якому було 1 293 особи, рушив

зі станції Ковель за адресою станція Усятин

Томської області. Через 20 хвилин зі ст. Львів�

Клепарів у тому ж напрямку вирушив другий

потяг, в якому знаходилося 1878 осіб. А далі з

інтервалом у 2�4 години такі ж ешелони один

за одним відправлялися із залізничних стан�

цій Чорторийська, Луцька і Ковеля.

…Серед десятків тисяч людей, яких у товар�

них вагонах, наче худобу, везли до Сибіру, за�

бившись у куток, сиділа жінка (її ім’я залиши�

лося невідомим). Уранці, розповідала вона, до

неї вдерлися озброєні вояки МҐБ і вигнали з

хати, навіть не дали змоги взяти із собою теп�

лий одяг. Відпровадили разом з іншими одно�

сельцями до залізничної станції та загнали у

вагон. Під час зупинки на станції Остріг їй вда�

лося вирватися з рук працівників МҐБ і втекти.

Проте, її впіймали й, попри відчайдушний

опір, повернули у вагон із виселенцями. Хто

знає, скільки їх тоді згадувало про поширюва�

ні повстанцями листівки з попередженням:

«Ховайтеся! Біда! Вас виселять!»…

Хід операції поступово входив у запланова�

не русло. Місцеві партійні бонзи прагнули

продемонструвати перед вищим керівниц�

твом свою сумлінність у виконанні завдання

партії і перевиконували планові цифри з висе�

лення родичів учасників самостійницького ру�

ху. Надзвичайно блискавично була проведена

депортація у Рівненській області. У більшості

сіл операція зайняла всього 3�4 години. За

одну добу здійснили примусове виселення у

Волинській та Львівській областях. Тернопіль�

ську та Дрогобицьку області також зарахува�

ли до «передових» у проведенні депортації.

По обіді 23 жовтня 1947 року було заванта�

жено 24.799 сімей, 73.428 осіб були вивезені

у 34 ешелонах з 44 запланованих. Після цього

ще три дні меншими партіями на північ СССР

вирушали ешелони з родичами українських

повстанців і підпільників. Операція «Захід» за�

вершилася 26 жовтня 1947 року. Загалом із

західних областей України (за винятком За�

карпатської) було виселено 26.332 сім’ї

(77.291 осіб, з них 18.866 чоловіків, 35.441

жінку і 22.279 дітей). Зокрема, з Рівненської

області депортували 3367 родин (11.347

осіб), з Волинської – 2711 родин (9050 осіб),

із Львівської – 5223 родини (15.920 осіб), з

Тернопільської – 5000 родин (13.508 осіб), зі

Станіславської – 4512 родини (11.883 особи),

з Чернівецької – 613 родин (1627 осіб), з Дро�

гобицької – 4504 родини (14.456 осіб). За со�

ціальним складом серед депортованих сімей

переважали середняцькі селянські родини,

які становили економічну основу західноукра�

їнського села, що призвело до руйнації тра�

диційної соціальної структури.

Більшість депортованих – 21.197 сімей

(61.066 осіб) скеровано на роботи у вугільну

промисловість східних районів СССР, решту

– 5264 сім’ї (15.202 особи) відправили в

Омську область, де надалі використовували

їх на промислових підприємствах та у сіль�

ському господарстві. Сотні виселених літніх

людей і дітей померли під час транспорту�

вання на північ СССР. Під час довгої дороги

на схід 875 виселенців намагалися втекти з

ешелонів, 515 з них схопили конвоїри.

Серед виселених було чимало вдів і сиріт,

чоловіки і батьки яких загинули в роки бороть�

би з тоталітарним режимом. До практики реп�

ресій проти них сталінське керівництво вда�

валося ще під час «Великого терору» 1937�

1938 рр., а також у 1939�1941 рр. під час «со�

вєтизації» Західної України. Після війни прин�

цип колективної відповідальності вкотре був

апробований на рідних загиблих вояків УПА та

членів ОУН. Його мета – докорінно винищити

всю родину, хоча б один із членів якої брав

участь у збройному опорі совєтській владі.

Масові жовтневі депортації 1947 року із

Західної України були найбільшими серед

усіх інших, проведених сталінським режи�

мом з метою «пацифікації» регіону у повоєн�

ний період. Злочинна акція проти людяності

зумовила суттєве зменшення сільського на�

селення, порушила статеву та вікову струк�

туру регіону Західної України. В атмосфері

страху і терору селяни стали активніше запи�

суватися у колгоспи, аби убезпечити себе

від можливих репресій. Депортація приш�

видшила колективізацію західноукраїнсько�

го села та знекровила соціальну базу україн�

ського націоналістичного підпілля.

З висланих із західних областей України во�

сени 1947 року на працю у вугільну промисло�

вість східних районів СРСР були направлені

21.380 сімей, або 61.814 особи, з них: на ком�

бінат «Кузбассуґоль» – 10.273 сім’ї, або 30251
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особу; на комбінат «Челябінскуґоль» – 3728 сі�

мей, або 10.495 осіб; на комбінат «Молотову�

ґоль» – 1743 сім’ї, або 4976 осіб; на комбінат

«Карагандауґоль» – 3143 сім’ї, або 8191 осо�

бу; на комбінат «Востсібуґоль» – 1834 сім’ї,

або 5203 особи; на підприємства вугільної

промисловості Красноярського краю – 659 сі�

мей, або 1698 осіб; 5264 сім’ї, або 14.378 осіб,

були направлені в Омську область, де були

працевлаштовані в сільському господарстві і

на промислових підприємствах .

На підставі Постанови Ради Міністрів СССР

№ 34�14 с від 8 січня 1945 р. в місцях поселен�

ня були організовані спецкомендатури, на які

покладалися такі обов’язки: облік спецпересе�

ленців і нагляд за ними з метою запобігання

втеч з місць поселення і виявлення серед них

антирадянських та кримінально�злочинних

елементів; організація і розшук втікачів спецпе�

реселенців; попередження і припинення заво�

рушень у місцях поселення; здійснення контро�

лю за господарським і працевлаштуванням

спецпереселенців; прийом від спецпереселен�

ців скарг, заяв та забезпечення за ними необ�

хідних заходів; видача дозволів на право тим�

часового виїзду за межі району розселення.

З метою попередження і припинення втеч

органи МВД вели агентурно�оперативне

спостереження за спецпереселенцямі. Якщо

вони виявляли осіб, які мали намір здійснити

втечу, за ними організовувалося повсякденне

агентурне спостереження і забезпечувався

гласний нагляд, їх зобов’язували періодично

з’являтися до спецкомендатур для реєстрації.

Однією з причин втеч були неймовірно важ�

кі житлово�побутові умови, а також відсутність

у деяких сім’ях працездатних членів, котрі

могли бути влаштовані на роботу. Серед

спецпереселенців із Західної України було ви�

явлено 3536 сімей, або 7186 осіб, серед яких

не було працездатних членів, котрі могли би

працювати на підприємствах вугільної про�

мисловости. Розпорядженням Ради Міністрів

СССР № 18249�рс від 10 грудня 1947 дозво�

лено передати зазначених спецпереселенців

в сільськогосподарські райони Казахської

ССР, Кемеровської, Челябінської, Молотов�

ської та Іркутської областей.

З висланих із західних областей України в

листопаді�грудні 1947 р., станом на 1 люто�

го з місць поселення втекли 875 осіб, з них

було затримано 515, перебували в розшуку

– 360 осіб.

Загалом протягом 1944�1953 років із Захід�

ної України радянською владою виселено

203 тисячі осіб. Кожен четвертий із депорто�

ваних загинув на чужині від голоду, холоду,

епідемій та непосильної праці.

Операція «Захід» стала найбільшою депор�

тацією, котра значно ослабила позиції україн�

ського руху.

https://www.radiosvoboda.org

ГОЛОДОМОР. 
ПЛАНОМІРНЕ ЗНИЩЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

«Мені було 9 років, коли весною 1933 року розпочався Голодомор. Жили
ми (я, мама і чотирирічна сестричка) в селі Нова Прага по вул. Леніна,
60; це за 18 км від міста Олександрія, що на Кіровоградщині. Поряд
жили сусіди – Аврам Сташевський з дружиною і двома дітьми Надією
та Любою – нашими однолітками, з якими ми з сестричкою цілими
днями влітку купались на річці Бешка, а взимку грались на печі, то в них,
то в нас. Та ось настав голод, і спілкування припинилось.

Пам’ятаю – одного дня, весною 1933 р., я був сам вдома, забув закри�
ти сінешні двері на засув, про що мене не раз попереджала мама. В хату
заходить Надя Сташевська. Стала на порозі, така худенька, ноги пух�
лі, обличчя набрякле, дивиться на мене голодними очима й мовчить. У
хаті з їстівного був тільки один маторженик (суміш сухого берестяно�
го листя з картопляним лушпинням – це на цілий день мама залишила
мені їсти). Я не витримав того довгого погляду, дістав маторженик,
підійшов до Наді, хотів розломити навпіл, та Надя вихопила його – і в
рот, жує швиденько так, закрила рот рукою і з острахом дивиться на
мене, адже я розсердився, хотів переділити. А потім мені стало її шко�
да, і я кажу: «Нічого, нічого, їж, не бійся».

Потім я підійшов до ліжка, взяв фуфайку, взяв Надю за руку і вивів її
надвір. Було прохолодно, але гріло сонечко. Я простелив під хатою фу�
файку і посадив Надю на неї. Дівчинка весь час мовчала. Я сказав, що пі�
ду до млина, може, принесу макухи, та побіг.

У той 1933 рік біля млина ще зранку збиралося дуже багато голодного
люду, які стояли в тісноті одне біля одного і, не відриваючи погляду, весь
час дивились на двері олійниці, що були цілий день відкриті. Звідти періо�
дично, через годину чи дві, виходив робітник працюючої олійниці й, дістав�
ши з кишені спецівки маленькі шматочки макухи, кидав їх прямо в на�
товп людей. Кому пощастило вхопити шматок, тi швиденько втікали,
щоб, бува, не відняли. Я встиг, якраз Йосип Іванович Пащенко – один з ро�
бітників, «посівав» макухою. Мені навіть пощастило схопити один шма�
точок. Я відбіг від натовпу й пішов додому, поділитися із Надею. Їсти ду�
же хотілося, і дорогою я відгризав малесенькі крихти від того шматоч�
ка; приніс зовсім малесенький. Та Наді він був уже непотрібний. Вона ле�
жала мертва. А її маленька сестричка в цей час сиділа на вулиці, плака�
ла, протягувала ручки до людей, що йшли повз неї, просила їсти. Через де�
який час померла й Люба. А їхня мама, яка пішла з дому, так більше й не
приходила. Не знаю, де вона ділась. А батько їхній, Аврам Сташевський,
теж цілими днями стояв біля млина в надії схопити шматочок макухи.



Я бачив, як він голодний блукав се�
лом, на базарі, а на своєму городі їв
якусь траву» («Голодомор. Розпо�
відь свідка» Федір БЕРЕЖНИЙ,
1924 року народження, пенсіонер,
Кіровоградська область, «Україна
Incognita»). 

Україна ХХ століття пережила три спланова�

них кремлівською владою штучних Голодомори:

1919A1921A1923 рр.

1932A1933 рр. – державний терор

голодом.

1946A1947 років.

300�річна колоніальна політика Росії, забо�

рона української мови, української школи,

церкви призвела до втрати українцями само�

ідентифікації. Росіяни були переконані, що ні�

якої України не існує, що це частина «єдиної

неподільної Росії», що українська мова – це

сільський діалект російської. Як писав Петро

Григоренко, «протягом століть, що їх провели

українці в російській імперській державі, вони

забули своє національне ім’я і призвичаїлися

до імені, яке їхні колонізатори нав’язали їм, –

малороси».

Короткий період державності Української

Народної Республіки вразив більшовиків

швидким відродженням української нації.

Щоб Україна не подумала вийти з «єдиної та

неподільної Росії», треба було знищити укра�

їнську ідентичність. Більшовики вдалися до

спланованих гібридних засобів: голод, пород�

жений першою світовою, переріс у червоний

терор – ліквідацію української культури, інте�

лігенції, церкви та пограбування селян.

Почався він розправами над українцями

військ Муравйова, коли у містах топтали пор�

трети Шевченка, знищували за українську мо�

ву, за вишиванку. У селах війська червоних за�

гарбників супроводжували «продовольчі за�

гони», що, виконуючи вказівку Леніна «хліба,

хліба і хліба!!!», забирали в селян зерно.

5 вересня 1918 року Раднарком РСФРР ви�

дав декрет «Про червоний терор». «Забезпе�

чення тилу шляхом терору» було названо

«прямою необхідністю» більшовицької влади.

Були створені робочі й селянські революційні

трибунали, Надзвичайні комісії із боротьби з

контрреволюцією й саботажем. Вони наділя�

лися широкими повноваженнями для бороть�

би з «ворожими класами». Своєрідною інс�

трукцією для терористів було вчення про кла�

совий поділ суспільства:

1. «дружні класи» (робітники – «гегемон» і

селяни – «молодший брат»),

2. «ворожі класи» (буржуазія, дворянство та

духовенство). Тоді ж, за наказом Леніна, пос�

тали перші концтабори для ворожих класів.

3. У класовому «бутерброді» був «проша�

рок» – інтелігенція. З’явився наказ «вождя

пролетаріату» брати інтелігентів у заручники і

кожного десятого – розстрілювати, а свяще�

ників знищити як клас.

Хто став мішенню номер один для держав�

них терористів?

Перші жертви індивідуального терору –

харизматичні українські лідери: жахливе

вбивство на очах сина міністра освіти Івана

Стешенка, який розпочав українізацію шкіл;

демонстративне вбивство українського

композитора Миколи Леонтовича; пострі�

лом у потилицю вбито 43�річного геніально�

го художника Олександра Мурашка; отруєн�

ня князя Михайла Туган�Барановського, ав�

тора першого українського підручника з по�

літекономії; ботаніка Левка Симиренка; де�

монстративне вбивство сина художника

А.Маневича; серія загадкових хвороб і

смертей військових командирів, серед яких

– 29�річний Василь Тютюнник, полковник

генерального штабу Армії УНР, командувач

Дієвої Армії УНР – у 1919 році.

Згiдно з різними даними, упродовж 1918�

1919 років більшовики знищили понад півто�

ра мільйона осіб. Жертвами політики «чер�

воного терору» ставали не тільки люди, які

обіймали більш�менш високе становище в

суспільстві – професори, лікарі, інженери,

партійні лідери, колишні високі чиновники,

генерали, найвищі духовні особи, представ�

ники купецтва й аристократії – але й прості

ремісники та селяни. З вуст керівництва

держави звучали постійні заклики щодо не�

обхідності посилити терор і вбивства «під�

лих змовників проти влади робітничого кла�

су й найбіднішого селянства».

Червоний класовий терор був підкріпле�

ний штучним голодом 1919�1921 рр., що

мав на меті вимордувати міську інтеліген�

цію, бо урбанізована інтелігенція могла

здійснити цивілізаційний вибір українців.

Революційна влада відібрала у людей нако�

пичення в банках, скасувала виплати пен�

сій, реквізувала антикваріат, коштовності,

маєтності. Для працюючих були запровад�

жені продовольчі пайки.

Щоб не дозволити селянам привозити

продукти на базари, не випускати містян у

села, військові охороняли виходи з міста,

стріляли без попереджень. Немало спогадів

тих часів свідчать про перший штучний го�

лод. Наприклад, дружина поета О. Олеся

згадувала, що чоловік тоді виїхав із диплома�

тичною місією за кордон, а вона з сином,

майбутнім поетом О. Ольжичем, жили в Пущі

Водиці. Олег – підліток�школяр разом із дру�

гом взимку, в погану погоду, пробиралися з

міста, щоб поміняти в селян речі на їжу.

Микола Зеров у поезії «О. Бургардтові»

свідчить, як із голодного Києва врятувалися

від голоду Павло Филипович, Юрій Клен, Ми�

хайло Драй�Хмара – працюючи в Баришів�

ській школі, що стала центром неокласиків,

рятівною Лукрозою.

Гарет Джонс

Та не всі могли виїхати з Києва. Залишився

відомий математик, який одним із перших по�

чав читати лекції українською мовою, збирав і

обґрунтовував українську математичну термі�

нологію, досліджував біографії українських

математиків; фундатор київської школи гео�

метрії М. Лобачевського – Борис Букрєєв із

родиною. Під час голоду професор, якому то�

ді був 61 рік, після лекцій брав свого зятя із

фешенебельних Липок, i обидва  пішки чим�

чикували на Поділ. Там купували в порту дро�

ва, клали на возика і доправляли на гору. Вдо�

ма рубали, пиляли, складали в’язанки і роз�

носили набори клієнтам по домівках. Катери�

на Олексіївна, дружина Бориса Яковича, мала

свій ґешефт від випічки житнього хліба із

«припічком».

Хоч голод начебто завершився, але плани

Москви щодо України працювали. Були виз�

начені кордони між «братніми» республіками
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й організована охорона з немісцевого насе�

лення. Мобілізовані до війська українці мали

служити тільки за межами своєї республіки.

У 1930 році Косіор заявив: «Селянин прий�

має нову тактику. Він відмовляється збирати

урожай. Він хоче згноїти зерно, щоб задуши�

ти радянський уряд кістлявою рукою голоду.

Але ворог прорахувався. Ми покажемо йому,

що таке голод».

Влітку 1932 року Сталін зізнався: «Україну

можемо втратити!». Щоб цього не сталося,

вождь вирішив публічно стратити Україну.

План заготівлі 1932 року був голодовим теро�

ром, мором українців – ГОЛОДО�МОРОМ.

Виконавці відбирали в селян худобу, урожай,

посівний матеріал на наступний рік. У селян,

які не вкладалися в плани хлібозаготівель,

конфісковували будь�яке продовольство. Та�

ку політику називали «натуральними штрафа�

ми». Спершу каральні органи відбирали лише

м’ясо, сало та картоплю, згодом вони взяли�

ся і за інші продукти, відбирались навіть со�

ління та сушки.

Голодні селяни втікали в міста, але влада

все продумала наперед. Дороги у великі міс�

та просто перекривали, а тих, хто намагався

туди потрапити – розстрілювали.

27 грудня 1932 р. у СРСР було ухвалено

постанову ЦВК і РНК СРСР №84 «Про вста�

новлення єдиної паспортної системи по Сою�

зу РСР та обов’язкової прописки паспортів». У

постанові зазначалося, що паспортизацію

запроваджено з метою: «врегулювання при�

току населення до міста», «очищення міст» від

голодних колгоспників, розкуркулених, кримі�

нальних та політичних злочинців, «шпигунів і

диверсантів».

Звісно, селяни не мали ні паспорта, ні про�

писки, а без цього лікарні не мали права

приймати таких хворих, вмираючих. Крім то�

го, в містах було запроваджено продовольчі

картки, норми яких були призначені для на�

півголодного існування однієї особи.

Радянські газети – друковані органи міс�

цевої влади – регулярно публікували спис�

ки сіл, колгоспів, підприємств, навіть окре�

мих осіб, які не виконували планів із заго�

тівлі продовольства. Таку практику назива�

ли «чорні дошки», потрапити до них означа�

ло смертний вирок.

Малкольм Маггерідж

Перші факти про голод в Україні стали відо�

мі з німецької, австрійської та швейцарської

преси (1932�го іноземців ще допускали до те�

ренів, де панував голод). В. Штайн, кореспон�

дент щоденної газети «Vossische Zеitung» з

Берліна, був одним із перших, чия стаття пові�

дала Європі про голод в Україні. Вона була пе�

редрукована 22 червня 1932 р. канадським

часописом «Український голос».

Восени 1932 року в українській північноа�

мериканській пресі з’явилися перші відо�

мості про голодний канібалізм в Україні. 15

листопада 1932 р. «Вісник» � релігійний ча�

сопис, що видавався у Вінніпезі, помістив

статтю за назвою «Людоїдство на Україні»,

у якій вказувались села, де були зафіксова�

ні ці трагедії.

Західноукраїнській громадськості про го�

лод у Великій Україні повідомив митрополит

Української Греко�Католицької Церкви Анд�

рей Шептицький, провівши у жовтні 1932 році

архієрейську літургію за голодуючих та закли�

кавши небайдужих організувати допомогу.

Світова громадськість висловила бажання

надати допомогу радянській Росії і Україні,

врятувати людей від голоду. Уряд СРСР

приховував справжнє становище, ствер�

джуючи, що ніякого голоду нема, і відмов�

лявся від допомоги.

В лютому 1933 року англійський журналіст

Малькольм Магерідж (Malcolm Muggeridge),

власний кореспондент газети «Манчестер

Гардіан» у Москві, почув про голод на Північ�

ному Кавказі та в Україні, і без дозволу крем�

лівського керівництва поїхав на південь.

Англійською дипломатичною поштою він на�

діслав три репортажі про Голодомор. Жур�

наліст описав свій жах від поїздок Україною

та Кубанню: «Це був голод у прямому сенсі

цього слова. Не недоїдання, як серед селян

Сходу чи деяких безробітних Європи. Ні, це

був організований голод. Частина продуктів,

конфіскованих у селян, експортувалась за

кордон. Містечка і села здавались мертви�

ми. Худоба, коні дохли. Поля стояли пус�

ткою… Росія – на шляху до створення рабов�

ласницького ладу. Зараз йде боротьба Гене�

ральної лінії з селянством…»

Ці короткі репортажі змінили життя Маге�

ріджа, невідомо, хто організував цілеспря�

моване переслідування журналіста… Маге�

рідж позбувся роботи в «Manchester Guardi�

an», мусив виїхати до Індії; йому не давала

в’їзної візи до Південно�Африканської рес�

публіки, Португалії, СРСР.

29 березня 1933 року валлійський журна�

ліст Ґарет Джонс (Gareth Jones) опублікував

у багатьох газетах, включно з «Manchester

Guardian» та «New York Evening Post», репор�

тажі про Великий Голод в Україні у 1932�

1933 роках. Він пройшов пішки всі села Хар�

ківської області й у чесних репортажах опи�

сав незмінний стогін населення: «Нема хлі�

ба. Ми помираємо.»

Після його публікацій радянська влада за�

боронила іноземним журналістам їздити те�

риторіями, де люди благали про їжу, а також

рекомендувала закордонним журналістам

використання терміну «труднощі з продо�

вольством».

Важливу роль у поширенні інформації про

становище в Україні відіграли західні журна�

лісти, які стали очевидцями Голодомору, зок�

рема американець Вільям Чемберлен та

француз П’єр Берлен.

15 вересня 1933 року Українська народна

рада в Канаді видала англійською мовою

бюлетень про голод в Україні, який був під�

готований на основі свідчень Марії Жук, яка

того часу прибула з України до свого чолові�

ка в Канаді.

Проте, найпопулярніші видання писали

про відсутність Голодомору: сумнозвісний

лауреат Пулітцерівської премії 1932 р. Уол�

тер Дюранті («Нью�Йорк Таймс»), Луїс Фі�

шер («Нейшн»), Вільям Резвік… Повторю�

вали за ними й відомі громадсько�політич�

ні та діячі культури, котрі відвідували Украї�

ну: екс�прем’єр Франції Едуард Ерріо, пуб�

ліцист та письменник Анрі Барбюс. Серед

них також були й відомі гуманісти світового

рівня: Бернард Шоу навесні 1933 року ка�

зав, що його не хвилює доля країни, яку він

не може знайти на карті, а Ромен Ролан

обурився: «Я цього не хочу слухати, моїм

обов’язком є поборювати ближче й більше

лихо, я поборюю гітлеризм».

29 вересня 1933 році в Женеві відбулося

засідання Ліги Націй за участі 14 держав.

Президент чотири рази брав слово, щоб

переконати представників країн�учасниць

у важливості допомоги Україні. Проте, вони

були зацікавлені у співпраці з СРСР і відки�

дали допомогу голодуючим українцям,

зважаючи на те, що СРСР не є членом Ліги

Націй, і, таким чином, голод – це внутрішня

проблема СРСР.

1932�1933 рр. – криваві жнива україн�

ського села. Загальна кількість жертв – від

4 до 8 мільйонів. Половина жертв була у ві�

ці від 6 місяців до 17 років. До речі, в таких

випадках враховують тих, хто міг народи�

тися в цей час. Тож реальна кількість жертв

Голодомору в Україні досягає 12 мільйонів.

Це в кілька разів більше, ніж за час Другої

світової війни.

Штучний голод 1947 р. – «контрольний

постріл» для українців. Конфісковане у се�

лян зерно стало «подарунком» для нових

республік соціалістичного табору.

Ганна Черкаська 
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СС
вята Богів і свята дюдей – діамет�

рально різні поняття. Перші – це ве�

лична космлогонія, другі – витворені

людьми в різні витки земної цивілізації. На�

йяскравіший приклад � релігії, що народи�

лися в епоху рабовласницької культури. Про�

те сьогодні вони неспроможні відповісти на

питання як науки і моралі, що постають перед

людством у ХХІ сторіччі. Космогонія – це самі

Небеса. І вони Вічні. Чи були б на планеті Буд�

да, Христос, Аллах, Митра, всемилостивий

Бог майя Кетсалкоатль, а чи саме безживне

каміння – сонцестоянння відбувалося б, як

відбувається воно ось уже мільярди років.

Сонце б народжувалося 22 грудня. 22 берез�

ня День перемагав Ніч – зачинаючи Великий

День. А ось 22 вересня вже Ніч перемагала

День. Грядеша темінь дев’ятдесятая. Розпо�

чиналися Дні Ародникові – так звана астраль�

на Яма, куди скочувалося наше світило, що�

миті втрачаючи животворну силу. Проте свою

чорну силу з кожним днем подвоюює темінь

Чорнобогова.

Але ж відсіяні ниви кожушаться смарагдом

озимини. Затяжіла худоба. В радості премно�

гій діви по Купайлівському злюбу. І все це пот�

ребує охорони від кощних сил. Прадавні вол�

хви – зоречити, відаючи космічні глибинні

явища, іще в дотрипільску пору витворили

дивовижної потужности обряди – закляття,

які енергетичною непорушною стіною захи�

щали праданіх оріїв від всих грядущих небез�

пек. Але найперше захищали радістним спо�

діванням: 22 грудня народиться нове Сонце.

Прадавній орій просив Небеса захистити йо�

го. Та й Небеса потребували енергетичного

захисту. Ветхий наш гімн вістить: «Благосл�

дви таїну одвічную звершити! Благослови Ко�

ляду – Богородицю Діву Дивную! Всеясную!

Всечистую! Всеблагую стріти, стіною Нездо�

ланною оградити від мракоти Ародникової!»

Тато, а вони були народжені ще у ХІХ сто�

річчі, згадували, що до Дня Світовида осін�

нього молодь готувалася особливо ретельно.

Ще навесні хлопчаки на заплавах, а чи озерах

відшукували гніздо крижня. Забирали яйця й

підсипали під свійську качку. А по тому, з ви�

водка вилучали найліпшу крижачку, пестячи й

готуючи її до урочистого часу.

Як запевняє відомий фольклорист Микола

Брицун – Ходак з Коростенщини, це дійство

дійшло нашої доби ще з епохи ранньої брон�

зи, коли витворювалася вся міто – поетична

дописемна школа прадавнього українця. Він

вважав, що з Першояйця, яке знесла Утінка –

Матінка виник Всесвіт. Саме качечка�крижач�

ка й уособлює Матір Сонця Непорочну Коля�

ду. В день Світовида – Батенька Її випускають

на волю. Зачаївшись в дніпрових плавнях від

злотворних сил, які намагаються замкнути

хліборобську землю на 777 крижаних ключів,

Вона 22 грудня має народити Сонечко.

Родославські молитви, як запевняли тато,

знав кожен бездоганно. Бо ж виголошували�

ся вони 22 вересня всим колограєм моло�

дим. «Світовиде Всехранителю наш! Возве�

ди персти Свої сяючії над Мир Орійський Те�

бе Величаючий! Над Дана�Пер (Вода Перу�

нова, сучасне Дніпро) Могучий Ключами Жи�

вотворящими Орусь Святу поячий! Заступи!

Охоронии! Й благослови нас!» Ось саме ця

молода енергетика, потужно відбившись від

Небес й мала поставити силовий захист на

все Живе � і на людину, і на зілину, і на кожну

животину. А щоб вона була потужна, перед

святом, протягом трьох днів дозволялося

споживати лише мед та молоко. Бо ж це їди�

во подарувало людині Небо. Такий суворий

підбір йшов й до одягу. Він мав бути ненадя�

ганий. Намиста, перстні, червоні чобітки,

червоні пояси. Зачасту сорочки шилися з

довгими, аж до колін пишними рукавами, що

наслідували крила птахів, які відлітають до

Ирію�Раю. (Див. Докія Гуменна. «Благослови

Мати». «Слово». Нью – Йорк. 1966 р.).

Щодо червоних чобіт. Пам’ятпєте «Стоїть

дід на воротях у червоних чоботях?» Червоні

чоботи мав право надягати лише князь. Вся

юнь, що брала учась в урочистостях прирів�

нювалася до найвищого шляхетського ста�

ну. Не кожен мав право бути присутнім на

цьому дійстві. А лише вибрані, що своїм по�

водженням, працьовитістю, голосистісю бу�

ли за взірець. Адже саме від їх енергетики

залежало Захисне поле, що убезпечувало: і

рослину, і животину, і людину від згубних

Чорних сил в цей непростий час згасаючого

сонця. Славлення це особливо наголошує:

«Гойсподине Боже, Світовиде Всехраните�

лю наш! Осіни Силою Животворящою Землі

Твої священннії! Дай нам Любові свічі заж�

женниє! Дай нам Віри Чаші Вишннії! Дай нам

Правди Мечі двожалії! І в жили Дужі стодужої

темінь дев’ятдесятую превозмогти з Благос�

ловенієм Твоїм!»

Сам обряд Світовида Всехранителя відбу�

вався на чолопочку дня, ополудні колограєм

посолунь. Тобто магічним колом за Сонцем із

згуками, що нагадували голоси відлітаючого

птаства до Ирію Небесного.

«Укріпи віру нашую во врем’я лютеє ночі

кощной! Засвіти Зорю путеводящую Посвіта�

чем невгасимим! Викуй Орала златії на ниви

вольнії! Вбогатири дух наш благословляючи!»

Світовид?! Загадкове божество нашого

давнього пантеону відсутнє на княжій бож�

ниці Володимира. Проте там є Хорс – літнє

Сонце. Від цього хороший, хор, хорошина

(сучасне горошина), черлена (красна) хо�

ругвь, Хортиця – де було святилище Бога

Хорса. Християнство затьмарило цей об�

раз, вигадавши якогось святого Віта. Проте

однозначно це одне з імен Сонця, яке чита�

ється: як той, що овиджує (оглядає) Світ.

Той, що захищає Його. Й бачився Він хлібо�

робу�орію в образі старого сивого велета –

Діда, в білих одінях вбраного, котрий своєю

ветхою мудрістю оберігає своїх дітей, і все,

що витворене ними.

«Даби кров наша орійська не схолола! Да�

би мечі наші ярі не зтупіли! Даби ниви наші

вольнії не спорожніли! І чаші наші повнії не

закрижаніли на стужах лютих сіверних!»

Ось досконало витвореного бога Світовида

й побачили християни на острові Рюген (Ра�

ян) в Балтійському морі, настіль довершено�

го, що він здавався живим, пише в герман�

ських хроніках ХІІ сторіччя Саксон Граматик.

Це храмове осердя Полабських аріїв незаба�

ром жорстоко понищили тодішні німці. І

слов’яни, втративши духовну основу, були

безпощадно згерманізовані.

Саме 22 вересня, і саме ополудні в косміч�

ну Теосферу (термін автора) від Руського

(Чорного) й до Білого моря викидалася над�

потужна Захисна Енергія. Й відбиваючись від

Божественних Долонь, що охоплювали Зем�

лю поверталася встократ підсиленою, до хлі�

боробів, які так очікували на покровительство

Небес. Русь ніколи не знала недородів. На�

Русь споконвік живилася Небесами
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віть в часи козаччини. Як мовить французь�

кий інженер Гіййом де’ Боплан, тут одного

засіву хліба вистачало на три роки. Бо пра�

давні джерела тоді ще були не замулені. І во�

ни повнокровно живилися Небесами.

Іван Просяник, письменник,

знавець народної мудрости 

PS.

Уже ось третій рік поспіль на крутому уз�

вишші Десни – Дівиці родославичі – рідно�

віри, й не лише з літописної Сіверщини, що

своїми межами сягала аж Клязьми, а й з Ки�

єва, з Богуславщини, зі Львова, за ветхими

джерелами по золотинці відновивши пра�

давнє свято, знову з’їхались славити небе�

са. І многоголосо кликнула в Пречисту голу�

бінь молитва до Логосу ізначального, що як

і тисячі літ тому, творила зачин хлібороб�

ському обряду:

«РОДе наш! Боже наш! Дєду наш! Ми Тебе

кличемо! Ми прикликаємо! Ми серця прихи�

ляємо до Твоїх небесних стежок! Низ пошли

милости! Низ пошли радости! Низ пошли

щедрости Дітям Твоїм! Городам�вісям спо�

кою! Мужам мудрість глибокую! Низ пошли!

Низ пошли! Низ пошли! Низ пошли! Нивам

нашим погоду! Жонам – золотого плоду!

Низ рошли! Низ пошли! Низ пошли! Низ

пошли! Освяти Землі нашії! Освяти зерна

нашії! Освяти знамена нашії! Люде нашії ос�

вяти! Освіти Неба нашії! Освіти путі нашії!

Освіти мислі нашії! Правду нашую освіти!

Охрани князі нашії! Охрани вої нашії! Охра�

ни чада нашії! Волхви нашії Охрани!»

Сонце радісно грало літаврами, помно�

жуючи людську радість в Небесах. Але з по�

лунічного боку, від овиду й до овиду підій�

малася, з крутими білими баранами на гре�

бені, щомить бубнявіючи, важезна й крута

синя, аж сиза огромезна хвиля, здіймаю�

чись вище й вище.

Вишній дзвін гойдонувся, прокотившись по

землі малиновим відгулом. І на пригасаюче

вогнище, на сонцеликий жертовний, щедро

вимащений медом коровай, впали перші до�

рогоцінні краплі довгоочікуваного дощу.

«Ти єси прийшов всеблагий і всемилости�

вий! – простягнув навстріч свої тремтячі за�

пилені долоні подорожник. –І наповнив мене

радістю! – прошепотіла зжухлим листом ди�

вина, – бо тепер зійде моє насіннячко! – І

вклоняюся я Тобі, як вклоняюся цьому людові

чистому, що вимолив довгожданного дощи�

ку! – схилило свій волот плакун�зілля лучне».

На озиме зерно, на притихлі сади, на

зжужелілу від спеки траву йшов тихий

благодатний дощ. І Земля зітхала во ра#

дості. І люд зітхав во спокої. «Бо ж те&

пер ниви наші вольнії не спорожніють!»

Звершилася прадавня таїна. І дивовижі

в цьому немає аніякої!

КОЛОВРАТ НЕБА
Різдво Сонця

Різдво Сонця – очільне свято арій#

ського споконвічного календаря. Воно

возвіщає народження Сонцекудрого

Сварожича – Небесного Вогню, що

перемагає морок кощних днів Ародни#

кових, даючи хліборобові надію: золо#

те його зерно ляже в Землю Святую,

подарує життя й радість всьому сущо#

му: і рослині, і пташині, і різній живо#

тині. Тому чекали цього свята з особ#

ливим трепетом. Було ж чого: день все

глибше й глибше провалювався в те#

мінь. За прадавнім мітом Чорнобог

грозився замкнути на сімсот ще й сім#

десят сім замків крижаних Землицю –

Матінку, щоб весь Світ стужінню пок#

рити. В переддень Різдва 22 грудня,

коли Ародник вже викував свій остан#

ній 777 крижаний ключ, і день назав#

жи починав згасати, зчинялася справ#

жня веремія, молодь, щоб перешкоди#

ти Володарю Підземного Неба, виси#

пала на вулиці з гуками, криками, би#

лами, вогнями. Смолоскипи якнайви#

ще підкидали догори, страхаючи Чор#

нобога і його воїнство – чорних воро#

нів. На них зчинялося справжнє полю#

вання. Адже в цей час, затайнована в

дніпрових плавнях Діва Коляда, безза#

хисна й безборонна, має народити ма#

лятко – Ярилочка Ясного. Як розпові#

дає ветха кощюна – міт про творення

світу, її перейняла бабуся –повитуха,

уособлення Богині Макоші – головної

захисниці Сіверського князівства –

чільне святилище якої розташовувало#

ся в с. Макошине, Менський район

(Чернігівщина): «Ой чи ти князівна, чи

королівна, що перед тобою рогоза – оче&

рет килимом стеляться?» – здивовано

питає, багато вбрану, молодицю, яка

біжить спотикається, за чересла хапа#

ється. «Ой не князівна я, не королівна! А я

ж Сонцева Мати! А вони ж мене висліди&

ли, а вони ж мене вистежили ворони білії

воркітливії, бодай чорними стали, повік

голос втеряли, щоб Ародникові продати,

світ занапастити!Рятуйте ж мене, Ба&

бусенько! Рятуйте ж мене, Голубонько!»

Бабуся Макоша приймає пологи в

хлівці від овець (пряма вказівка, що цей

епос творився в час, коли арійці ще зай#

малися скотарством – період до Три#

пільської цивілізації, ранньої бронзи,

недарма греки античної доби називали

наш народ тавРОС – в перекладі на су#

часну мову – к о р о в и ч і). Але Ярилоч#

ко Ясен ніяк не може з’явитися на світ.

І тут до Коляди – Божої Матінки підсту#

пає єдинорогая, сяє золотом – Місяць

молодик, семивименная бабина Коза

Ругуля. Вона тим рогом й розтинає тіло

біло, тіло ціло породіллі. Саме Небесна

Коза й годує Малюка Златокудрого сво#

їм зоряним молоком, що за часів Кня#

жої України величався – Млєчний путь.

Ото ж, щоб ворони, не вистежили

місце сховку Коляди, палилися здоро#

везні ожереди ярої соломи – символ

сонячного проміння. Цей обряд тво#

рився і в нашій родині, хоч навдокіл

ніхто його вже не чинив. Проте рані#

ше, як розповідали тато, а вони були

роджені ще в ХІХ сторіччі, у нас на

Присеймів’ї, свято починалося над#

звичайно урочисто. Як лишень засві#

чувалася Вечірня зірочка, жариною з
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Молодого Вогню підпалювався веле#

тенський ожеред соломи, від кожного

двору привозилося по 12 навильників.

Вся Сіверщина, а терени її виходили

аж на ріку Клязьму, спалахувала вогня#

ми, вказуючи новонародженому Со#

нечку – куди воно має котитися. Бо ж

Небеснеє Маля ще не відає свого шля#

ху. Заздалегідь з багатодітної, працьо#

витої родини вибиралося дівчатко чис#

теє – Коляда. Її, святково вбрану, у

вінку й червоних лєнтах– символ со#

нячного проміння, саджали на гнідого,

(білого) ще не їждженого, але вже

привченого до верхівця й вогню коня.

Й з яєчком в руках тричі обводили

навкруг вогнища й далі супроводжува#

ли до села, вісі, городища.

Попереду зі Звіздою йшов звіздар. Да#

лі – свічники! Далі музики. Далі– боя#

ри, що вели коня за вуздечку на довгих

«колядних» рушниках. Біля крайньої

хати, при всім велелюдді селян Звіздар

зично гукав: «Гой радуйся Небо яснеє! Гой

радуйся Земле плодючая! Гой радуйся люде

славен… не сам іду – Коляду веду! Благос&

лови Пречистая Тебе славити, тебе сла&

вити поклін доземний дати!» І Коляда,

осіняючи люд Шестиріжницею – зна#

ком життя, що зрідні буквиці «Ж» воз#

водило свій ясний голос: і Небесам, і

Землиці – Матінці, і люду: «Благослов&

ляю!» Коляду на коні заводили в кожен

двір. Назустріч виганили худобу, вино#

сили навіть немовлят, а також недужих,

бо вважалося, що це дівчатко має Не#

бесну Силу, яка сходить з її Благосло#

венням на землю. Колядники ж велича#

ли господаря: «Зійди – зійди, Сонечко,

на вашеє полечко! Зійди – зійди ясная,

зоре золота! Многії вам літа! Многії вам

літа! Многії вам літа! Щедрії літа!»

За крайньою хатою Коляду зсаджу#

вали з коня, ставили на попону й обсі#

вали «золотими» грошима. За ці гроші

коваль кував меча. Його до схід Сон#

ця, на Стрічення, дарували Перунни#

ку – найвправнішому, найвідважні#

шому, найкрасивішому воїну, щоб цим

мечем він розбив крижані вериги зи#

ми, звільнивши весь світ й Батенька –

Перуна від леденого окуття. Саме на

Стрічення, вперше в колообігу відзна#

чалося свято Молодого Грому, де

участь брали лише юнаки, що прой#

шли обряд посвяти у воїни. Ось такі

мечоносці й утворювали пречисту

охорону святилищ. Вони складали

осердя бойової княжої дружини.

В день Народження Сонця відбували#

ся всі найбільші магічні дійства. Дівочі

ворожіння на судженого. Далекоглядна

віща про майбутній врожай. Й навіть

помисли про долю народу, які творили

волхви – чародійники. Весь Різдвяний

тиждень вважався святим. Понеділок#

прогнозувався на студень, вівторок – на

січень, середа – на лютень, це коли

арійці жили за 13 місячним календарем.

Й ці передбачення справджуються на#

віть сьогодні, щоправда зсунуті в часі.

Поклоніння чумаків
Народження Сонця відбувалося у ве#

ликій таїні. В прадавні часи, десь за сто

гаків (гак – стародавня міра довжини,

що дорівнювала 960 метрам), від святи#

лища Макоші розташовувалося святи#

лище – обсерваторія Коляди (нині

с. Красний Колядин, Талалаївського ра#

йону, Чернігівської області). Туди на ці

дні грудня збиралися прочани з усієї

княжої України, щоб відзначити Різдво

головного Бога Русі.

Непорочне народження засвідчує не

лише християнський міт. Непорочно

народжує Будду й Богиня Майя. Непо#

рочно народжується й грецький Адоніс,

єгипетський Осіріс. Але первинний міт

творився саме тут, на берегах Дана –

Перу – Перунової Води, звідки поман#

дрував по світу.

З новонародженим сонцекудрим

Малятком Коляда # Леля – квапиться

до людей. Саме в цю мить Її першими

зустріли в степу чумаки – вісники всіх

новин.

В кінці 70#х років минулого сторіччя

в приватній збірні О.К. Кодакова з

Батурина бачив, нехарактерний на#

віть для живопису барокового часу

образ, де Богородиця зображена не з

Бого – Немовлям на руках, а з сяйвом

в сповитку, що вказує на відбиток

більш раннього язицького часу. Так

ось, на мальовидлі й увічнена ця не#

повторна мить: Зоря – вісниця ко#

титься з неба. Півень (священний

птах Авести) на чумацькій мажі возві#

щає народження Сонця – нового

Дня, нової Доби. Ватаг валки накидає

на тендітні плечі Коляди свого, зігрі#

того арійським теплом, кожуха. Виш#

ній Породіллі несуть в жертву святий

хліб, вино, яблука – суто хліборобські

знаки достатку. А наймолодший з чу#

маків, одягає босі ніженьки Богині в

свою шапочку – шапка в українців

споконвіків була знаком влади. Тобто

передає себе, і свій народ у володіння

Сонця. Недарма ще Геродот засвідчу#

вав, що скити – орачі поклоняються

Сонцю. Сьогодні відома вже й древня

наша столиця, що розташовувалася

на Полтавщині – місто еллінських

хронік – Гелон. (Геліос грецькою мо#

вою Сонце). Саме звідси, від мітичної

Гіпербореї, на острів Делос з снопа#

ми– перевеслами пшениці, до храму

Артеміди, по жнивах, під збройною

охороною, йшли 12 юних праукраїнок

– бористеніток, яких там лишали
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жрицями нашої правдавньої Богині

рільництва. Див.О.П. Знойко. «Міфи

Київської землі та події стародавні».

Київ. «Молодь» 1989.

Відгомін прадавньої обрядовості до#

котився наших днів. В початку двоти#

сячних років на Косівщині с. Уторопи

від збирачки старовини Ганни Джура#

нюк записав сонцепоклонну колядку:

«Гой радуйся Матінко Божа – Коля&

донько гожа – твій Син народився, Зла&

токудрий розповився! Гой Ладо – Ладо

всім людям радо Христос (Сварожечко)

народився златокудрий розповився! Гой&

сподине Божечко, Яснеє Сонечко на бис&

трії сані сідай! На бистрії сані, на швид&

кі комоні! Золотими кудрями нас освіти!

Пречистими перстами нас благослови!

На тучнеє житечко! На багатії діточ&

ки! На многії літечка!» Такі величання

Сонця, як Подателя всіх земних благ

характерні для всієї України. А це під#

тверджує основоположність: ми вий#

шли з єдиного арійського кореня. На#

родознавець Микола Брицун#Ходак з

Коростеня люб’язно надав запис 1987

року від В.Л. Пашинської з села Шля#

хетне прадавньої колядки. «Ой як було

з нащада Світу! Тоді не було ні Неба, ні

Землі! А но було Синє Море! Радуйся, па&

не Господарю! На твоїм дворі Верба сто&

яла! Тонка, висока, листом широка! А на

тій Вербі Трійця горіла! Три іскри впало

– три Моря стало! Слава тобі Леле, син

Божий народився!» Возвеличується на#

родження Сонця Даждь – Бога від Бо#

гині весни Коляди – Лелі. 

Схожі коляди побутували й на Черні#

гівщині, Полтавщині. Хліборобська на#

ція витворювала величний космогоніч#

ний епос своїм серцем. На мальовидлі

це відбито в найбільш ліричному образі

чумака, що вдягає босі ноги Богородиці

в свою шапочку.

«Гой у пана Йвана…»
Добро перемогло! Сонечко народило#

ся: возвеселився птах у лузі, возвеселив#

ся звір в ярузі, возвеселився люд в окру#

зі. До цього дня в Україні готувалися з

особливою ретельністю, адже Молоде

Сонечко пробуджувало всі життєдайні

сили. Все в цю незвичайну ніч ставало

таємниче, волошебне. Найперше до ха#

ти вносився плуг. Тато його ставили під

стола, адже саме на плугові й тримався

стіл – тобто добробут роду. Нагадую, що

Геродот, а він, як стверджує С. В. Під#

дубний «Великий код України – Русі».

Київ. ФОП Стебеляк. 2017, скит по на#

родженню, писавши свою «Історію» в V

ст. до н.ч., починав книгу з міту про Не#

бесний дарунок скитам золотого плуга,

ярма, чаші та меча. Це відбулося за царя

Таргітая, ІІ тисячоліття до н. ч. Саме з 22

грудня й починався шлях Нового Сонця

на небі й шлях нового роду на землі –

засилалися свати. Дівчата ворожили на

суджених. Матуся розповідали, як вони

рахували 12 кілків на тинові. Як трап#

лявся голий– наречений буде бідний, а

як в корі – заможний.

Готувалася багата Кутя, (старопер#

ською мовою кутя – їжа) з 12 страв–

возвеличення кутнього Бога Волоса.

Село, що лише до вчора, пригнічене

чорною Ародниковою силою, німува#

ло: оживало сонцеграями колядників.

Ще півсторіччя тому ми дружньо вис#

півували під вікнами: «Що в полі, в полі

плужок ходить! А за тим плужком –

сам Бог з батіжком! Пречистая Мати

їсти носила, Бога просила: «Вроди РОДе

– Боже жито&пшеницю, жито&пшени&

цю всяку пашницю!» А бички рогаті та

пішли орати, да не на ту нивку, а на по#

ловинку. З кінця в кінець – виносьте

Млинець!» Млинець – знак новона#

родженого Сонця, що промовисто го#

ворить –витоки цього обряду сягають

трипільськї доби. І хоч ми співали

«Вроди, роди, Боже!» Тут ясно просту#

пає образ Бога Творця РОДа. Попереду

йшов Звіздар, що розносив радісну

вість народження Даждь – Бога по

всьому світу. За ним, пританцьовуючи

та, свистячи в сопілочку – джоломаєч#

ку, весела Коза. Це – чи не головна ді#

йова особина в усьому дійстві. Вона

прадавній знак врожаю й благополуч#

чя. Адже: «Де Коза рогом – там жито

стогом! Де Коза ногою – там жито го&

рою! Де Коза ходить – там жито ро&

дить! Го&го&го, Коза! Го&гой сірая!» Ще

давньогрецькі хроністи, нарікаючи на
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тогочасних українських козопасів

(звідси й самоназва козаки), підкрес#

люючи, що вони влітку розводять ве#

личезні стада кіз, вправляючись в бо#

йовому мистецтві, живуть самі без жі#

нок, нападають на грецькі Причорно#

морські колонії, нещадно грабуючи їх.

О.П. Знойко. «Міфи Київської землі та

події стародавні». Київ. «Молодь» 1989.

За Козою юрмилися музики! За ними –

хористи! За ними – міхоноша. І всю цю

веселу калагву оберігали козаки. В дів#

чат були свої коляди: «Гой Місяцю – Ве&

силечку да кинь же ту по колечку! Ра&

дуйся! Господарю – мідянеє! Господині –

сріблянеє! А Івану – золотеє! Хай він сві&

тів засилає, нашу Галю сватає!» Паруб#

ки відбувалися жартами: «Що на річці

на Йогдані! Сидить баба в самім дранні!

Прийшла свиня та й штовхає! Вставай,

бабо! Вже світає!» Навіть не підозрюю#

чи, що зміст цього жарту глибинно

древній. Свиня#Льоха – жертовна тва#

рина. Без свяченого поросяти (шматка

сала), а чи ковбаси не обходиться в нас

жодне Великодне свято. До речі в куль#

ті Деметри – Персефони теж жертву#

ється свячене порося. Що ж до Баби –

то вона вже в Трипільському пантеоні

– уособлення Матінки – Землиці, що

рівнозначно тій же грецькій Деметрі.

Або на край веселили господаря: «Що в

пана Йвана, да собака п’яна! Лежить на

санях у червоних штанях!» Далеко за

північ колядники славили Небесну Бо#

гиню Коляду, що дарувала Світові Сон#

цекудрого Сварожича! А значить нове

Життя, якому немає кінця. В цей ма#

гічний вечір до хати, щоб скуштувати

Куті – страви обрядової, кутньої, при#

ходили Душі впокоєних предків. Тому

на стола, для них, клалися старі Їх лож#

ки, страви ж їлися, виключно, новими,

куповоними на осінніх ярмарках. Пер#

шою, різдвною Кутею, була Багата.

Другою – Щедра. Й третьою, на Во#

дохрещу – Бідна. Перша Різдв’яна Ку#

тя починалася з прадавнього обряду,

якого я, малий, так чекав. Матуся нак#

ладали на стола цілу гору пирогів. Тато

ховався за ними й вигукували: «А чи

видно мене, РОДе красний?!» – і я з ма#

тусею відгукували: «Ні! Не видно!» –

«Так хай же й весь рік мене буде не виде&

но!» – відзивалися тато. Цікаво що цей

звичай описує ранньогерманський

хроніст Саксон Граматик на землях по#

лабських (поельбських) слов’ян обод#

ритів, які й по – сьогодні називаються

Уккермарк (тобто Український край).

Щоб задобрити предків– страви лиша#

лися на столах всю ніч. А ранком вино#

силися худобі. Жертвувалися саду, па#

сіці. Саме в цей ранок волхви на пра#

давніх могилах – зоречитачах (обсерва#

торіях) встановлювали найпростіші

астрономічні прилади, що називалися

Балдою – чотиригранною віхою з пе#

рекладиною. На ній ставили, щодня,

відповідні до погоди знаки: чи соняч#

но, чи вітряно, звідки сніг. І який він.

Тринадцятиденний відлік накладався

на 13 місяців року, визначаючи наперед

життя вісі, села, городища. Коляда#Ле#

ля віддавала свого Сонцекудрого Сина

люду. Й хліборобський народ з вдяч#

ністю брав цей Небесний дарунок.

«Пане, Господарю, бери плуга
Золотого!» 

Споконвік плуг в арійських народів

вважався знаряддям святим. З часу коли

Сварог викував його, а Велес навчив

праукраїнців класти першу борозну й

сіяти золоте зерно, цьому ралові надава#

ли велику шану, як годувальнику. Чи не

з цього правіку колядка збережена хлі#

боробським родом Пашинських з села

Шляхетне, що на Коростенщині?!

«Пане Господарю! Бери Плуга золотого!

Бери Плуга золотого за серебряні чепіги!

Да йди поле орати, жито сіяти. Золотим

плугом орати, святий хліб сіяти! Святий

хліб сіяти – діток годувати, Пане Госпо&

дарю!» М. Брицун – Ходак.

Саме в перший Різдв’яний тиждень,

адже святки продовжувалися, аж до

Водохрещі, який колись, на Присей#

мів’ї величався «Посівальним», мо#

лоддю чинився тисячолітньої давності

обряд Засівання Ниви. Землиці – Ма#

тінці давався перший знак пробуд#

ження, який проте в давні часи робив#

ся 22 березня, на Велик – День.

Для цього назнарошне, молодими ко#

валями, на урочисте ковальське свято

Плуга, що відзначалося 14 листопада (в

християнській традиції Кузьми –

Дем’яна) кувався новий плуг. З – поміж

поселян вибирався найзаможніший,

шляхетний Господар – РОД – Отець.

Якого з великими почестями просили

«покласти Красну борозну». На роль «во#

ликів» складався справжній іспит про#

тягом року – парубок мав відзначатися

поштивістю до старших, працьовитіс#

тю, лагідною вдачею, бути з шанованої,

багатодітної родини, бо ж ці всі якості

переходили на врожай, а, значить, на

благополуччя громади. В скитів, не див�
лячись на особу, царя, за неврожай, як на
полі, так й серед худоби, волхви могли
відшмагати батогами. Д. Фрезер. «Золо�
тая ветьв». Москва. «Издательство поли�
тической литературы».1986.

Як лише заскалювався Місяць – мо#

лодик – Бог Волос виходив пасти своє

зоряне стадо, розпочиналося урочисте

дійство. На ниві, найстаріший з грома#

ди, під голосисті музики, величання,

обрядові пісні, клав Красну борозну. 

«А в нас бички та все круторогії! А в нас

погоничі та все молодії! А в нас плужки

та все золотії! Роди РОДе – Боже жи&

то – на новеє літо! Роди Боже овесь –

на Рід увесь! Роди Боже щедро – на хо&
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ТРАДИЦІЇ

21Українська Родина № 5�6/2019

роше вєдро!» Господар віддячував

«РОДа» – паляницею. «Воликів» –

млинцями та круговиком ковбаси. Дів#

чат – яблуками. Парубків – сівачів ме#

довими коржами з маком. Дівчата, що

на виданні, йшли за орачами з Снопами

– Дідухами. Розсупонювали їх й засіва#

ли стеблами, з добірним зерном, першу

борозну. Це відгомін дуже сивого зви#

чаю. Як розповідали тато: «Колись ста&

рих людей завозли в Луб –яр, а чи дебр глу&

ху на поталу диким звірам. Надійшла чер&

га й до одної родини. Але там син так лю&

бив й так дорожив своїм батьком, що

сховав його в закомірку. І щоб не наража&

тися на осуд громади, там його годував.

Аж якось стався на наших землях страш&

ний неврожай. За зиму люд поїв навіть

той хліб, що беріг на засів. Одного дня син

дав батькові шматочок хліба майже з са&

мої полови: «А що воно, дитино, за лихо?»

– стривожився батько. Син і розповів.

«Так не журися, дитино! Розкривай хату,

хліви, клуні й сій соломою, в куликах де –

не – де зернечко залишилося! І йди людям

скажи – хай чинять, як ти! Врятуємося

від голоду наглого!» За такий розум посе&

ляни хотіли вибрати того мужа & князем.

Ось тут він й признався, що це не його

мудрість, а батькова. З того часу стари&

ми людьми перестали так нехтувати!»

По Красному обряду плужок з вели#

кими почестями несли в село й залиша#

ли в «РОДа» – Господаря, щоб розпоча#

ти весняну оранку вже на його ниві.

Ор – Дана
Ордань, або ж Водохреща – останнє

величне свято Різдв’яного кола. Воно

повсюди відзначається й понині з ве#

ликою урочистістю. На початку двох#

тисячних пощастило бути на ньому в

с. Химчин (Косівщина), й ще раз пе#

реконатися, що має воно глибуку,

давню основу. Многоцвітне, святково

вбране юрмище підгірян, що поверта#

лися, по церковній відправі, з чима#

лезного озера, огортали хмарки бла#

китного диму – так неначе ти не на

землі – на Небі. Кожен господар несе

до хати: окрім освяченої води, ні – не

свічу, свічка загашена в ополонці, а за#

палений гриб – трутовик, який по#

вільно тліє. Тим блакитним благим

димком він має обкурити оселю, мар#

жинницю, щоб: і від свого роду, й від

худібчини відігнати злих духів. Прий#

шовши додому й, обдимивши садибу,

господар перевертає кожушок догори

вовною, бере на рушнику святкову па#

ляницю і йде до маржинниці. Стукає в

двері. Звідти, хтось з домашніх зично

запитує: «А хто то є?» – «Се є Біг!» –

«А що нам несе?» – «Пиріг!» Господар

ламає, навхрест мащений медом хліб.

Краї – коневі, осердя – корові. Вівцям

– козам – крихти – на добрий, здоро#

вий приплід. Вже отой перевернутий

догори вовною кожух – головна озна#

ка Бога Велеса – вказує на прадавню

основу свята.

В давню добу воно відбувалося як

злюб (шлюб) Бога рільництва Ора й

Богині води Дани. І відзначалося, як

пишний весільний обряд Богів, що

сходять на землю: «Да зіллються Ор –

Предвічний – Дана – Животворниця в

Ордань святую, Коло Сварожє к’ Весні

обертаючи! Землицю – Матінку онов&

люючи! Перуна – Батенька пробуджую&

чи! К’ труду святому кличучи!» Говорять

Вісті Ізначальні. Сувій ІІ.

До свята готувалися з особливою ре#

тельністю. Дівчата, що на виданні, ви#

тішували до цього дня вишневі гілоч#

ки, які в теплі мали розквітнути – пря#

ма ознака, що діва цього літа, обов’яз#

ково, вийде заміж. Й купання в опо#

лонці, що вирубувалася в формі рівно#

раменного крижа (знак злюбу двох рів#

новеликих сил), не просто очищення, а

символ запліднення юної Богині. Чис#

тий, неодружений, найкращий в селі –

вісі – городищі юнак, що уособлював
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Бога рільництва Ора, стрибаючи в опо#

лонку, запліднював Богиню води Дану.

В цю мить діви уквітчували «молодят»

розквітлими вишневими гілочками,

обспівуючи – благословляючи молоду

пару: «Гой, синку, Іванку, а котру ти лю&

биш? Царівну чи королівну? Гой не люблю

я царівну,г ой не люблю королівну! А тую

люблю, що на Сонце глядить! З Місяцем

говорить!» Із записів народознавця

Миколи Брицуна#Ходака.

У нас, на Присеймів’ї, ополонку, за#

часту, вирубували в подобі простого

астрономічного приладу Балдиці –

поздовжня перекладина означала

низьке, молоде Сонечко.

Чи суголосний збіг, чи в цьому кри#

ється велика таємниця тисячоліття,

але на Україні теж є річка співзвучна з

іудейською Іорданню. В Дніпро, біля

Черкас, впадає притока Ірдинь. Ціл#

ком ймовірно, що при Великому Пе#

реселенні народів (середина ІІІ тися#

чоліття до н. ч.) цей обряд потрапив до

Палегстини – землі палесгів – лелегів,

та й повернувся на Батьківщину у змі#

неному вигляді. Як підкреслював ви#

датний вітчизняний науковець Олек#

сандр Павлович Знойко, в книзі «Мі#

фи та легенди Київсьої землі та події

стародавні». І нині такі свята, як Різдво,
Водохреще, Великдень, Купайло та інші
лишаються в Україні святами астраль�
ного культу у всих аспектах ідеології й
деталях обряду. Це говорить про їх без�
перечну сакральність і високу значи#

мість у житті українського народу.

Стрічення. (Громниця).
Тато величали це прадавнє

українське свято С е р е д з и м ‘я м,

або Зимобором. Й приказували:

«Прийшла Громиця – зимі половинни&

ця!» Й відзначали: якщо до вечора ста#

ло тепліше аніж вранці – літо пере#

могло. Ось цю урочисту мить Стрічан#

ня Літа й відбито на мальовидлі. Хлоп#

ці та дівчата, ополудні, виносили в по#

ле величезний житній сніп, щоб Боги#

ня Ляля впізнала свій хліборобський

народ й переконалася, що тут з нетер#

пінням Її чекають.

Попереду голосистої ватаги з Дідухом

йшла Коза, що знаменувала, з від про#

вічних часів, родючість й благополуч#

чя. Як хоругви хлопці несли сварги –

символи літа, рушники прикрашені

червоногаптованими Берегинями.

Кожна дівчина у вузлику мала 12 рів#

нораменних крижів – коржів, живі кві#

ти і Грімничну свічу, освячену цього

дня в храмі (раніш в хоромині). Такі

свічі, як пише в своїй книзі «Звичаї на#

шого народу» Олекса Воропай святи#

лися дише двічі на рік: в день народ#

ження Сонця 22 грудня та на Стрічен#

ня. В магії українців Громничка свіча

відігравала дуже важливу ролю. Її запа#

лювали перед образами, щоб блискав#

ка не влучила в оселю. При важких по#

логах. При відході на Луки Сварожі.

Щоб мороз не побив саду, щоб перези#

мували бджоли. В знакових випадках

послуговувалися й Стрітенською во#

дою. Нею окроплювали худібчину, па#

сіку. Коли чумаки йшли в дорогу. Коли

воїна виряджали до княжої дружини з

словами: «Боже тебе збережи! Й назад

повернутись поможи!» Це чинив рано

вранці голова роду. Звичай дожив ХХІ

сторіччя. Знаю випадок, коли хлопця,

який вирушав на Російсько – Україн#

ську війну вдома окропили Стрічен#

ською водою й він провернувся живий.

А брат, що йшов туди з військового

училища був тяжко поранений.

За селом, на роздоллі, ватага Стрі#

тенців спинялася й деякий час чекала

знаку. Благо – коли це був подув теп#

лого вітерецю, тоді Богиня не заба#

риться. Зчинявся радісний шарварок:

«Прийди – прийди Літечко, на нашеє

житечко! Вишли – вишли жайвора із

небес! Тут малії квіточки, тут малії ді&

точки, тут малії пчілочки ждуть те&

бе!» Микола Брицун#Ходак.

Хрестаті коржі, як знак весняного

Сонця Стрітенці лишали на ниві, щоб

Літечко пригостилося з далекої доро#

ги. І з цією радісною новиною повер#

талися до села.

В опісля Стрітеньський час розпо#

чинався й масовий окіт овець, кіз, то#

му урочисту калагву радо зустрічала

ватага хлопчаків в козячих личинах та

перевернутих догори вовною кожуш#

ках – безспірних Божичів – помічни#

ків опікуна худоби Небесного Велеса.

Калатання голосисих дзвоників вість,

що Літечко вже поспішає до хлібороб#

ського краю, розносилося далеко нав#

докіл. З домівок вибігало старе й мале.

З варениками – знаком Молодого Мі#

сяця – Велеса та, обов’язково, моло#

зивом від первісток.

Цей барвистий обряд дає підставу го#

ворити, що всуціль наших днів доко#

тився дуже давній пастуший звичай,

коли благополуччя роду визначало пе#

реважно скотарство й людина всіляко

задобрювала духів природи, сподіваю#

чись на тучні, здорові стада.

В цей День відбувалася ще одна зна#

кова космогонічна подія – народження

Молодого Грому. За прадавньою кощю#

ною огромезний кам’яний молот випа#

дав із закрижанілих рук Вишнього Вої#

на, що поринув у зимовий важкий сон,

й котився – котився Небесами, троща#

чи льодяні вериги, що сковували Світ й

Батенька Громовержця. І він прокидав#

ся, і брав ту ясну древню зброю до ще

занімілих своїх рамен.

Вважалося, що в цей день Землиця –

Дівиця вперше позіхнула, відчуваючи

Весну – Красну.
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Тато згадували, що на Стрітення од#

ного разу була страшенна хурія, справ#

жня битва Зими з Літом, в полі навіть

чоловік замерз, тоді весна барилася аж

до середини квітня. Недарма в цей день

старі діди пильно спостерігали за пого#

дою весь день, розбиваючи його на 13

частин, щоб накласти на весь хлібороб#

ський час. «Коли на Громицю півень води

нап’ється – на Юр’я віл напасеться!»,

«Як капає з стріх, так капатиме з вули&

ків», «Якщо сніг випав уранці – на добрий

врожай! Як вобід – на недорід. А як по ве&

черю – не буде й на вечерю!»

Колодій (Масниця) 
Це останнє, за тиждень, перед Вели#

ким християнським Постом народне

свято втіхи, нестримної веселості, гу#

мору в ключі давніх ведичних звичаїв.

Перші, про нього згадки, дають грецькі

хроністи, що побували на Українській

землі в початку нашої доби. Проте гор#

щик – календар знайдений, при роз#

копках Трипільського поселення на

кінці минулого сторіччя в селі Ромаш#

ки (Київщина), вказує на те, що хлібо#

роби – орійці відзначали цей день при#

наймні вже в середині ІІІ тисячоліття

до н. ч., як одне з найважливіших свят

року. Але найвищого розвою воно набу#

ло в ХІІІ – ХІV сторіччі, як протидія й

шалений опір жорсткого впровадження

незрозумілої простолюду: пісній, чужій

русичу,  ідеології з її постами, коли тре#

ба було братися до весняних, літніх, а

чи осінніх робіт в полі. Що це набуло

загальноєвропейського розвою, вочію

переконуєшся з мальовидла блискучо#

го Нідерландського художника ХVІ

сторіччя Пітера Брегеля старшого

«Битва Масниці з Постом», де проти

брюхластого здорованя, що сидить на

діжці з вином, тримаючи на вертунці

смажене поросятко, виступає зазимку#

ватий, зсушений монах з двома рибин#

ками на хлібній лопаті.

Уже те, що головна жертва свята

м л и н е ц ь – чітко вказує: в початках бу#

ло вшанування Весняного Сонця – Мо#

лодого Ярила. Сакральне осердя одного

з головних Богів Сіверської землі знахо#

дилось в селі Нові Яриловичі Ріпкин#

ського району (Чернігівщина). Саме ту#

ди, ще до ХVІІ сторіччя стікалося все

многолюддя з навколишностей і навіть

з Білої Русі.

Ще одне підтвердження цьому: най#

давніша назва цього обряду К о л о – дій.

Дія на мальовидлі й, справді розгорта#

ється навколо нового, ще неїздженого,

возового колеса, яке насаджене на віху

– височезну тичину. Саме воно й знаме#

нує весняне сонце. Парубоча й дівоча

ватаги закидають на колесо, кожна сво#

го півня. Птахи, як розповідав худож#

ник – самоук з села Погреби на Ромен#

щині І.К. Цюпка, вчиняють немилосер#

дну бійку. «Котрий здолає, скинувши

вража на землю, зично горланить свою

перемогу: прийшла Весна – Красна». 

Колодій – свято злюбу Ярилочка сон#

цекудрого з Богинею весни Лелею.

Ніщо не змогло притлумити цього древ#

нього звичаю: масничний тиждень –

останній тиждень одруження, бо ж далі

йде піст. «А всякая пляшущая і поющая

женщіна – єсть нєвєста Сатаніна!» –

вигукує Воронежський владика навіть у

ХVІІІ сторіччі в своїх повчанях.

Малеча, радісно лементуючи: «Ле&

тіть, соловейки, на наші земельки! Спі&

шіть, ластівоньки, пасти корівоньки!»

біжать з солом’яними пташками за гур#

тами дорослої молоді, яка несе (парубки

– Яреня на колесі, а діви – Косаню), щоб

тут же звершити дію любощів. У коза#

чок– діжа з млинцями. У козаків – міх з

дрівцями. А вже в понеділок, по обряді

любощів, народжується Колодій. У вівті�
рок його молодички сповивають. У середу
– купають, в парубоче одягають. І ходять
з Колодкою по селу, винишпорюючи
хлопців, які не хочуть женитися. І, як
знак ганьби, прив’язують Колодку до но�
ги. Якщо не хочеш тиждень так ходити,на
посміховище людям, з колодкою – від�
купляйся. У четвер – Колодій помер. У
п’ятницю – відспівували. У суботу Коло�
дія спалювали. У неділлю поминали. Заз#

вичай, пізнішого часу, поминали в кор#

чмах, яких вже при князю Володимиру

розплодилося, особливо, в Києві, прем#

ного. Зверніть увагу: У суботу Колодія
(колодку) спалювали. Язицький звичай

«тілоспалення», хай навіть в обряді, до#

жив на Присеймів’ї всуціль ХХ сторіч#

чя, попри заборону всих властей.

Отак, в театральній дії, перед орійця#

ми проходив весь життєвий шлях, як

Бога, так й простого землероба, проте в

суголоссі, злагоді і єднанні. Що ріднило

Горішнє й Долішнє начало в нерозрив#

ну космогонічну сув’язь: Вишнього

РОДитяля і його земних дітей.

Продовження у наступному номері.

Іван Просяник, письменник,

знавець народної мудрости.

Малюнки автора.
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Календар має декілька функціональ#

них призначень:

# облікова функція – ведення обра#

хунку років, місяців, днів;

# врахування астрономічних явищ:

цикли зміни пір року, що повязані із

обертанням Землі навколо Сонця і вра#

хування зміни фаз Місяця;

# духовний зміст, збереження одвічно#

го Звичаю, передача устійнених народ#

них традицій та обрядовості.

Обрахунок часу на планеті Земля виз#

начається такими астрономічними яви#

щами як:

1. Обертання Землі навколо Сонця –

планетарний рік. Період обертання

Землі навколо Сонця становить 365 діб

5 годин 48 хвилин 46 секунд.

2. Доба – це час, за який кожна точка

земної поверхні (окрім полюсів) здій#

снює повний оберт навколо земної осі.

Її тривалість – 24 год (тривалість зоря#

ної доби 23 год 56 хв 4,100 с).

3. Обертання Місяця навколо Землі –

місяць. Час повторення змін фаз Міся#

ця – 29,53 діб.

Календар призначений для обраху#

вання днів на протязі Річного Кола, піс#

ля завершення якого вступає у дію Ка#

лендар наступного року. Для зручності

обрахування Календар розбито на міся#

ці. Місяць, у свою чергу, розбито на

тижні («тиждень» – «ті ж самі дні»).

Тиждень складається з робочих і вихід#

них днів (чи одного вихідного дня).

На сьогодні діючий державний Ка#

лендар має 12 місяців: січень, лютий,

березень, квітень, травень, червень, ли#

пень, серпень, вересень, жовтень, лис#

топад, грудень (у лютому – 28#29 днів,

решта місяців мають кількість днів – 30,

31). 4 пори року (зима, весна, літо,

осінь) – представлені своїми 3#ма міся#

цями. Тиждень складає 7 днів, з яких 5 –

робочі (понеділок, вівторок, середа,

четвер, п’ятниця) і 2 – вихідні (субота,

неділя). Календар починається з 1 січ#

ня, який означений як свято Нового Ро#

ку. Кількість днів у Календарі складає

365 днів + 1 день у високосний рік, який

стається з періодичністю у 4 роки (цей 1

день додається до днів останнього міся#

ця – лютого).

Незручності цього Календаря:
# різна кількість днів у місяцях;

# однакові числа у різних місяцях різ#

няться за своїми означеннями як дні

тижня;

# календар починається з 2#го зимово#

го місяця – січня, чим порушує симет#

рію Календаря щодо розбивки його на 4

пори року по 3 місяці;

# 1 січня Календаря, що минув, і 1

січня Календаря, що настає за ним, не

співпадають в означенні щодо дня

тижня, чим створюється щорічна пот#

реба у обчисленні та виготовленні но#

вого Календаря.

Реконструкція давнього
народного календаря 
з 6Aденним тижнем

В основу Народного Календаря закла#

дено наше Українське Світовідчуття.

Яким чином влаштовано Світ? Світ сот#

ворений (народжений) Богом, який є

Найвищою Сутністю Духовного Єства.

Усе, що існує, має в своїй основі Духов#

не Осердя (серцевину, серце, стрижень,

середину), навколо якого вибудовується

кожна, без виключення, матеріальна

форма втіленого життя. Так і у Народ#

ному Календарі тиждень має свою сере#

дину, якою є день «середа». Бог, творячи

Світ, являє нам його Троїсту природу –

розділення витоково Єдиного на його

дві складові, поміж якими виникає

енергія одухотвореного Життя. Так з

прагнення і думки Бога в Просторі тво#

ріння Його Духу виникла перша Троїс#

тість – Небо і Земля, у Просторі між

якими, внаслідок розгортання наступ#

ної Троїстості: Сонця (Вогню), Місяця

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР
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(Води) та Зірок (насіння Духу) – було

явлено Буття Світу. Таке поєднання

двох Троїстостей навколо їхнього єди#

ного Духовного Осердя явило себе як

Богом структурована П’ятиричність:

Небо (Повітря), Земля (усе Матеріаль#

не), Сонце (Вогонь), Місяць (Вода) і

Зірки (Простір Духу). Така П’ятирич#

ність лежить в основі усього сотворено#

го Богом. Символ Світотворення – рів#

нораменний Хрест у Колі (чи у образі

Світового Дерева), що поєднує 4#ри

прояви із Духом у центрі:.

І таку саму П’ятиричність являють со#

бою 5 днів тижня:

1) Понеділок («По#Неділі» – той, що

після Неділі, Перший, Початок),

2) Вівторок («Вторить», Другий),

3) Середа (Середина),

4) Четвер (Четвертий),

5) П’ятниця (П’ятий, день Макоші#

Землі, Великої Богині#Рожаниці, яка

народила усе Матеріальне).

Таких 5#ти денних тижнів у Місяці

Народного Календаря – також п’ять.

Після кожного тижня настає вихідний

день – Неділя («Немає#Діла»), який

призначений для Духовних потреб –

ушанування Бога. П’ятниця також вва#

жається святковим днем, у який не

можна ні шити, ні прясти, ні рубати

дрова або що#небудь тесати сокирою, ні

працювати на землі. Неділь у Місяці

Народного Календаря також п’ять. Під#

ведемо підсумки – П’ятиричність у Мі#

сяці проявлена тричі: 5 тижнів по 5 днів

+ 5 Неділь. Усього 30 днів. Ця кількість

днів, 30 – є наближеною до тривалості

Синодичного Місяця у астрономії –

29,53 діб. Тому й такий період у 30 днів у

Народному Календарі отримав свою

назву – «Місяць». Але сам Синодичний

Місяць є непридатним для виконання

задач облікової функції Народного Ка#

лендаря, оскільки тривалість Синодич#

ного Місяця (29,53 діб) призводить до

виоформлення неоднакової кількості

днів у різних Місяцях, а також і кіль#

кість цільних Місяців не вписується у

365(6) днів Календарного Року (365:

29,53 = 12,36).

Календарний Рік Народного Кален#

даря складає 12 Місяців по 30 днів (12

х 30 = 360 днів) + додається останній

тиждень, який є самостійним і має

назву «Колодка», що «замикає» Річне

Коло. У високосний рік до тижня Ко#

лодки додається ще один Недільний

день. Весь цей тиждень Колодки та#

кож є святковим. При такій структурі

усі 12 Місяців мають по 30 днів, де

кожне число має

свій визначений

незмінний день

тижня:

Такий Календар

не потребує пе#

редруку – він є од#

наковий для всіх

років, треба лише

зазначити висо#

косні роки, у які

додається ще один Недільний день до

тижня Колодки.

На коли припадає початок Кален#

дарного року? Цей день – астрономіч#

на дата Весняного Рівнодення, яка оз#

начена як 1 березня – 1#й день Весни,

Новоліття, Яв#Духа, коли після зимо#

вої відсутності Дух Предків поверта#

ється на поля, у ліси, у наші сади, да#

ючи силу оживлення Природі і нам

усім – новий врожай.

На протязі Річного Кола ми визнача#

ємо 4#ри астрономічні Сонячні дати,

на симетрії яких побудована система

визначення святкових дат Народного

Календаря. Це дати Весняного і Осін#

нього Рівнодення та Зимового і Літ#

нього Сонцестоянь:

Земля обертається довкола Сонця з

нахилом своєї осі під кутом 23°27' від#

носно площини своєї орбіти. Тому

Сонцем почергово більше освітлюєть#

5 днів тижня
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ся то північна то південна півкуля

Землі. Орбіта Землі є еліптичною та

ексцентричною, тому тривалість пір

року неоднакова: весна – 92 доби, літо

– 94 доби, осінь – 90 діб, зима – 89 діб

(для північної півкулі).

День, коли Сонце найвище підніма#

ється над небосхилом (північна півку#

ля найбільше освітлюється Сонцем) –

це день літнього сонцестояння (21#22

червня за григоріянським календарем

для північної півкулі Землі), він є най#

довшим днем року і є початком астро#

номічного літа.

День, коли Сонце у полудень підні#

мається над небосхилом найнижче (в

цей час найбільше освітлюється пів#

денна півкуля Землі) – день зимового

сонцестояння (21#22 грудня за григо#

ріянським календарем для північної

півкулі) є найкоротшим днем року, по#

чатком астрономічної зими.

Свастикою із загнутими вліво кінця#

ми (1) позначено Сонце, яке уявно

«скочується вниз» по небесному скле#

пінню від літнього сонцестояння до

зимового сонцестояння.

Свастикою з кінцями загнутими

вправо (2) – Сонце, яке уявно «котить#

ся вгору» по небесному склепінню від

зимового сонцестояння до літнього

сонцестояння.

Дні, коли протягом річного руху Зем#

лі її екватор опиняється рівно навпроти

Сонця (Сонце перетинає екватор), є

астрономічними днями рівнодень: вес#

няне рівнодення (20#21 березня) – по#

чаток астрономічної весни, осіннє рів#

нодення (22#23 вересня) – початок аст#

рономічної осени (за григоріянським

календарем, для північної півкулі).

# Весняне Рівнодення – Новоліття.

# Літнє Сонцестояння – Купала.

# Осіннє Рівнодення – Радогоща.

# Зимове Сонцестояння – Коляда.

Дамо роз’яснення щодо поширеної по�
милки стосовно дати Великодня у її виз�
наченні тими, хто означає себе як «рід�
новіри»: День Весняного Рівнодення

не є Великоднем, як і не є Великоднем

– Неділя після дня Весняного Рівно#

дення. Немає жодного етнографічного

джерела на підтвердження такого виз#

начення. Один з поширених варіантів

помилкового тлумачення слова «Ве#

ликдень» – як «Великий День» у тому

розумінні, на думку таких дослідників,

що він означає початок збільшення

світлового дня, яке ознаменовує пере#

могу Світла над Темрявою після її па#

нування у Зимовий період. Однак, Ве#

ликоднів у Народному Календарі на#

раховуємо 4#ри:

# Навський Великдень (Четвер перед

Великоднем);

# Великдень (Неділя);

# Рахманський Великдень (25#й день

після Великодня);

# Русалчин Великдень (Четвер перед

Зеленою Неділею, що на 50#й день піс#

ля Великодня).

Як можемо бачити, усі 4#ри дати міс#

тять назву «Великдень», але відзнача#

ються у різний час, тому його тлумачен#

ня як «День, що зростає» не може бути

застосовано до усіх 4#х Великоднів од#

ночасно.

Слово «Великдень» наповнене іншим

змістом, ніж просто «перевага трива#

лості дня над ніччю на 1 хвилину». Усі 4#

ри Великодня об’єднані тим, що у ці дні

наш Земний Рід єднається зі своїм Ро#

дом Небесним – у Єдине ВЕЛИКЕ Ко#

ло Роду нашого!

Неділя після 1#го березня, після Но#

воліття – Благовіщення (Блага Вістка

Високосні роки: 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056,
2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096, 2100.

Український народний календар (6Aти денний)

Мал.  Зміна висоти Сонця над обрієм у його верхній кульмінації протягом року.
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про те, що після перемоги Світла над

Темрявою – маємо очікувати на прихід

Душ Предків у наш Земний Світ після

їхньої зимової відсутності). Прихід

Предків стає можливим за умов появи

Місяця у повні, чим він відкриває Не#

бесну Браму. Предки приходять до нас

у Чистий Четвер. В цей день після обі#

ду в храмі відбувається Навська служ#

ба, після закінчення якої люди повер#

таються додому із запаленими свічка#

ми, які мають вказати шлях душам

Предків до наших осель, тим засвідчу#

ючи, що тут, у Земному Світі, вони,

Предки – є очікуваними гостями,

яким раді, і тут, на Землі, у Світі Явно#

му, ми, їх нащадки – гідно бережемо

Родову Пам’ять і традиції нашого

славного Українського Роду. Полум’я

свічки затуляють від вітру, щоб не згас#

ло. З принесеною із Навської служби

свічкою обходять хату і господарство,

очищають все вогнем. Після відправи

Навської служби двері Храму замика#

ють на ключ, і нікому з живих не веле#

но заходити в Храм. Всю ніч там йтиме

Великодня служба для померлих душ.

Правлять службу померлі священики,

адже покійні душі наших померлих

предків Бог відпускає на землю до ро#

дичів. Від Навського Великодня вони

перебувають поруч із нами, і відходять

у свій Світ на Проводи.

По тому, у Неділю (після дня Весня#

ного Рівнодення, після Благовіщення,

після Місяця у повні та після Нав#

ського Великодня, що у Четвер) – ми,

у Великому Колі Роду нашого, у єд#

ності із Предками – святкуємо, влас#

не, Великдень.

За 50 днів на Русалії також припадає

Місяць у повні, і на ці свята ми також

ушановуємо душі наших Предків, що

перебувають у Світі Духовному (дости#

гання Врожаю потребує максимальної

Духовної підтримки Предків, і тому

знову згадуються усі душі, в тому числі

й ті, про які й «ніхто не знає, лягаючи і

встаючи, і дорогою ідучи за них ніхто

не згадує», а також і душі «заложних

покійних»: русалок, мавок, потерчат

(душі дітей, які загинули «наглою»

смертю, тобто, передчасно).

Середина (завжди наділена Духов#

ним осмисленням) між Великоднем і

Зеленою Неділею (Русаліями), 25#й

день по Великодню – є Рахманським

Великоднем, коли ми ушановуємо

Рахманів – первосвящеників нашого

прадавнього Роду, які перебувають у

Духовному Світі, і від місця перебу#

вання яких нас розділяє Річка Часу.

Саме тому ми після Великодня пускає#

мо на воду шкарлупки від Великодніх

крашанок (символів Світотворення),

які допливають до них на 25#й (сере#

динний) день, щоби сповістити Рахма#

нів у потойбіччі про те, що наш Зем#

ний Рід гідно, як і належить, зустрів

Великдень і цього року. Таким є сим#

волізм свят Весняно#Літнього періоду

Народного Календаря.

Весь цей період призначений піклу#

ванню про засів, зростання і дозрівання

нового Врожаю. То#

му важливими є як

Сонячні дати (пері#

од від Весняного

Рівнодення – до

Літнього Сонцесто#

яння), так і враху#

вання впливу фаз

Місяця, дати яких є

змінними. Від того і

дати свят цього цик#

лу є рухомими.

По тому, як Яра

Сила Сонця вико#

нала своє призна#

чення – дала силу

зростання нашим

посівам, настає по#

ра Купала – Літньо#

го Сонця у Куполі

своєї сили – щоб

сповнити живиль#

ною снагою зерно і

плоди, щоб вони

сформувалися у зрі#

лий плід. Особливим значенням наді#

лено це свято і в очах закоханих та вже

одружених пар. Сонце перебуває у сво#

єму Куполі – найвищій Небесній точ#

ці, тож день – найдовший, а ніч – най#

коротша, й від того Земля, і ми, діти

Сонця, отримуємо найбільший потік

Сонячного Світла й, відповідно, що і

Божої благодаті. Трави набирають сво#

їх найкращих цілющих властивостей.

Люди освячуються водою і очищають#

ся Купальським Вогнем, вбираючи в

себе силу цього Купальського дня. От#

же, й та пара, що перестрибне Купаль#

ське Вогнище – й надалі буде разом.

Так і дитина, яка зродиться з кохання

батьків у Купальську ніч – матиме най#

кращі задатки своїх здібностей від Бо#

га, і народиться на Великдень, коли

птахи, лелеки, душі Предків поверта#

тимуться з Вирію, несучи нам радість

Весняного воскресіння Природи і щас#

ливий галас новонароджених малят.

По місяцю від свята Купала вже мож#

на знати: чи відбувся Зоряний Засів

душ Предків для їх нового Земного вті#

лення. Тож ушановуємо Перуна (Лик

Бога#Творця, Первинний Вогонь, що

найперше був народжений Богом при

сотворенні Світу і який здійснив Божу

Волю – наділив Вогнем Життя тіла на#

ші, вселив у них душу). В цей день од#

ружені пари, що освятилися водою,

очистилися вогнем на Купала, і які від#

найшли чарівну Квітку Папороті, що

розквітла для них у Купальську ніч –

йдуть із сутінками у поле на перехрес#
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тя доріг, там палять вогнище на честь

Перуна, у вінку із пшеничного колосся

танцюють навколо нього, і спогляда#

ють: чи впаде з Неба зірка – Зоряна

Душа, яка шукатиме лоно Земної жін#

ки, що сподівається на радість, для

свого нового Земного втілення.

Дати святкувань Осіннього циклу

Народного Календаря призначені для

вшанування Бога за першоплоди но#

вого Врожаю, і вони йдуть в числі (Ма#

ковія, Спаса, Перша Пречиста), або

визначаються господарською доціль#

ністю (зажинки, обжинки).

Після дня Осіннього Рівнодення

Природа готується до Зимового спо#

чинку, дні стають коротшими за ніч –

розпочинається період скорочення

світлового дня. Роботи на землі при#

пиняються, і цей час призначений для

вирішення важливих питань продов#

ження Роду – настає період сватання

та весіль (Весілля Свічки, Друга Пре#

чиста, Свято Долі, Калита). Вшанову#

ємо і Світ Предків (Покрова, Макоші,

Діди). Від середини між Осіннім Рів#

ноденням і Зимовим Сонцестоянням

визначаємо завершальний період ско#

рочення осінніх днів, що символізує

завмирання Сонця взимку. Період Ко#

рочуна завершується Святим Вечором

і святкуванням народження Божича#

Коляди (новонародженого Нового

Сонця), який дарує нам Нове Річне

Коло. Свято так і називається – Коля#

да («Коло#Дається»). З Колядою при#

ходять до нас у гостину три гостоньки:

Красне Сонечко, Ясний Місяцю і

Дробен Дощик (чи Звіздоньки). Крас#

не Сонечко ми ушановуємо на Різдво

(«Ясен Світ засвітився!»), Ясен Міся#

чик ми ушановуємо на наступну неді#

лю як свято Весілля Велеса (Місяць#

Засівач) і Маланки (Мати Ланів), і

Дробен Дощик (чи Звіздоньки – їхні

діточки) на 12#й день від Різдва – як

Водосвяття (Водохреща).

З Колядою розпочинається період,

коли сонячний день послідовно і нев#

пинно стає довшим за ніч. Середина

між Зимовим Сонцестоянням і Весня#

ним Рівноденням є Стрітеня – свято

зустрічі Зими з Весною. Зима ще в си#

лі, але перемога Світла і Тепла вже виз#

начена. Замикає Річне Коло – Колод#

ка. Це період підведення підсумків що#

до створення нових родин, замикання

як року, що минув, так і періоду весіль.

Старші чоловіки, що не спромоглися

до цього часу створити сім’ю – «кара#

ються» тим, що змушені волочити «ко#

лоду», яку їм жартівливо гурт жіноцтва

прив’язує до ноги. Заступний за Ко#

лодкою день – Новоліття, настає Нове

Коло хліборобського року!

Жрець Велимир,

м. Вінниця, 2016 р.
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Зачарована Десна
— Сядеш у карцію,—сказав Макар і

понюхав на припічку жарене порося.—

Замість грамоти за врятування чолові#

чества й скотини, битимеш блощиць у

буцигарні.

— Добре, — здався батько.— Будь ви

неладні, душогуби. Іду.

Мати, як завжди перед паскою, здава#

лася трохи несамовитою, крикнула в

жалібному розпачі:

— Ну, куди ти поїдеш? Паска!

— Давай несвячену. Грішить так грі#

шить, сідай, Макаре! Христос воскрес!..

Наливайте по другій! З весною вас, з

вербою, з водою, з бідою!

Отак почавши розговлятись у субо#

ту, потрошки#помаленьку поснули

ми, проспали службу божу і тільки

вдосвіта з великими труднощами ста#

ли підпливати човном до затопленого

села Загребелля. Вся загребельська

парафія сиділа на стріхах з несвячени#

ми пасками. Сходило сонце. Картина

була незвичайна, неначе сон чи казка.

Осяяний сонцем, перед нами роз#

крився зовсім новий світ. Нічого не

можна було впізнати. Все було інше,

все краще, могутніше, веселіше. Вода,

хмари, плав — все пливло, все безу#

пинно неслося вперед, шуміло, бли#

щало на сонці.

Весна красна!..

Ми гребли з усіх сил під мудрим ке#

рівництвом нашого батька. Було нам

жарко од труда і весело. Батько сидів з

веслом на кормі — веселий і дужий. Він

почував себе спасителем потопаючих,

героєм#мореплавателем, Васко да Га#

мою. І хоч життя послало йому калюжу

замість океану, душа в нього була оке#

анська. І саме тому, що душі в нього

вистачило б на цілий океан, Васко да

Гама часом не витримував цієї диспро#

порції й топив свої кораблі в шинку.

Кажуть, п'яному море по коліна. Яке

там! Неправда. Тільки довідавсь я про

це не скоро. Топив наш батько кораблі

задля того, щоб бодай хоч іноді у бруд#

ному шинку маленька калюжа його

життя обернулась хоч на час у море —

бездонне і безкрає.

Вода прибувала з великою люттю. Не

встигло село отямитись, як опинилося

на острові, і острів став зникати під во#

дою, потопати.

— Рятуйте#е!..

Бистра текла по вулицях, левадах з пі#

ною і аж сичала попід призьбами й сі#

нешніми дверима, заливала хліви, ко#

шари, клуні. Потім, піднявшись аж на

півтора аршина зразу, ввірвалась в хати

через двері й вікна.

— Ой про#бі, ря#а#атуйте!

Хати хитало течією. Ревла худоба по

кошарах. Позаклякали коні на припо#

нах по шию у воді, свині потопились. З

сусідніх задесенських сіл несло потоп#

лених роздутих биків. Вода добралася

до церкви, до самих царських врат. По#

тонуло все село. Один лише Ярема Бо#

бир, наш родич по дідовому коліну, не

постраждав у цій пригоді. Він знав

прикмети до всіх природник явищ і

особливо вірив у мишей. Про повідь

він довідавсь наперед, ще аж зимою.

Коли на хрещення мишва почала тіка#
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ти з клуні й комори по снігу, наш хит#

рий дядечко зразу догадався, що буде

весною біда. І як не сміялись тоді з ньо#

го дурні необачні кутчани, він мовчки

розібрав на сінях стріху, зробив на даху

кошару, побудував східці, наносив пов#

не горище сіна і збіжжя. І ось, коли се#

ло замість: «Христос воскрес»,— гука в

розпачі: «Рятуйте»,— велике Бобиреве

сімейство розговлялось на даху коло

ясел в оточенні корови, коней, овечок,

курей і голубів, зовсім як на старій кар#

тині, що висіла колись у церкві.

— Рятуй#те! Хата пливе!..— гукали

знизу.

— Христос воскрес!

Тут Христу довелось почути за воду

таке, якого чув ні один засідатель за

невідповідні діла. Та ще хтось пустив

провокаційну чутку, ніби попадя у

великий піст їла скоромне, яке вона

одержувала вприпуст з закритого по#

півського розподільника. Галасу було

багато. Проте, коли вдуматись, це не

були антирелігійні безбожницькі

розмови. Сидячи на стріхах з несвя#

ченими пасками серед потопленої

худоби, віруючі, очевидно, хотіли,

щоб бог був трохи більш уважним до

створеного ним світу. Простіше ка#

жучи, їм хотілось від бога, матері бо#

жої і всіх святих чогось кращого, а не

таких пригноблюючих і невчасних

прикростей.

— Ну справді, яка це в нечистого пас#

ка, коли її, хай бог простить, доводиться

їсти несвячену. Вся парахвія на стріхах,

а в хатах соми плавають.

— Христос воскрес, мокрогузи! — ве#

село гукнув мій батько, коли човен,

пропливши поверх тину в двір, стукнув#

ся носом під стріху.

— А, ну його к лихій годині,— обізвав#

ся з стріхи немолодий вже чоловік Лев

Кияниця і подав батькові чарку. — Воіс#

тину воскрес. Рятуй, Петре, та хоч не

смійся. Скоро он хату понесе. О, вже во#

рушиться!

— Ой пробі! Рятуйте! Про#о#обочку!

— закричали баби.

— «Воскресенія день просвітимось,

людіє! Паска господня, паска од смерті

до жизні і од землі к небесі...»

— Рятуйте! Топимось…

Скоро з#за хати виплив невеличкий

човник, а в човнику й співці — отець

Кирило, дяк Яким і керманич за веслом

— паламар Лука. Духовні особи плавали

давно поміж хатами і святили паски,

підтримуючи морально#релігійний рі#

вень парафії.

— Давайте сюди, батюшко! Діти паски

плачуть.

— Потерпіть, православні! — гукав

отець Кирило. — Преблагий создатель

посилає нам знаменіє в водах своїх яко

благое предвозвестіє урожаю злаков і

трав... Куди правиш, іроде! До стріхи, до

стріхи прав. Ой упаду!

Паламар Лука причалював отакечки

до стріхи. Служителі культу кропили

паски й крашанки весняною святою во#

дою і так потроху нахваталися на холоді

по чарці, що вже й забули якої співати.

— Тут, батюшко, не «воскресенія

день», а «вниз по матушці» заспівати

б слід,— пожартував наш батько, смі#

ючись.

— Чого смієшся! — розсердився

отець Кирило. Він не любив мого бать#

ка за красу і нешанобливу вдачу.— І тут

ти проти бога, нечестивець, безвірни#

ку лукавий!

— Батюшко, і ви, дяче, і ти, паламарю,

давайте щодо сповідання віри умови#

мось одразу: я не проти бога, — весело

сказав мій батько, притягаючи до човна

арканом напівутоплену телицю.

— Сашко, хватай її роги. Держи, не

бійся! Я підведу аркан під черево... Не

проти бога я, духовні люди, не проти

паски і навіть не проти великого пос#

ту. Не проти вола його, і осла його, і

всякого скота його... І коли я часом

гнівлю його всесильне, всеблагеє,

всевидящеє око, так це зовсім не тому,

що я в нього не вірую чи вірую в яко#

гось іншого бога.

— Ось будеш ти смалитись у пеклі

за отакі слова! — заступився за госпо#

да дяк.

— Дарма,— сказав батько і, підва#

живши телицю великим кілком, лов#

ко втяг її у човен. — Раз уже я гріш#

ний, так де мені й смалитись, як не

там, де ви кажете. Звичайно, богу з

неба більш ніж нам видать, що й чого,

який огонь чи воду пустити на нашо#

го брата, чи мишву, чи черву, чи сухо#

вій, чи лихе начальство або війну. Ну,

з другого ж боку, я теж, як божеське

створіння, маю свій інтерес і розсуди#

тельність, хоча й дрібну, проте не злу і

не дурну неначе. Справді, чого мені

хвалити бога, і особливо на велик#

день, от за таку повідь? Мені не звісні

божі плани щодо такої порції води. Не

бачу я, яке в оцій воді добро.

— Путі господні несповідимі,— строго

промов отець Кирило.
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— Авжеж, — згодився батько і по#ха#

зяйськи оглянув повідь. — В такому

плануванні води повинен, очевидно,

бути великий божественний смисл, та

тільки про себе я знаю одне: штани в

мене мокрі і чуб не висихає.

— Замовч, нечестивцю! — гнівно гук#

нув отець Кирило, і тут раптом створи#

лася прикрість. Похитнувшись у човні,

священнослужитель зателіпав руками і

полетів сторч у воду! А човен тоді хить

на другий бік, — од дяка й паламаря

тільки жмурки пішли.

Ой як же не зарегоче наше потоплене

село, як не возрадуються стріхи! Баби,

дівки, діди, чоловіки, діти! От народ!

Отак сміятися з святої паски, з самих

себе, з усього в світі на Великдень! І де?

На стріхах, в оточенні коней і корів, що

тільки роги й голови стирчать з холодної

води. Ні! Національний характер заг#

реблян не піднявсь до верховин розу#

міння закономірності й доцільності ли#

ха. Він спокусив їх на сміх з святої навіть

паски. Дивлячись на людей, усміхавсь і

мій батько — великий добрий чоловік.

— Ну й парахвія! Щовесни отак мокне

вже тисячу, може, літ, і чорт їх не вито#

пить і не вижене звідси. Природа!..

Зачепивши отця Кирила за золотий

ланцюг ручкою весла, батько витяг йо#

го, як сома, в свій ковчег до корів і ове#

чок. Потім стали витягати дяка і, витя#

гаючи, так нареготались, що забули про

паламаря Луку, якого, мабуть, чи не

з'їли раки, забув уже. Отака була вода.

Загинуло й щезло геть з лиця землі

моє село не від води, а від вогню. І теж

весною. Через півстоліття. В огні теє

село згоріло за допомогу партизанам, і

люди, хто не був убитий, кидалися в

воду, охоплені полум'ям.

Згоріла церква, переповнена крича#

щими людьми. Високе полум'я палах#

котіло вночі, тріщало, вибухало глухи#

ми вибухами, і тоді великі вогненні

пласти соломи, немов душі загиблих

матерів, розносило вітром в темну пус#

тоту неба. Карателі ганялись по вули#

цях і городах за жінками, однімали ді#

тей і кидали в огонь палаючих хат, і

жінки, аби не жити вже, не бачити, не

плакать, не клясти, плигали самі вслід

за дітьми і згорали в полум'ї страшного

фашистського суду.

Повішені дивилися вгору з мото#

рошних шибениць, гойдаючись на ві#

рьовках і одкидаючи на землю й на

воду свої жахливі тіні. Все, що не

встигло втекти до лісу, в очерети чи

таємні партизанські нетрі,— все зги#

нуло. Не стало прекрасного села. Не

стало ні хат, ні садів, ні добрих весе#

лих людей. Одні лише печища довго

біліли серед попелу.

Горів і я тоді в тім вогні, загибав усіма

смертями людськими, звірячими, рос#

линними: палав, як дерево чи церква,

гойдавсь на шибеницях, розлітався

прахом і димом од вибухів катастро#

фічних. З м'язів моїх і потрощених кіс#

ток варили мило в середині двадцятого

століття. Шкіра моя йшла на палітурки

і абажури для ламп, валялась на доро#

гах війни, виутюжена важкими танка#

ми останньої війни людства. І сталось

так, що я не стримався одного разу і,

вигукуючи з полум'я бойові гасла й

заклики до лютої помсти ворогам, гук#

нув: «Болить мені, болить!»

— Чого ти крикнув? — укорили мене.

— Що призвело тебе до цього в такий

великий час — біль, страх?

— Страждання. Я художник, пробач#

те, і уява завжди складала мою радість і

моє прокляття. Вона раптом зрадила

мене. При спогляданні лиха здалось ме#

ні на одну якусь мить, що загибає не се#

ло моє, а весь народ. Чи може бути щось

жахливішого в світі?!

З того часу я почав утішати себе хи#

мерною думкою, що бездоганність

людська є в більшій мірі ділом удачі й

щастя, аніж наслідком чеснот.

І був я неправий, звичайно. Ніколи

не треба забувати про своє призна#

чення і завжди пам'ятати, що митці

покликані народом для того, аби по#

казувати світові насамперед, що жит#

тя прекрасне, що само по собі воно є

найбільшим і найвеличнішим з усіх

мислимих благ. Дивно й жалісно ча#

сом думати, що нема у нас сили і яс#

ності духу пройнятися щоденним ро#

зумінням щастя життя, мінливого в

постійній драмі й радості, і що так

багато краси марно проходить мимо

наших очей.

Але сідаймо ще раз у вербові човни,

прошу вас. Візьмімо весла ясенові і

вернімось на Десну, на веселі води то#

го року, коли рятували ми з батьком

людей на великдень.

Почувши отакі слова, я з переляку аж

підскочив. Страждання мої були без#

мірні. В тяжкому розпачі, забувши

вмить про порятунок грішної душі,

прудко дременув додому. Проскочивши

тихенько через двір у клуню, знову ліг у

човні на дідове хутро й подумав:

«І нащо я народився на світ? Не треба

було родитися. — Потім вирішив: —

Засну. Засну і виросту у сні. Дід казав,

що я уві сні росту».

Отак міркуючи, поплакав я трохи, зга#

давши страшний суд, подививсь на лас#

товенят і, згорнувшись у бубличок, жа#

лібно зітхнув. Який маленький лежу я в

дідовому човні і стільки вже знаю неп#

риємних і прикрих речей. Як неприєм#

но, коли баба клене або коли довго йде

дощ і не вщухає. Неприємно, коли п'яв#

ка впивається в жижку, чи коли гавка#

ють на тебе чужі пси, або гуска сичить

коло ніг і червоною дзюбкою скубе за

штани. А як неприємно в одній руці

нести велике відро води чи полоть і па#

синкувати тютюн. Неприємно, як бать#

ко приходить додому п'яний і б'ється з

дідом, з матір'ю або б'є посуд. Неприєм#

но ходить босому по стерні або сміятись

у церкві, коли зробиться смішно. І їхати

на возі з сіном неприємно, коли віз ось#

ось перекинеться в річку. Неприємно

дивитись на великий вогонь, а от на ма#

лий — приємно. І приємно обнімати ло#

ша. Або прокинутись удосвіта і побачи#

ти в хаті теля, що найшлося вночі. При#

ємно бродити по теплих калюжах після

грому й дощу, чи ловити щучок руками,

скаламутивши воду, або дивитись, як

тягнуть волока. Приємно знайти в траві

пташине кубло. Приємно їсти паску і

крашанки. Приємно, коли весною вода

заливає хату й сіни і всі бродять, приєм#

но спати в човні, в житі, в просі, в ячме#

ні, у всякому насінні на печі. І запах вся#

кого насіння приємний. Приємно тяга#

ти копиці до стогу й ходити навколо

стогів по насінні. Приємно, коли яблу#

ко, про яке думали, що кисле, виявля#

ється солодким. Приємно, коли позіхає

дід і коли дзвонять до вечерні літом. І ще

приємно, і дуже любив я, коли дід роз#

мовляв з конем і лошам, як з людьми.

Любив я, коли хтось на дорозі вночі,

проходячи повз нас, казав: «Здрастуй#

те». І любив, коли дід одказував: «Дай

бог здраствувать». Любив, коли скида#

лась велика риба в озері чи в Десні на за#

ході сонця. Любив, їдучи на возі з лугу,

дивитися, лежачи, на зоряне небо. Лю#

бив засинати на возі і любив, коли віз

спинявся коло хати в дворі і мене пере#

носили, сонного, в хату. Любив скрип

коліс під важкими возами в жнива. Лю#

бив пташиний щебет у саду і в полі. Лас#

тівок любив у клуні, деркачів — у лузі.

Любив плескіт води весняної. І жаб'яче

ніжно#журливе кумкання в болоті, як

спадала вода весняна. Любив співи ді#

вочі, колядки, щедрівки, веснянки, об#

жинки. Любив гупання яблук в саду у

присмерку, коли падають вони несподі#

вано в траву. Якась тайна, і сум, і вічна

неухильність закону почувалися завжди
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в цьому падінні плода. І грім, хоч мати і

лякалась його, любив я з дощем і вітром

за його подарунки в саду.

Але більше за все на світі любив я му#

зику. Коли б спитав мене хто#небудь,

яку я музику любив у ранньому дитинс#

тві, який інструмент, яких музик, я б

сказав що більш за все я любив слухати

клепання коси. Колі тихого вечора, десь

перед Петром і Павлом, починав наш

батько клепати косу під хатою в саду,

ото й була для мене найчарівніша музи#

ка. Часом і досі ще здається мені, що й

зараз поклепай хто#небудь косу під мо#

їм вікном, я зразу помолодшав би, по#

добрішав і кинувся до роботи. Високий,

чистий дзвін коси передвіщав мені ра#

дість і втіху — косовицю. Я пам'ятаю йо#

го з самого малечку.

— Цить, Сашко, не плач,— приказу#

вав мені прадід Тарас, коли я починав

чогось там ревти,— не плач, дурачок.

Приклепаємо косу, та поїдемо на сіно#

кіс на Десну, та накосимо сіна, та нало#

вимо риби, та наваримо каші.

І я примовкав, а Тарас тоді, дідів

батько, брав мене на руки і розповідав

про Десну, про трави, про таємничі

озера — Дзюбине, Церковне, Тихе, про

Сейм. А голос у нього був такий доб#

рий, і погляд очей, і величезні, мов ко#

ріння, волохаті руки були такі ніжні,

що, напевно, нікому й ніколи не запо#

діяли зла на землі, не вкрали, не вби#

ли, не одняли, не пролили крові. Зна#

ли труд і мир, щедроти й добро.

— Напораєм сіна та наваримо каші.

Не плач, хлопчику.

І я примовкав тоді, потім тихенько,

самими кінчиками пальців, одривавсь

від землі і зразу ж опинявся на Тихому,

на Церковному, на Сеймі. Це були най#

кращі в світі озера й річки. Таких більш

нема й не буде ніколи ніде.

Отож, кажу, міркуючи собі в човні

на кожусі, поволі затулив я очі. Мені

не стало темно в голові. Заплющуючи

очі, й по цей день я ще не маю темря#

ви в душі. Ще світить мозок мій нев#

пинно і ясно, освітлюючи видиме і

невидиме без всякого числа і часом

без порядку в безмежній низці кар#

тин. Картини пливуть, линуть води

Дунаєм, Десною, весняна вода на

Десні, Дунаї. Хмари по небу пливуть

вибагливо й вільно і, пливучи в прос#

торах голубих, вчиняють битви і зма#

гання в такому числі, що коли б одну

тисячну долю судилось приборкати і

поставити в ясний книжковий чи

картинний ряд, недаром жив би я на

світі і отягчав начальників і согляда#

таїв своїх недаром.

Чого тільки не бачив я на самому ли#

ше небі! Хмарний світ був переповне#

ний велетнями і пророками. Велетні і

пророки невпинно змагались у битвах, і

дитяча душа моя не приймала їх, впада#

ючи в смуток.

Неспокій, рух і боротьбу я бачив

скрізь — в дубовій вербовій корі, в ста#

рих пеньках, у дуплах, в болотній воді,

на поколупаних стінах. На чому б не

спинилось моє око, скрізь і завжди я ба#

чу щось подібне до людей, коней, вов#

ків, гадюк, святих; щось схоже на війну,

пожар, бійку чи потоп. Все жило в моїх

очах подвійним життям. Все кликало на

порівняння, все було до чогось подібне,

давно десь бачене, уявлене й пережите.

Ну що ж це я роблю? Мені треба писа#

ти про човен, а я забув і пишу про хма#

ри. Про старий отой човен у клуні в зас#

торонку, про човничок отой...

Отак міркуючи собі, поволі затулив

очі і вже почав рости. Аж ось потроху,

тихо#тихо, човен наче захитався піді

мною і поплив з клуні в сад по траві по#

між деревами й кущами повз погребню

й любисток, проплив повз діда. Дід чо#

мусь став маленький, меншенький від

мене. Він сидів у баби на руках у білій

сорочці і лагідно всміхався мені вслід. А

човен понесло й понесло через сад, пас#

тівник — на Заріччя, з Заріччя мимо ху#

торів — на Десну.

Заграй, музика, заспівайте, ангели в

небі, пташки в лісі, жабоньки попід

берегами, дівчаточка під вербами. Я

пливу за водою. Я пливу за водою, і

світ пливе наді мною, пливуть хмари

весняні — весело змагаються в небі,

попід хмарами лине перелітне птаство

— качки, чайки, журавлі. Летять чор#

ногузи, як чоловіки у сні. І плав пливе.

Пропливають лози, верби, в'язи, топо#

лі у воді, зелені острови.

Отаке, ну таке пак щось гарне прис#

нилось у човні. Забув. А може, й не сни#

лось, може, й справді було на Десні? Бу#

ло#таки й справді, та вельми давно вже

минуло й розгубилось на шляхах, і вже

ніколи не вернеться святість босоногого

дитинства. І тютюн уже не зацвіте для

мене поповими ризами, і не злякає ме#

не страшний божий суд, якщо вже не

злякав людський.

Одні тільки бажання творити добрі ді#

ла й зостались при мені на все життя.

Повечорів мій день, туман поле ясне

укриває, і я дивлюсь, хвилюючись, нав#

коло,— треба мені поспішати. Гості

пливуть на вербових човнах, хвиля хви#
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лю з#за Десни доганяє, часті думи з да#

лекого теплого краю везуть мені...Чого

тобі? Ну, що тобі?..

Доглядали мене змалечку аж чотири

няньки. Це були мої брати: Лаврін,

Сергій, Василько й Іван. Пожили вони

щось недовго, бо рано, казали, співать

почали. Було як вилізуть всі четверо на

тин, сядуть рядочком, як горобці, та як

почнуть співать. І де вони переймали

пісні, і хто їх учив? Ніхто не вчив.

Коли вони померли від пошесті зразу

всі в один день, люди казали: «Ото гос#

подь забрав їх до свого ангельського хо#

ру». Вони справді виспівали всі свої піс#

ні за маленький свій вік, ніби віщуючи

коротку свою мить.

Недаром деякі жіночі тонкі душі не

витримували їхніх концертів. Жінки

дивилися на них, і, сумно хитаючи го#

ловами, хрестилися, і навіть плакали,

самі не знаючи чого: «Ой не буде доб#

ра з цих дітей...»

Сталося це, кажуть, якраз на зелену

неділю. Лихо прийшло в нашу хату бі#

леньку. Мені тоді ще перший рік минав.

Довідавшись на ярмарку в Борзні, що

дома діти загибають з невідомої хворо#

би, батько ударив по конях. Як він

промчав ті тридцять верстов, нещадно

б'ючи коней, аби швидше нас врятува#

ти, як гукав на Десні перевозу і як далі

летів — про це довго гомоніли подо#

рожні. А дома вже бачили тільки, як

ударився він мокрими кіньми в ворота,

аж ворота розбились, і покалічені коні

попадали в кривавій піні. Кинувся

батько до нас, а ми вже мертві лежимо,

один лиш я живий. Що діяти? Бити ма#

тір? Мати напівмертва. Гірко заплакав

наш батько над нами:

— Ой сини мої, сини! Дітки мої, соло#

вейки!.. Та чого ж так рано відспівали...

Потім він називав нас орлятами, а вже

мати — соловейками. А люди ридали і

довго жаліли, що ні рибалок не вийде

вже з нас, ні косариків у лузі, ні плугата#

рів у полі, ані вже воїнів славних.

З чим порівняти глибину батькового

горя? Хіба з темною ніччю. В великім

розпачі прокляв він ім'я боже і бог му#

сив мовчати. Явися він тоді йому у

всій своїй силі, напевно, батько ки#

нувся б і прохромив його вилами або

зарубав сокирою.

Попа він вигнав геть із двору і заявив,

що сам буде ховать дітей своїх.

Подібний вибух розпачу і гніву, вже не

на бога, а на нас, дорослих, бачили в

нього над Дніпром, через півстоліття,

коли вдруге плакав він на покинутих

київських горах, докоряючи нам усім до

одного. Правий був чи не правий поне#

волений старець, не нам його судити.

Адже давно відомо вже, що сила страж#

дання вимірюється не так гнітом зов#

нішніх обставин, як глибиною потря#

сіння. А кого вже, кого не потрясало

життя!

Багато бачив я гарних людей, але та#

кого, як батько, не бачив. Голова в ньо#

го була темноволоса, велика і великі ро#

зумні сірі очі, тільки в очах чомусь зав#

жди було повно смутку: тяжкі кайдани

неписьменності і несвободи. Весь в по#

лоні у сумного і весь в той же час з яко#

юсь внутрішньою високою культурою

думок і почуттів.

Скільки він землі виорав, скільки

хліба накосив! Як вправно робив, який

був дужий і чистий. Тіло біле, без єди#

ної точечки, волосся блискуче, хви#

лясте, руки широкі, щедрі. Як гарно

ложку ніс до рота, підтримуючи знизу

скоринкою хліба, щоб не покрапать

рядно над самою Десною на траві.

Жарт любив, точене, влучне слово.

Такт розумів і шанобливість. Зневажав

начальство і царя. Цар ображав його

гідність миршавою рудою борідкою,

нікчемною постаттю і що нібито мав

чин нижче за генерала.

Одне, що в батька було некрасиве,—

одяг. Ну такий носив одяг негарний,

такий безбарвний, убогий! Неначе не#

люди зухвалі, аби зневажити образ лю#

дини, античну статую укрили брудом і

лахміттям. Іде було з шинку додому,

плете ногами, дивлячись у землю в

темнім смутку, аж плакать хотілось ме#

ні, сховавшись в малині з Піратом. І

все одно був красивий,— стільки кри#

лося в нього багатства. Косив він чи сі#

яв, гукав на матір чи на діда, чи посмі#

хався до дітей, чи бив коня, чи самого

нещадно били поліцаї,— однаково. І

коли він, покинутий всіма на світі ві#

сімдесятилітній старик, стояв на май#

данах безпритульний у фашистській

неволі і люди вже за старця його мали,

подаючи йому копійки, він і тоді був

прекрасний.

З нього можна було писати лицарів,

богів, апостолів, великих учених чи сія#

телів,— він годивсь на все. Багато наро#

бив він хліба, багатьох нагодував, уряту#

вав од води, багато землі переорав, поки

не звільнився від свого смутку.

У виконання вічного закону життя,

схиливши сиву голову, шапку знявши

й освятивши мислі мовчанням повер#

таю я прибитий журбою талант свій до

нього, нехай сам продиктує мені свій

заповіт. Ось він стоїть передо мною да#

леко на київських горах. Прекрасне

лице його посиніло від німецьких по#

боїв. Руки й ноги спухли, і туга залила

йому очі слізьми, і голос уже однімає

востаннє навіки. І я ледве чую оте да#

леке його: «Діточки мої, соловейки...»

Якось однієї ночі в нашій хаті, що, як

відомо, вже вросла по вікна в землю,

сталось дві події.

Проснувшись ранком на печі, де

спав я в просі чи в житі,— ой брешу,—

в ячмені,— прокинувшись, отже в теп#

лому душистому зерні, чую — щось

твориться у хаті незвичайне, мов у каз#

ці: дід плаче, мати плаче, курка в сінях

кудкудаче, і пахне чимсь, ніби церков#

ним. А надворі Пірат лютує на старців.

А старці вже, чую, рипають у сінях і

шарять по дверях, шукаючи клямку. Я

розплющую очі і не встигаю ще як слід

прочуматись, аж мати підходить до за#

пічка і простягає на піч руки з ночва#

ми, а в ночвах, сповите в білих пелюш#

ках, як на картині, дитя.

— Ти вже проснувся, синочку? А я то#

бі ляльку принесла, дівчинку. Ось ба#

чиш яка!

Я глянув на ляльку. Вона мені зразу

чомусь не сподобалась. Я її навіть трохи

злякався: мордочка з кулачок і сиза, як

печене яблуко.

— Яка красива. Ну лялечка! — ніжно і

зворушливо промовила мати.— І позі#

хає, глянь. Голубонько ж ти моя сизень#

ка, квіточка...

На щасливому материному лиці, що

сяяло і мовби світилося від радості, я

побачив сльози. Що мати була дуже

тонкосльоза, ми знали всі добре. «Але

чого їй зараз плакати?» — подумав я.

— Чого це ви, мамо?..

— Це я плачу для діда, щоб не оби#

жавсь, нехай йому добра не буде,— ра#

дісно прошепотіла вона мені на ухо,—

Знаєш, яке у нас диво сталось?

— Яке?..

— А пропав вже я тепер, сиротинка!

Кахи! — почувся раптом розпачли#

вий дідів вигук, після чого дід заревів

від такого шаленого кашлю, що

крейда посипалась із стелі на долівку.

Тільки в дудочках і півниках, що виг#

равали в дідовому кашлі, десь прори#

валась одчайдушна туга. Я тоді швид#

ко підводжусь і — зирк через комин:

ой! Прабаба лежить на столі під бога#

ми, дідова мати.

Продовження в наступному номері.
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Прикраси від інтернет7магазину ISISПрикраси від інтернет7магазину ISIS
Ми дуже раді представити вашій увазі інтернет�магазин прикрас ISIS, в асортименті якого нараховуєть�

ся більш ніж 20 000 товарів. Якщо ви цінуєте красу натурального каменю, захоплюєтеся рукоділлям і просто
закохані в прикраси – наш магазин створений спеціально для вас. Розкішні броші, елегантні браслети, кольє,
намиста, сережки, кільця і персні – у нас є найрізноманітніші варіації прикрас на будь�який смак.

НН
а сайті ви знайдете як готові

прикраси, так і заготовки для

створення власних творів мистецтва.

Ви зможете без зусиль підібрати усю

необхідну вам фурнітуру: намистини,

основи під вироби, замочки, нитки,

кабошони, пришивні кристали, очі і

вії для іграшок та багато іншого.

Пейзажні візерунки агату, яшми, ма#

лахіту, яскраві смуги тигрового ока, во#

гонь коралу, переливи місячного каме#

ня і зоряне сяйво авантюрина – далеко

не повний перечень виробів з натураль#

ного каменю, який ми хочемо вам зап#

ропонувати. А прихильники сувенірної

продукції з натуральних каменів без

сумніву оцінять різноманітність наших

кристалів, куль, друз і пірамід.

Крім цього на сайті ви знайдете нату#

ральні перлини, майорку, кришталь,

вироби з медичної сталі. Так само ми є

постачальником біжутерії Xuping –

стильних і якісних прикрас з родієм і

позолотою. Чоловічі і жіночі прикра#

си, підліткова і дитяча біжутерія, бре#

локи, наручні годинники – у нас ви

знайдете будь#яку прикрасу, від скром#

них сережок#гвоздиків до розкішного

вечірнього стразового кольє.

І, звичайно, ви будете приємно здиво#

вані нашими цінами. Тим більш що на

сайті ви можете придбати товари не

тільки по роздрібним, а й за оптовими

цінами.

Ми працюємо на ринку вже 20 років,

і більше 5 років розвиваємо цей напря#

мок в інтернеті. Для вас на сайті пра#

цює зручний пошук за категоріями, а

асортимент товару постійно оновлю#

ється. Якісний сервіс і індивідуальний

підхід до кожного клієнта – ось за що

нас цінують наші покупці. Як і ви, ми

просто закохані в прикраси і кожен

день працюємо для того, щоб ви зали#

шилися задоволені своєю покупкою.

З повагою до кожного клієнта,З повагою до кожного клієнта,

інтернетAмагазин ISIS.інтернетAмагазин ISIS.

+38 (073) 09A109A55 (VIBER)+38 (073) 09A109A55 (VIBER)

+38 (068) 149A15A69+38 (068) 149A15A69

isis.com.uaisis.com.ua
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Шановний читачу, Перед Вами збірочка
поезій, автора якої вже немає серед нас,
живих. Хоч добра слава про нього, відомого
травозная, лікаря�фітотерапевта Толкача
Володимира Георгійовича, завжди житиме
серед нас, хто завдяки йому живий і
здоровий нині, наших рідних, його учнів.

Не довелось йому гортати сторінки влас�
ного поетичного доробку. Не встиг. Хоч дуже
хотів цього, і нездійсненна мрія за життя ста�
ла його заповітом для живих.

Справді�таки, шляхи Господні нікому неві�
домі. Трапляється, за короткий час, навіть
якусь мить, у долі людській відбуваються
такі кардинальні зміни, що, здається, роз�
кажи хтось – не повіриш. Так сталося і в
житті випускника факультету журналістики
університету ім. Т. Шевченка В.Г. Толкача.
Володимир Георгійович успішно торує
свою дорогу в обраній професії (працює в
рідному місті Яготині в районній газеті), і
раптом у 1986 році � інсульт. Прогнози од�
ного з місцевих лікарів не те що невтішні, –
щонайгірші: жити залишилося не більше
тижня. Дивом поборовши критичний стан,
37�річний чоловік вступив у двобій з хворо�
бою � самотужки лікується, взявши за осно�
ву трави. А поставивши себе на ноги, почав
ділитися своїми знаннями з іншими хвори�
ми, лікуючи їх. Закінчив Харківську ЄШКО з
нетрадиційної медицини.

Володимир Георгійович Толкач народився
15 січня 1949 року в сім'ї студентів: державно�
го педагогічного інституту та медичного інс�
титуту – Віри Петрівни та Георгія Михайлови�
ча Толкачів. А щоб батьки змогли довчитися,
немовля привезли в Лісняки (майбутня назва
– Яготин) до «бабки» Параски Яківни та «дєд�
ки» (так лагідно в сім'ї називали старших) Пет�
ра Никоновича.

А згодом, отримавши дипломи, повернули�
ся й батьки додому, аби Яготин збагатився
вчителем історії та лікарем�хірургом, а синок
зростав біля батьків.

Хлопчик був дуже допитливим і розумним.
Рано навчився читати, рахувати. 1956�1966 �
роки навчання в Яготинській заводській шко�
лі (нині школа №2). Ще в дитинстві бабуся
пророкувала внукові таке майбутнє, яке тоді
й зрозуміти було важко: «Жорж (батько Геор�
гій Михайлович) лікує «кров'ю» – хірург; а ти
лікуватимеш без крові і будеш дуже відо�
мим». Володі бабусині слова видавалися
жартом – хто б міг подумати, що бабуся ба�
чить свого внука знаним фітотерапевтом, са�
ма того не відаючи.

Ключову роль у формуванні особистості ві�
діграли книги. Познайомившись із майбут�
ньою дружиною Ніною, вони разом подоро�
жували в пошуках книг. Об'їздили Київську,
Полтавську, Чернігівську, Черкаську області,
де в сільських магазинах покривалися куря�
вою цінні видання, які давно хотіли прочитати.

Створення сім'ї розпочалося з власної біблі�
отеки, і протягом усього життя дружбою з кни�
гою дорожили. Володимир Толкач досконало
знав німецьку мову, опанував польську, болгар�
ську, італійську, до речі, мрії всього життя побу�
вати в Італії так і не судилося збутися. І сьогод�
ні сімейна бібліотека налічує понад 5 тисяч книг. 

Медична книгозбірня була своєрідним дже�
релом для створення авторських рецептів
(приготування і підбирання трав) з багатьох
діагнозів.

Ось так, подовжуючи людям життя; дарую�
чи надію тим, хто вже зневірився, не поривав
цілитель і з літературою, з поезією, яка захо�
пила його ще в школі.

Поетичні образи, які просилися до віршів,
заставали Володимира Георгійовича зне�
нацька, наче підстерігали, коли він займався
чи то збиранням трав, чи то рецептурою, чи
якимись домашніми справами.

Видати свої твори йому довго не вдавало�
ся, тому, як він сам казав, все життя писав «у

стіл». Поетичні образи, які просилися до вір�
шів, заставали Володимира Георгійовича зне�
нацька, наче підстерігали, коли він займався
чи то збиранням трав, чи то рецептурою, чи
якимись домашніми справами.

І ось у вересні 2016�ого Володимир Георгі�
йович, залучивши дружину Ніну Павлівну, діс�
тав із шафи стола складовані роками свої «ду�
ховні скарби», почав упорядковувати їх. Він не
знав (а може, навпаки, бачив «все життя на
долоні», як написав у одному зі своїх віршів,
тому й поспішав), що його годинник життя
скоро зупиниться.
«Випадає перо із руки,
Думка рветься, як бабине літо.
Захотів подивитись на світ,
Тільки ніколи, Боже, дивитись».

24 грудня цього ж року квітка його життя
відцвіла – він покинув цей світ.

На перший погляд збірочка, так би мовити,
камерного характеру – призначена для вузь�
кого кола читачів. Бо багато хто із родичів,
близьких чи знайомих людей автора можуть
тут знайти присвяту чи привітання, адресо�
ване саме їм. Однак це не зовсім так: читаю�
чи, перечитуючи її, важко не помітити, що
громадянська лірика автора переплітається
з філософською, а та вливається в безбере�
гу річку інтимної. Народжена шляхетним
серцем поезія бринить вишневою (образ
вишні домінує) мелодією поміж клавішами
листя (осінні фарби переважають). Таке сер�
це здатне відчувати переживання кожної лю�
дини і перейматися суспільними метамор�
фозами. Наприклад, поет не приховує свого
болю, турбуючись про долю Супою, поблизу
якого понад 40 років зустрічав світанки: «Це
озеро вбивають стільки літ!».

Не мовчить поет, бачачи безгосподарність
людську, неощадливість у ставленні до мате�
рі�природи, до свого оточення:
Куди не підеш ! всюди бруд,
Куди не ступиш ! всюди сміття.
І це ! Людина, Боже мій,

А що ж тоді вже значить � людство? По�чо�
ловічи стримано; але так виразно передає ав�
тор непогамовну тугу за швидкоплинним ча�
сом, у якому, за його ж висловлюванням, з лі�
тами світ меншає до картини:
Як швидко все в житті минає,
Вже вечір в очі заглядає.

Або ще:

Все життя на долоні твоїй

Фото з батьками (Володимиру 3 місяці)

Володимир Георгійович Толкач

Майбутнє подружжя у лісі
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ТТ
еплий дощ омивав спраглі поля та

засмучені квіти. Жалобна процесія

стояла під парасолями, мовчки слу�

хаючи спів священика та півчих. У присут�

ніх були скорботні вирази обличчя, лише у

Карини текли сльози. Їй насправді було

шкода бабцю Ярину. Вона була бабцею її

чоловіка Руслана, але Карині подобалося

відвідувати стареньку. Після паркого ас�

фальту та шумного міста на природі кра�

ще дихалося. Саме серед цього розмаїття

трав народилася перша збірка її віршів…

Бабця Ярина любила частувати гостей ли�

повим чаєм зі своїми смаколиками, які во�

на випікала у сільській печі. Здається, і за�

раз на своєму похороні вона шепоче до

Карини: «Не засмучуйся, дитинко, все га�

разд. Я завжди буду з вами та допоможу

вам». Настала мить прощання з покійною.

Підійшовши до труни, Карина заридала.

Старенька бабуся лежала, ніби спала.

Розпач та жаль скував жінку, аж поки Рус�

лан не відвів дружину. Після поминок зіб�

ралися у затишній веранді.

– Давайте вирішимо щодо спадку, – го�

лосно мовив свекор. – Заповіту мати не

залишила, тож будинок може забрати той,

хто забажає.

– Та кому він потрібен? Непотріб такий,

що ніхто не купить. Дах протікає, підлогу

час міняти. Тут ремонт влетить у копійку, ніж

коштує сам будинок.

– Так, будинок старий, – погодився све�

кор. – Продати його у цьому селі не реаль�

но, але, може, хтось захоче лишити його

собі під дачу.

– Ха�ха�ха, не сміши, тату, – озвалась

донька Лана. – У мене дача сучасна з ба�

сейном, а це хатка на курячих ніжках.

усі гуртом розсміялись. У Карини біль

стиснув серце.

– Я залишу собі під дачу, – чітко сказала

та обвела поглядом присутніх. – Ніхто не

заперечує?

Усі здивовано подивилися на наймолод�

шу невістку. «Блаженна вона, вірші пише,

он уже дві збірки видала».

– Питань нема, але якщо хата завалиться

від старості, то щоб ніяких претензій, бо ж

сама бачиш – раритет, – мовив до неї све�

кор та вклав у її долоню ключ від будинку.

–Володій, господине, схочеш ферму курей

розведеш або ж гриби можеш вирощувати.

– Печериці, – зареготав брат чоловіка

Влад. Поетеса читає грибам вірші, і вони

ростуть. Поетичні гриби з Йосипівки! А що?

У Києві на ринку вмить розметуть. Куди тим

супермаркетам братися.

Родичі Руслана знову зареготали, навіть

свекор засміявся. Карина нахмурилася та

пішла до кімнати. «Поминки, а вони рего�

чуть. Хіба ж бабуся не заслужила, щоб її по�

минали по�людськи. От уже зубоскали!» До

кімнати заглянув Руслан.

– Ти чого, Каринко?

– Іди, любий, щось голова розболілася,

хочу трішечки полежати.

– Може, я посиджу біля тебе, ти дуже

бліда. Хочу тобі сказати, що ти дуже по�

биваєшся за старенькою. Шкода, зви�

чайно, але ж старість – не радість, вона

свій вік прожила.

Першим сонячний день зустрів зозуляс�

тий півень. Він радісно сповістив про по�

чаток дня, дивуючись чому господиня до�

сі не відчинила курник. Карина встала

першою. Вмившись водою з криниці, жін�

ка відчинила двері курника. Вона насипа�

ла куркам пшениці та налила води. Хто ж

за ними доглядатиме, як всі роз’їдуться?

– Це всі так рано встають? – невдоволено

запитала Лана, виглянувши у вікно. – Пот�

Бабусин спадок
(Бувальщина)

Кружляє час, кружляє час, як молох,
Все менше весен в нашому житті.

Автор збірки у своєму житті не розминувся
з ницістю, заздрістю і живучістю твердження
про те, що на своїй землі немає пророків (а
це гальмує будь�який прогрес):
Біда у тому, що живих Ми любим мен!

ше, аніж мертвих.
І доки буде так, то ми
Все будем креслити і креслить.

Вражають рядки про безсмертність люд�
ської душі:
Душа нетлінна, що їй сльози?
Душа нетлінна, що їй крик?
Її ударити не зможе Ні куля чорна, ні язик.

Заходить поет і на поле рідної мови, турбу�
ючись про його сьогодення та будущину:
Що клітка нам, коли в нас слово,
Коли в нас музика в душі?
Ламайте, бийте,
Воля ! в мові,
У жесті пальчика оцім.

З часто некласичної форми поезій автора
струменить любов до рідного краю, міста:
«Невелике для світу містечко
І єдине для серця мого».

Іноді тема суспільства і людини в ньому �
байдужо�інертної чи, навпаки, борця � зву�
чить, як вирок, як присуд:
Нас підняти з колін неможливо,
Бо коліна у нас в голові.

Чи ось іще:
Дочекалися снігу і що ж?
Дочекаємось, може, і волі.
Тільки воля ! не сніг, не вода,
А за неї поляжуть мільйони.

Поет�патріот серцем переживає Майдани,
оспівує Революцію Гідності, вболіває і пиша�
ється тими, кого війна покликала захищати
східні кордони України:
Йде війна. Гинуть кращі.
І черв'як у Кремлі догнива.
Він прийшов непомітно, як сміття,
Приніс горе і зникне, як мла.

А ось спостереження автора, вкладені у
віршовані рядки, які, зважаючи на їхню влуч�
ність і кількість, можуть претендувати на ок�
реме видання під назвою: «Афоризми Воло�
димира Толкача»: «Любов не визнає замін, //
Фальшивий звук поезію вбиває»,// «Ніщо так
не спустошує душі, // Як день, прожитий без
кохання», «Російську мову так ми захищали,//
Що відкусили власний же язик», «У серця го�
лосу немає, // Тому так часто в серце і стріля�
ють», «Коли негідник молиться, // Страждає
той, хто вірить», «Навіки – менше від сніжин�
ки», «За «безплатно» не заплатиш ніколи»,
«Що відклали ми назавтра, // Те відклали на�
завжди», «Зумій прожити на землі, // Не жи�
вотіючи � живим!».

Отож читаймо, думаймо і відчуваймо вис�
траждане життям, виплекане серцем мудре
слово поета�громадянина, звернене до су�
часників і нащадків.

А наостанок варто додати, що таку можли�
вість подарувала землякам дружина автора Ні�
на Павлівна Толкач, яка виконала останню во�
лю свого сильного волею, не позбавленого
Божої іскри і підтримки чоловіка, видавши пер�
шу (є надія � не останню) збірку його лірики.

Валентина Іващенко,
газета «Яготинські вісті»
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рібно цьому півневі шию скрутити, бо ж

розспівався, ніби в опері.

– Сьогодні й скрутимо, – сонно озвався

Ланин чоловік. –Смачна юшка з домашньої

птиці, давно не смакував!

Карина осудливо покрутила головою. За

бабусею ще ноги не захололи, а вони вже

знущаються над її господарством. Як пот�

рошили курей, Карина не бачила. Вона

пішла до річки. Вдень свекруха з Ланою

перебирали нехитрий спадок бабусі. Зак�

лопотано відчиняли шафи, шухляди у сто�

лах, рились у тумбочках та на полицях: що

вважали за цінність несли в авто. Карині

було боляче дивитися на це дійство, і вона

пішла вглиб саду. Там жінка лягла у гамак

та почала дивитися на небо. Рядки заро�

дилися самі, ніби теплі промінці сонця на�

віяли якусь мелодію. Скочивши, Карина

дістала блокнот із кишені та почала писа�

ти. На вечір розпочалася гроза. Грім лу�

нав, ніби з гармати, а дощ лив, як з відра.

Довелося діставати миски та відра, бо ж

вода бігла на підлогу. Ринви навколо хати

були забиті листям та багнюкою, тож до�

щова вода бігла по стінах.

– Знову штукатурка обвалиться, а весною

ж ремонтували, – невдоволено пробурмо�

тів свекор.

– То чого ж ринви не замінив? Їх потрібно

було замінити, а тоді штукатурити стіни, –

повчально сказала свекруха.

Свекор сердито зиркнув на свою дружи�

ну, але нічого не сказав. Карина пила чай на

веранді, коли до неї підійшла Лана. Вона

тримала в руках якийсь папірець.

– Танцюй, Карино! Ось заповіт знай�

шли у скринці. Мені бабуся заповіла свої

срібні прикраси, а тобі з Русланом ось

цю розвалюху!

Карина взяла заповіт і побачила, що

там так і було написано: «Будинок свій

лишаю онуку Руслану та Карині…» Запо�

віт був завірений нотаріусом, і після

смерті бабусі вони ставали господарями

спадку. Карина усміхнулася: «Моя бабу�

сечка! Сива голубка, ти думала про нас

невдячних, пробач, що рідко приїздили,

мало допомагали по господарству, хоч

телефонували щодня». По щоці Карини

потекла сльоза. За стіною чувся сміх Ла�

ни та присутніх. Поїхавши у столицю,

кожна сім’я поринула у звичний ритм

життя. Коли щоденна рутина діймала Ка�

рину, вона сідала в електричку та їхала до

Йосипівки. Провідавши на цвинтарі бабу�

сину могилу, Карина ходила по старому

будиночку. Здається, він дихав душею

господині. Тут добре відпочивалося, лег�

ко народжувалися вірші, а сама атмосфе�

ра була якоюсь неземною. Навіть Руслан

помітив зміни у Карини.

– Ти якась інша стала, ніби якусь таємни�

цю ховаєш від мене… Ти випадково кохан�

ця не завела?

Карина лише пирснула від сміху. Якоїсь

ночі приснилася бабуся Ярина і чітко мови�

ла: «Міняй, дитинко, ринви, уже час нас�

тав». Прокинувшись, вона довго думала

про сон. Потім жінка таки поїхала у Йосипів�

ку. Поговоривши із сусідами, домовилися,

що за могорич та 50 грн, вони познімають

усі ринви та й складуть під хлівчиком. Нові

Карина вже замовила у будівельному мар�

кеті. Попрацювавши годину, чоловіки прий�

шли по могорич. Після похорону бабусі за�

лишилася трилітрова банка оковитої. Зра�

дівши горілці, робітники побігли за ковба�

сою до місцевого магазинчика. Карина ли�

ше посміялась. Присівши, вона почала ог�

лядати труби та жолоби, по яких стікала во�

да. Замулені та забиті землею, вони вже не

виконували своєї функції.

Багато труб було іржавих та з дірками.

Вона взяла в руки дерев’яну паличку та зні�

чев’я почала вишкрібати землю. Несподі�

вано у мулі з’явились якісь дрібні круглі

предмети. Очистивши їх від землі, Карина

побачила позеленілі старовинні монети. О,

це так знахідка! Карину кинуло у жар. Вона

почала розчищати усі ринви, які були зняті з

будинку. Монет виявилося 25. Жінка про�

мила їх водою та очистила від бруду. Навіть

неозброєним оком було видно, що монети

золоті. Як правильно вчинити з цим скар�

бом, Карина не знала. Вона вирішила ніко�

му нічого не казати, а перевірити, скільки

може коштувати така монета.

Ювелір досить довго оглядав монету, ки�

дав у якісь свої розчини. Повертаючи моне�

ту господині, якось дивно подивився на неї.

– Вітаю, це дуже велика цінність та вели�

ка рідкість. Надумаєте продавати я знайду

вам покупця.

Він написав п’ятизначну цифру на папері,

поставивши знак долара. У Карини округ�

лились очі.

– Ви, що не знали? Ви дивна якась. Може,

ви вкрали у когось цю річ?

– Ви, певно, божевільний! Це спадок мо�

го чоловіка, – гнівно чиркнула очима та по�

бігла на вулицю.

Ірина Катюха

Ввечері розповіла про все чоловіку. Він

спочатку не повірив, а потім почав переби�

рати монети у хустинці.

– Каринко, ми багатії! Можемо придба�

ти квартиру, автомобіль, подорожувати,

чуєш? А тоді отямившись, схопив Карину

за руку.

– Більше, щоб самій ніяких оцінок. Тебе ж

могли обдурити чи вбити. Про спадок ніко�

му ні слова. Потрібно сховати монети у

сейф банку. Я завтра цим займусь.

Руслан зробив так, як і сказав. Але як про�

дати дорогоцінний скарб? Ні Карина, ні

Руслан, ніколи не мали подібного досвіду.

Руслан вирішив виставити одну монету в

Інтернет на продаж. У подружжя почався

тиждень суцільного жаху: телефонували

навіть вночі. До Руслана приходили колек�

ціонери�нумізмати. Після довгих перемо�

вин чоловік хапався за серце. Справжньої

ціни не давав ніхто, а порожні розмови дра�

тували його. Якось повернувшись додому,

Карина тихенько роздягалась у передпокої.

Несподівано почула голос свекрухи з кухні.

– Ти віриш їй? Можливо, вона не весь

скарб тобі віддала. А що, завезла части�

ну монет до своїх батьків, щоб не ділити�

ся з нами.

– Чого ви вирішили, що я буду з вами ді�

литись? – обурено вигукнув Руслан. – Спа�

док мій, знайшли у бабусі Ярини скарб ми.

Ви тут до чого?

– Е�е�е, дорогенький, зачекай! Бабця

Ярина моя мати, значить перший спадкоє�

мець – це я. То ж ти тут ні до чого, а твоя по�

етеса й поготів, – у голосі свекрухи чулась

погроза. – Якщо я вирішу заповісти щось,

то вас у мене троє, якщо ти не забув.

Карині зробилось млосно і гаряче. Вона

накинула на плечі легенький плащик та й

вийшла з квартири. Отже, сім’я вирішила

повернути собі спадок, знайдений Кариною.

Вона спіймала таксі та поїхала у Йосипівку,

вирішивши там переночувати серед теплих

яблунь та ароматних квітів. Коли машина зу�

пинилася біля будинку, Карина не повірила

своїм очам. Будинок стояв, ніби після вій�

ськового бомбардування. Поламані дерева,

недбало скошені квіти були стягнуті в куток

подвір’я. Навколо будинку земля була ско�

пана, ями та рови прикрашали подвір’я. З

городу лунав роздратований голос Лани.

Вона з кимось голосно лаялась. Якісь чоло�

віки розбирали дах на будиночку. Вражену

побаченим, вивела зі ступору сусідка Стася.

– Що тут діється, дитинко? Уже тиждень

плюндрують обійстя. Вчора город навіщось

Влад скосив, картопля ж тільки перецвіла!

Бідна Ярина, щоб могла з могили встати, то

показала б онукам, де раки зимують!

– Спадок… Шукають коштовності бабусі

Ярини, – ледве видушила із себе Карина.

– Які коштовності? Їй пенсії ледве вис�

тачало на вбоге животіння, ти й сама

знаєш, бо ж лікувала бабцю, коли та хво�

ріла. Хіба ж не могли сороковин дочека�

тись, як люди?

Карина мовчки зітхнула. Жінка пішла на

сільський цвинтар до бабусиної могили та

дала волю сльозам. Наплакавшись дос�

хочу, повернулась до будинку. Лана та

Влад поїхали до міста, попсувавши одне

одному нерви.
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ЯЯ
б зрозуміла, якби заборонили окрошку і со�

лянку, плюс наклали табу на саме слово

«щі». Але хитати підвалини українського бор�

щу... Борщ � то святе. Борщ � то складова дер�

жавності. Його рецепт потрібно викарбувати в

золоті , зберігати в сейфі Нацбанку і класти по�

ряд з Пересопницьким Євангелієм, коли Прези�

дент України складає обітницю. Борщ � не їжа.

Борщ � ліки. Та сама панацея, про яку мріють усі

хворі і якої бояться лікарі. Борщ – це еліксир мо�

лодості, який шукають мачо і кокетки.

Колись давно моя бабця Сянька, коли їхала до

Вільнюса, до тьоті Іри на День народження і за�

купи дефіцитів, а нас із Питровною лишала на

діда, казала:

� Михалку, гляди! Щоб було на обід рідке! Бо,

як приїду і застану Гамно з язвою, то цюрлика

відріжу!

� А що я їй рідкого зварити маю? � питав дідо.

� Як то що? � брала бабця руки в боки. � Ти що, об�

ревку ти прицюцькуватий, борщу дитині не звариш?

� Зварю, � запевняв її дідо. – Я ж не мишиґін

якийсь. Он якраз і півень�переліток криває на лапу.

� Ти – мишиґін! – казала бабця. – Заріжеш пів�

ня, я тобі точно цюрлика відпанахаю. Будеш по

бабах порожняком кривати.

І, підхопивши клумаки з гостинцями для тьоті

Іри, йшла з хати.

� От халепа! – казав дідо. – І що його робити?

� Варити борщ! – облизувались ми з Питров�

ною. – Рідке корисне для здоров’я.

Взагалі�то, дід Михалко був щиро перекона�

ний, що, коли в хаті є хліб, сало, дрібка солі та

зелені часник і цибулька, то з рідкого найкраще

для здоров’я – то самогонка. В чому з ним дуже

солідарний був дід Фанасько, який приходив,

щойно за бабцею зачинялись двері автобуса.

Але ми з Питровною теж були не ликом шиті, і,

поки діди випивали по три рапатих за тимчасо�

ве звільнення діда Михалка від диктатури матрі�

архату, ретельно годували курей, яких бабця на�

зивала «чорна сотня», хлібом і вчорашньою гре�

чаною кашею. 

� От хитре Гамно! – казав дідо, коли не знаходив

хліба під рушником на кухні, щоб закусити четвер�

ту рапату чарку, а ми з Питровною ретельно мили

від каші каструлю пучками кропиви в гарячій воді.

� Ти тіки тако не роби, як я вмру, � говорив ді�

до. – Бо на похороні люди мають по чотири ра�

патих випити. Щоб душа не повіялась під штри�

ри вітри, а в небо потупцяла, як положено їй.

� Не буду, � чемно обіцяла я.

� Я не дам! – казала Питровна. – Але ви, діду,

перед тим як вмерти, борщу зваріть нам, добре? 

� Баба зварить, � відмахувався дідо.

� Бабця так не вміє, � заперечувала я. – В неї

борщ рідкий, без квасольки і сметани мало.

� І без м’яса, � підтакувала мені Питровна.

� Ги! – посміхався дідо. – Чуєш, Фанаську? На�

віть діти кажуть, що мазури на борщі не знаються.

� То чого брав мазурку? – пихтів люлькою дід

Фанасько. – Тра було на волинячці женитись.

� Мусів, � зітхав дідо. – Щоб тобі не дісталась.

Файна була і робітна. Ти б їй життя пересрав.

� Ага, куме! То був би я їй пересрав, а так вона

тобі. Я тепер собі козакую, а ти з Гамном возиш�

ся. І баба твоя борщу не годна зварити.

� Зате я годен! – відказував дідо.

� Козацького! Козацького хочемо! – стрибали

ми з Питровною дідові на шию.

� Буде! Буде вам козацький борщ! 

Дід Михалко гойдав нас на плечах і гладив по

головах своїми величезними ковальськими до�

лонями.

� Тьху! – чвіркав дід Фанасько. – Замість по сто

грам пальнути, поки баби нема, ти з Гамном

цяцькаєшся. Вжар йому яйце на шкварці – та й по

всьому.

� Сказано борщ – значить борщ! – відповідав

дідо. – До борщу нам треба що?

� Бурячки, морквичку, квасольку, капусточку,

перчика такого і гострого, � перелічувала Пит�

ровна складники.

� Цибульку, часничок, картопельку, петрушку,

помідорчика, � додавала я. – А ще на засмажку –

козацький соус.

� То чого ви ще тут? – посміхався дідо.

Ми з Питровною хапали відра і бігли на город.

Так і приносили дідові то все вперемішку у від�

рах. Дідо сварив нас нечупарами безрукими,

ковіньками малахольними, чипирадлами степо�

вими, офермами недоробленими… Засранка�

ми – одним словом.

Викручував корбою криничною кілька відер во�

ди і заставляв перемивати городину до чистого. 

� Бо земля на зубах має скрипіти тілько в мос�

каля. Через то, що він ніяк її нахапатись не може,

все йому мало.

Борщ – це не їжа, а ліки
Уляна не права! Я розумію: пластунська біг�мак�юність на далекій Аме�

риканщині, дабл�хрен�зна�як� меню, чікен�нагетс�фіш�фреш, кола�пепсі�
фанта і все таке, після чого � «Нафтуся» тричі на день і строга дієта. Але за�
махнутись міністерським скальпелем на перші страви � то вже занадто.

Дзвінка Торохтушко

Карина попросилася переночувати до

сусідки Стасі. За вечірнім чаєм жінка роз�

питувала сусідку про будинок бабці Ярини.

Старенька розповіла, що господарі будин�

ку померли під час голодомору у 30�ті роки

минулого століття. Потім у будинку осели�

лись якісь військові, які, мабуть, загинули у

Другій світовій війні, бо не повернулися.

Після війни у будинку жив сільський агро�

ном, який продав його батькам бабусі Яри�

ни. У цьому будинку Ярина й виросла, вий�

шла заміж та народила дітей, з якими й

гралася сама бабуся Стася. Так колись

розповідала бабусі Стасі її мати.

Помішуючи м’ятний чай ложечкою, Кари�

ні спало на думку, що й сама бабця не мог�

ла знати про скарб. Його могла заховати

сім’я, яка померла від голоду чи ж військо�

ві. Невідомо, де вони працювали, може,

грабували куркулів та євреїв чи займалися

допитами, бо ж тоді був страшний час. До�

носи писали один на одного, ночами люди

зникали… Вночі їй знову наснилася бабуся,

вона скрушно хитала головою та гладила

Карину по голові, а потім вклала у руку ве�

лике яблуко. Прокинувшись, жінка викли�

кала таксі і поїхала до місцевого монасти�

ря. Відстоявши службу, Карина довго роз�

мовляла з настоятелем. Заспокоївшись,

вона приїхала додому, щоб поговорити з

чоловіком. У квартирі стояв розгардіяш.

Розкриті валізи красномовно свідчили, що

господарі будинку збираються у дорогу.

– Ти де була? Телефон поза зоною, я ледь

не збожеволів. Я думав, що тебе прибили

десь. Збирайся, я продав вигідно монету,

то ж тепер у нас буде своє житло.

Карина стомлено дивилася на квартиру.

Чуже житло, яке ніколи не подобалося.

Він почав носити валізи до вантажівки,

що під’їхала до дверей під’їзду. Карина пі�

дійшла до вікна та почала знімати штори. Їй

знову стало млосно, гаряче та запаморо�

чилась голова. Вона зрозуміла, що прова�

люється в якусь темряву.

Зляканий Руслан кропив зомлілу дружи�

ну водою.

– Що з тобою, люба? Ти перенервувала,

не переймайся, у нас усе вийде.

– Я знаю, Руслане. Основний спадок у ме�

ні, – вона усміхнулась. – Я назву її Яриною.

– Кого? – здивувався чоловік.

– Нашу доньку. І вона буде щасливою ди�

тиною. Це наш найбільший скарб від бабу�

сі – продовження життя і твого роду.

– Я кохаю тебе, люба.

– Я тебе також.

Вони обнялися, а у вікно зазирнуло сон�

це, з якого усміхалась бабуся Ярина.

Ірина Катюха

«Погляд часу» №40,41
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Поки ми перемивали і чистили городину, дідо
замішував опару на хліб і пампушки. Я не раз ба�
чила як він це робить, але завжди воно мені зда�
валось якимсь таїнством, священнодійством,
чимось величним і незбагненним. Біле борошно
сіялось із сита на чорну дідову долоню. Пошра�
мовану, порубцьовану, з мозоляками і артритом
у пальцях. А потім дідо одною рукою вимішував
опару, а другою вливав молоко. І воно теж таке
біле текло струмками по зморшках. А тоді ли�
лась олія. Золота, тягуча. Така, наче сонце з
пляшки у тісто переливають. І мені все здава�
лось, що ось зараз дідо вийме руку з діжі, а во�
на помолоділа в нього. А як терне рукавом у бо�
рошні по обличчі, то і сам молодим стане і гар�
ним. Таким, як на фото у ванькирі, де вони з баб�
цею щойно по весіллі. А з ними дружки і бояри
весільні, і дід Фанасько, молодий, статний, у ви�
шиванці та капелюсі. І з одним вусом напомад�
женим, підкрученим, а другим обвислим.

� То йому корова була обидва зализала добре,
� сміявся дідо, � але один втримався, а другий в
чарку впав і розмок.

Дід Михалко накривав діжу з тістом полотня�
ним рушником, споліскував руки і виходив на га�
нок подиміти.

� От скажіть мені: що найважливіше і найкорис�
ніше в борщі? – питався у нас. 

� Бурячок, � казала Питровна.
� Чорта з два! – Пускав дід Михалко кільце ди�

му. – Наїсишся ти тим бурячком, ага! Тільки чер�
воним в штани напудиш.

� Пампушки, � впевнено казала я.
� Пампушки – то лєгумін, � відповідав дідо. – А

в борщі що?
� Капустка, � стрибала на одній нозі Питровна.
� Капустка – в кендюху пустка, � резюмував ді�

до. – В борщі, щоб ви знали, найважливіше – то
вітаміни!

� А що таке вітаміни? – питали ми.
� Вітаміни – то те, що оно за курми криває, ба�

чите? 
� То ж півень, діду! І він зовсім не криває.
� А ти добре подивись. Бачиш? А, якщо отак го�

лову нахилити і подивитися скоса? Криває, ще й
крило тягне. І хвіст опустив, бо чує, що не жити
йому довго. Бачиш?

� Бачу, � казала я. – Криває на обидві лапи.
� І крило, як у збитого літака відвалюється, � до�

давала Питровна.
� От, � задоволено посміхався дідо. – Півень, ді�

ти – то найперші вітаміни в борщі! Так що: ви па�
лите п’єца, а я півнем займуся.

� Діду, � схвильовано казала я, � але ж за півня
вам бабця цюрлика відріже.

� І будете порожняком по бабах лазити, � дода�
вала Питровна.

� Кахи�кхи! – закашлювався дідо від диму і смі�
ху. – Не відріже. Баба в нас не дурна. Якщо я по�
рожняком по бабах піду, то їй доведеться по хло�
пах милостиню просити.

� І чого ти вчиш дітисьок? – обурювався дід Фа�
насько.

� Як то чого вчу? Борщ варити!
Ми з Питровною приносили з�під клуні до п’єца

в’язанки дров. Дід Михалко завжди робив усе на
совість і, щоб зручно. Люди просто складали по�
рубані дрова у стоси, а дідо робив невеличкі
в’язанки. Крутив із соломи перевесла і ними об�
мотував полінця. Зручно: приніс за ґудза, розмо�
тав собі коло п’єца, дрова поклав, солома – на
розпал, сірником чиркнув, кілька хвилин � і вже во�
гонь вилизує довгими червоними язиками черінь.

Поки ми то робили, поки милувались вогнем і
слухали як тріскотять запалені поліна, дідо вже
приносив баняка з порізаним півнем.

Розгортав коцюбою перегорілі головешки і за�
пихав баняка до п’єцу. 

� Вітаміни варяться дві години, � казав. – А тим
часом…

Все чистилось, різалось, складалось у макіт�
ри і миски, окремо на плиті шкварчала сково�
рідка, на якій смажились молодий часник, цибу�
ля, морква і склянка чорної смородини. Посо�
лені і поперчені. Це була начинка для пампу�
шок. Дідо робив їх маленькими і продовгувати�
ми, викладав на деко, змащував яйцем, давав
тістові підійти і, вийнявши з п’єцу баняка з пів�
нем, вигортав звідти жар і ставив пектись ра�
зом з ринками з хлібом.

А борщ доробляв на плиті. Бабця буряк на
борщ відварювала завжди напередодні. Дідо
вважав то мазурськими вибадами і робив усе
«по�козацьки». Виймав з баняка півня, ділив його
на «вітаміни» і кістки для Рябка. Викладав м’ясо
назад у бульйон, засипав туди квасольку, прова�
рював її, додавав картоплю, кришив капусту.

� Квасоля в борщі вкрай потрібна, � розпові�
дав дідо. 

� А навіщо?
� По�перше смачно, а по�друге: квасоля – то

музика борщу. І то є добре. Бо в людини ж як? Все
життя – музика. Або кишки марша грають, або ду�
па. Коли кишки – то зле. А, як дупа грає – то свя�
то. Значить, що людина не голодна і здорова.

� А картопля?
� А картопля – то для ситості борщу. Без кар�

топлі борщ – то що? Капустина за капустиною га�
няється з бадилиною. А з картоплею борщ – то
страва. 

� А морква, цибуля, часник? – питались ми.
� Морква на шлунок помічна, а цибуля і часник –

то від всіх болячок горла, носа, легенів. Перчик для
підшлункової добре і для кісток. А гострий перчик
– то, щоб хробаки в пузі не завелись. Капуста від
голови, від селезінки і для нирок корисна.

� Діду!!! – кричала Питровна. – Там слимачок у
капусті!

� В капусті слимаків не буває! – дражнився дід
Михалко.

� А що це тоді таке?
� То шкварка, � сміявся дідо.
Але акуратно вибирав на лезо ножа слимачка і

ніс його надвір.
А я стояла коло плити і дерев’яною кописткою

помішувала засмажку з цибулі та моркви. Дідо
тер на велику терку буряк, різав солодкий перець
і додавав його в засмажку.

� Ой, лишенько! – бідкався він. – А про справ�
жній секретний соус ми забули! Забули про най�
необхідніше!

Я притьмом тицяла йому в руки копистку, хапала
кварту і ми з Питровною бігли в сад за порічками.

Секретна дідова заправка до борщу склада�
лась із сала, перетертого з часником, гострим
перцем, кропом, базиліком, помідором і порічка�
ми. Він її вливав до готової засмажки з буряками,
тримав трішки на вогні, поки покипить і виливав у
баняк. Солив, розмішував, знімав з вогню і від�
ставляв убік.

� Діду, а навіщо в борщі порічки?
� Щоб були рум’яні щічки!
А сам тим часом виймав з п’єца пампушки і

хліб, а на їхнє місце засовував рогачем баняк із
борщем.

� Щоб умлів, � казав майже пошепки.
� Та поки він умліє, то я з голоду помру, � обли�

зувався дід Фанасько.
� Не встигнеш, куме, � відповідав дідо. – Сходи�

но в льох по сметану.
Дід Фанасько брав свічку і спускався до льоху.

Повертався звідти з глечиком сметани і слоїком
самогонки.

� Е, ні! – казав дідо. – Ту самогонку неси назад.
� А то чого?

� Бачиш, куме? Вона під залізною кришкою. То
дуже гарна горілка і вона, як гарна дівка, має сто�
яти незаймана до осені.

� А ти що будеш восени когось женити? – диву�
вався дід Фанасько.

� Женити не буду, але буду гнати нову. Ось тоді
ту і займемо.

� А зараз що? Купляти? 
� Зараз – борщ. 
� Борщ без рапатої, як вітер по кишках: що їв,

що музику слухав. Так і скажи: мазурки своєї бо�
їшся? Давай ми не всю вип’єм, а лише трохи.
Дірку в кришці проб’ємо, вцідимо собі, а бабі ска�
жемо, що то не ми, а щурі кришку прогризли.

� Щурі? – дідо задумався. – Дурний тебе піп
хрестив! Як щурі можуть самогонку зі слоїка ви�
пити?

� Як? Як?! Кришку прогризли, зверху посідали,
хвости в слоїк запихають, в самогонці мочать,
виймають і смокчуть.

� Не годиться! Неси назад, � наказав дідо. –
Вип’ємо вишняку.

� І то діло, � погодився дід Фанасько. – Дякую,
куме! Добре, що я з тою мазуркою не зв’язався,
а тільки покумався. Постив би все життя, як бо�
цюн в болоті. А так собі козакую.

Борщ пахкотів на всю хату. Дідо вклав у кожну
миску по ложці сметани, притрусив петрушеч�
кою і поставив на стіл полумисок зі ще теплими
пампушками.

� Діду�у�у!!! – Питровна аж замуркотіла. – От чо�
му більше немає таких, як ви? Щоб вміли такий
борщ зварити? Я б за вас заміж вийшла!

� Виходь за мене, � засміявся дід Фанасько.
� За вас не вийду. Мама казала, що ви вже

трьом бабам життя пропили, а я четвертою бути
не хочу. Краще вже за спекулянта якогось.

� Ото правильно, � сказав дід Фанасько. – За
спекулянтом і на роботу можна не ходити, і в зо�
лото одягатись, як принцеса. І кожен день тобі
ковбаса варена і шоколадка буде. Навіть, шпроти
і згущонка. Життя – калина�малина! Що хочеш –
те купиш.

� Дурне життя, � гримнув дідо. – Любові не ку�
пиш, поваги теж і щастя за гроші не продається.

� А ти ким хочеш бути? – питає в мене дід Фа�
насько.

� Не знаю, � кажу. – Я вірші в газети і журнали
писати хочу. І книжки.

� А заміж за принца?
� Не вийде. Останній принц на світі – то мій дід

Михалко.
� Таки воно в тебе, Михалку, пришелепкувате.

Не ображайся – кажу як є.
� Хто зна? – усміхається дідо. – Час покаже. А

от візьме і напише.
� Про що?
� Не знаю. Може про те як ми борщ варили. 
� Та й нащо воно?
� Може, й ні на що. А, може, щоб якась добра

душа прочитала колись і дізналась, що я на цьо�
му світі ще не останній дідо…

Згадалось таке…
А тут нам Мінбувайздоров оголошує: нео�

бов’язкова страва. Воно, звичайно, що з висоти
біг�мак�чортішо�меню видніше. Але згадаймо:
до чого призвело все необов’язкове. Наприклад:
вивчення української мови, історії, культури.

Згадаймо ресторанні меню, де чорним по біло�
му досі пишеться «Борщь руsкій». 

А, найперше: подивіться на ваших бліденьких
(будьмо чесними!) дітей і внуків. Вам їх не шко�
да? Бо, як на мене, борщ – то частина національ�
ної програми вакцинації. Необхідна її складова,
принаймні.

Так що я за масові акції спротиву. Іду варити
борщ. Справжній. Козацький. Я ж не остання
бабця в світі…
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Голубка. Моїй мамі присвячується…
Маленька сива жінка лежала на лікарняно�

му ліжку. Прикриті очі, бліде лице, посохлі гу�

би. Жінка була змучена важкою хворобою.

Вона марила. Коли�не�коли свідо�

мість поверталася у стражденне ті�

ло, а з нею повертався і біль. Біль,

що пронизував наскрізь, забирав

думки. Біль вивертав нутрощі так,

що жінці хотілося вистрибнути з

власного тіла. Бігти… Втекти…

…Тихенько поскрипують коле�

са на возі. Кінь підтюпцем біжить

попід гіллям дерев, які стоять

обабіч дороги. Маленька дівчин�

ка, закутана у мамину хустку,

править конем. Дорога тягнеться і тягнеть�

ся, без кінця і краю.

Зранку Наталку розбудив стукіт горнят та

кроки і розмови господарів. Ніч вона прос�

пала на старому кожусі під грубою, вкрита

рядном. Від дверей тягло холодом. Це лю�

ди почали поратися по господарству. Дів�

чинка згорнулася калачиком, сподіваючись

ще хвилинку поніжитись у теплі. Та тітка за�

зирнула за піч і гукнула:

– Вставай, Наталю, час корів гнати на луки.

Хутко схопилася на ноги і вийшла на широ�

ке подвір’я, поросле густим споришем. Плечі

її легенько здригалися від ранкової прохоло�

ди. Та господар уже випускав корів. Наталка

одягла хустинку, схопила прутика і вправно

погнала корів. Починався день.

Зранку в палату тихенько зайшла молода

жінка. Вона припала вустами до пожовклої

долоні, що звисала з ліжка. Стара прокинула�

ся і на обличчі з’явилася посмішка. Жінка си�

лувала себе посміхнутися, але видно було,

що їй важко навіть дихати.

– Як ти, мамо?

Донька лагідно гладила жінку по сивому во�

лоссю, а тій кожен дотик був мукою.

– Нічого, донечко. Я отак лежу тихенько, то

й нічого. Принеси мені води. Хочу вмитися.

Донька пішла по воду, а жінка спробувала

сісти на ліжко, звісивши босі ноги. У голові па�

морочилося, груди залив свинець. Але треба

триматися, бо в доні маленький син. Ще мо�

локо зникне. Хай не хвилюється.

Коси мої, коси. Густі, чорні, блискучі. Ви�

росла Наталка гарною, кароокою красунею.

Висока, ставна. Очі, як сонце! Зуби білі, мов

перлини. А між зубів – щербинка. Скільки па�

рубків сохло за тією щербинкою! А серце своє

віддала Миколі.

– Моя зіронька, Натуся, голубка моя.

Гарне було те кохання. І діток двійко наро�

дила. І господиня – подушки в неї білі та пиш�

ні. Садок та город доглянутий. Вишні в саду

білим цвітом квітнуть. А влітку насушить яблук

та вишень цих на усю зиму…

Та не довго тривало те щастя. Поїхав Мико�

ла цілинні землі піднімати. Плакала Наталка,

тужила ночами, неначе відчуваючи біду.

Повернувся додому худий і хворий. Лежав

на білих подушках, обливаючись потом. А ча�

сом так горів, що шкіра з нього клаптями зла�

зила. Коли приходив до тями, шепотів: «Ната�

лочко, зіронько, голубка моя…» А вона вити�

рала йому тіло мокрою ганчіркою і горіло сер�

це в її грудях страшним вогнем. Невдовзі Ми�

кола помер, залишивши нещасну жінку нао�

динці з горем і малими дітьми.

Повернулася вдовою у рідне селище. Поча�

ла будувати хату. Разом із дітьми босими но�

гами місила глину з кінським гноєм та соло�

мою, сушила саман та потроху ліпила, мов та

ластівка, своє власне гніздо. Ночами плакала

від горя, що краяло серце. А вранці бігла на

роботу – діток треба годувати.. Одного разу із

забуття жінку вивела старезна бабця.

– Біда, біда. Подивилася в очі і промовила:

«Досі горюєш. Живи далі. У тебе діти. Купай�

ся криничною водою – стане краще». І пішла.

Відтоді Наталка наливала у велику діжку хо�

лодної криничної води й опускалася в неї по

саму маківку. Згодом хвороба відступила. Ді�

ти потроху підростали. А вона не цуралася

найтяжчої роботи, бо ж дітки росли. І знову її

хатинка розквітла мальвами та півоніями.

Загули бджоли в яблуневому цвіті. А біль у

серці не вщух, а притупився і нагадував про

себе одинокими ночами, коли за подругу бу�

ла вишита червоними маками подушка.

Невдовзі стала помічати невисокого чолові�

ка, що частенько проходив повз її двір. Гарний

на вид. Стрункий. Приглядається. А згодом

він і сам заговорив, посмішка грайлива на

вустах. Та серце сторониться залицяльника.

Мати Наталчина, почувши про Андрія (так

звали чоловіка), почала напосідати:

– Доки будеш бідувати сама? Гарний, ха�

зяйновитий. Та й дітям батько потрібен. На�

талка здалася. Переїхали з дітьми до Андріє�

вої хати. Свою залишила сиротою посеред

яблуневого саду. У новій оселі почала наво�

дити лад. Працювала, не шкодуючи сил. А

чоловік став частенько прикладатися до чар�

ки. Тільки зараз дізналася про колишню його

дружину, що любила у гречку скакати. З нею

Андрій розлучився кілька років тому. Напев�

но, спогади й образа на дружину не давали

спокою чоловіку. Тож згодом усе,

що було у нього на серці, почав ви�

міщати на Наталці. Лайки, прок�

льони, приниження. Усе терпіла,

бо вже знала, що під серцем знову

носить дитя. Народила дівчинку

Оленочку. Старші діти, вже майже

дорослі, малою не натішаться. А

вона кумедна, цікава. Очиці сині,

як волошки. Та й життя потроху на�

лагодилося. Змирилася бідна жін�

ка, що більше вона не Наталочка,

не зіронька, не рибка. Втіху знаходила у ді�

тях. Дарувала їм себе без останку. Хата біла,

у хаті і напечено, і наварено. У садку квіти бу�

яють, гудуть бджоли. Тільки чоловік, як і рані�

ше, ласку дарував тільки вночі, під ковдрою.

Затерпла душа та зносила все. Хоч і немилий

був. Заради дітей. А чоловіка жаліла, бо ба�

чила, що нещасний він. Не знаходить спо�

кою, мучить і себе, і її. Згодом і синочок

з’явився. У турботах, у роботі не зважала На�

талка на чоловікові кепкування. Плакала нао�

динці та виховувала дітей.

Ось і сивина у косах. Та й коси вже не ті.

Розчісує Оленочка мамині коси. Співає, мов

соловейко. Уже й парубки заглядають через

паркан. Старші діти вже одружилися. У кож�

ного сім’я, діти. Бігають до бабусі, щебечуть.

Таємниці свої і батьківські розповідають. І

кожного бабуся Наталя втішить. То цукерочку

дасть, то пиріжечками нагодує, то меду з гор�

нятка наллє. Ох і добрий той мед із білим хлі�

бом та молоком! Тільки завжди сумні у бабусі

очі. З роками сяяти почали ще більше. З карих

змінилися на медово�сонячні. Мамині очі…

– Мамо, завтра повеземо тебе до іншої

лікарні.

Оленка миє мамі лице, руки, ноги. Прохо�

лодна вода дає відпочинок спеченому по�

лум’ям тілу. І жінці здається, що й справді,

завтра буде легше. Треба тільки потерпіти.

Ще трошки потерпіти. Машина. Лікарня. Лю�

ди. Багато людей. І знову біль – несамовитий,

страшний. Крісло. Повітря вже немає. Пере�

лякані очі доньки. Руки сина, що піднімають,

несуть над землею.

– Мамо! Матусю!!!

Маленька, босонога дівчинка біжить по ро�

сяній траві назустріч сонцю. Летить на волю

біла голубка.

Олена Лоз

«Погляд часу» №17A2019
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ПП
омешкання професора математики

Вельміна Володимира Петровича

поруч із нашим. Тут також прописана

його хатня робітниця Надія Худік з двома

синами Ігорем та Володимиром мого віку. У

них дві кімнати. Нас розділяє тонка стінка, і за

нею чути розмірені кроки та спокійні голоси.

Колись тут замість оцих двох квартир було

п’ятикімнатне комунальне помешкання і жи��

ли футболісти. Оце Надія як мене зловить

десь у під’їзді, то вже не випустить, доки ре��

тельно не розпитає про моє життя у новій

сім’ї. А мама казала, щоб я не зупинялася і з

нею не балакала, і про себе щоб нічого не

розповідала, і щоб швиденько бігла додому.

Батько хлопців на прізвище Дзендзюр, відси��

дів у тюрмі, та інколи навідував дітей. Я диви��

лася з вікна, як він грав із синами у футбол,

пізніше десь зник. Професор Вельмін прожив

майже дев’яносто років. Коли його не стало,

я вчилася у дев’ятому класі. Мені потрібна

була якась програмна книга для школи, то я

звернулася до Надії, але вона відмовила, ка��

жучи, що книги не її, що незабаром приїде

син професора десь здалеку і їх забере. 

Син Надії – Володимир, одружиться, як

прийде час, і буде він жити в багатоповерхо�

вому будинку, що стоїть навпроти нашого. У

них народиться хлопчик, та все одно дружина

вижене свого чоловіка, бо не змириться з йо�

го пияцтвом, а сама покінчить життя само�

губством – викинеться з вікна. Володя приве�

зе з Донецька собі нову дружину і оце таке

щастя я буду мати під боком, бо через ту тон�

ку стінку, що розмежовувала колись культурні

родини видатних вчених, стоятиме божевіль�

ний ґвалт рідних братів, що ніяк не вб’ють од�

не одного у нескінченній боротьбі за квартиру.

Лунатимуть страхітливі лайки з вуст дружини і

час від часу вона провокуватиме на відвідини

дільничного міліціонера, який не обмине і мо�

го помешкання, беручи свідчення. Та вже че�

рез рік після смерті брата Ігоря Володя вивезе

безліч клумаків, старезні валізи та трухлі меб�

лі професора Вельміна, які по дорозі до ванта�

жівки розсипатимуться на тріски, продасть

квартиру туркам і зникне десь у безвість. Нові

господарі негайно почнуть трощити куплену

квартиру, зриваючи підлогу, двері, вікна, ро�

зіб’ють суміжну з нами стіну, зробивши в ній

величезні наскрізні дірки – весь сморід, бруд і

пил проникне в наше помешкання. Так мото�

рошно цілими днями безкінечно гудітиме

дриль, аж очі на лоб полізуть!

ВИКРВИКРАДЕНА З РАДЕНА З РАЮАЮ
Дитинство – зшиток другийДитинство – зшиток другий

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

Тобі ввіряю десницю свою!

Розділ 16. В епіцентрі високорозумнихРозділ 16. В епіцентрі високорозумних
Тільки народ безсмертен! 

Дбай ненастанно, щоб через це море вселюдське 
і ти, і твоє життя стало безкінечним

«Вісті»

Ніна з батькомAпрофесором
Володимиром. 1968 

Трудова книжка Удовенка Володимира
Вікторовича. 4 вересня 1953

Ніна з мамою Софією біля дачного
будинку. 1978

Ніна Удовенко з Тамарою Федорівною
Мазанко, старшим викладачем КПІ. 1968Вересень 1926 – січень 1927. Володимир Удовенко в передостанньому ряду перший справа
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Навпроти нас живе проректор університе�

ту з господарчої частини Барановський ЙоA

сип Якович з дружиною Катериною Костян�

тинівною. Завжди разом йдуть під ручку –

Йосип такий великий, у високій шапці, Кате�

рина замотана білою хустиною. Завжди зі

мною обоє привітно віталися, посміхалися.

Мама застерігала: 

– Нє вєді с німі нікакіх разговоров, нічєго о

сєбє нє расказивай! Ну, конєчно же ім інтє�

рєсно! 

Деякий час родина Удовенко жила з Бара�

новськими в семикімнатному помешканні на

розі нашого будинку. Катерина огортала

маму залізними обіймами і тримала так по

кілька годин, питаючи одне й те саме:

– Почєму ви такая красівая? 

Скільки мама не просила відпустити її, су�

сідка не реагувала, поки хтось із чоловіків,

який першим приходив додому, силою не

розтискав їй руки. А ще у них жив їжак і білка.

Їжачок ставав на задні лапки і просив фрика�

дельки, які дуже полюбляв. 

Пізніше тут, у семикімнатному помешканні

жив льотчик, маршал авіації, тричі герой со�

вєцького союзу Покришкін Олександр

Іванович. 

А вже років через п’ятдесят навпроти мого

помешкання житиме лікар психотерапевт

Кухтіна Наталя Іванівна. Почувши голосні

розмови у парадному, я вийду і побачу жінку,

яка вестиме переговори з тими, хто застряг у

ліфті. Жінка миттю кинеться в моє помешкан�

ня до телефону та викличе рятувальну служ�

бу. Рятувальники приїдуть десь за пів години. 

– Може вам дати щось почитати, щоб не

так сумно було?

– Та ні, краще зробіть ширший отвір у две�

рях ліфта, щоб було чим дихати, – відповість

пані Наталя, – бо я хвилююся за свого чолові�

ка, у нього хворе серце. 

І я побіжу по молоток і сокиру і ще якісь інс�

трументи та вдасться трохи розтулити ліфто�

ві двері, щоб заходило повітря. 

– Оце так єдиний раз покатав дружину у

ліфті, – з гіркотою в голосі промовить Воло�

димир Степанович, раніше вона не користу�

валася ліфтом, це вперше. 

Мені не вдалося застрягти у ліфті та відчути

всі принади тісного замкненого простору, за�

те, працюючи за комп’ютером, пощастить

підскочити на стільці від страшенного пере�

ляку, почувши вибух справжньої бойової гра�

нати. Вибух пролунає в годину ночі на вулиці

Паньківській зовсім поруч – за суміжною сті�

ною будинку Мостобуд. Снаряд влучить у вік�

но на четвертому поверсі будівлі. Хтось із

свідків бачитиме, як з місця події виїде мото�

цикліст. Миттю вся вулиця заповниться екіпа�

жами поліції, вибухотехніками, кінологами та

слідчо�оперативними групами. Разом із сусі�

дами я вибіжу глянути – а що ж там трапило�

ся. А трапиться терористичний акт. Через до�

рогу навпроти будівлі Мостобуд я побачу

відстріляний тубус від ручного протитанково�

го гранатомета, що валятиметься на дорозі

та вибиті шибки вікон від вибухової хвилі. 

Над нами мешкає Бондар Алла Григорів�

на – доктор технічних наук, професор, зас�

новниця й завідувач кафедри кібернетики

хіміко�технологічних процесів, проректор

КПІ з навчально�методичної роботи. Зас�

тупник міністра вищої та середньої спеці�

альної освіти України, міністр освіти Украї�

ни. Голова делегацій України в ЮНЕСКО: на

ХІІ генеральній конференції у Франції та

Всесвітньому конгресі в Ірані. Мати – НатаA

лія Самойлівна Бондар, дочка сільського

священика, жила в родині Віталія Суровцо�

ва, з дочкою якого, Надією Віталіївною лис�

тувалась. Суровцова Надія Віталіївна – ук�

раїнська громадська діячка, журналіст, ав�

тор мемуарів. Редактор іншомовних видань

Міністерства закордонних справ Україн�

ської народної республіки. Також перекла�

дач, за фахом історик. Доктор філософії.

Чоловік  Алли Бондар, Дубяга Олексій Ге�

оргійович, син геолога Георгія Григоровича

Дубяги, понад сорок років працював зас�

тупником головного інженера Інституту

транспорту нафти. Мали вони двох доньок�

Удовенко Володимир Вікторович, перший зліва

Фото В. В. Удовенка. Софіївська площа в
Києві. 1950Aі Зараз вилетить пташка!

Володимир Вікторович Удовенко. Ташкент

Поштова листівка. М. Ташкент. Університет

Посвідчення №1792 тов. Удовенко В. В. фізикоAматематичного факультету хімічного
відділення СередньоAАзіатського Державного Університету прийому 1925 року 
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близнят, Тетяну і Наталію. Я спілкувалася з

Тетяною. Казали, що її чоловік меблі виго�

товляє, а квартира їхня якраз над нашою, то

весь час щось гепає, ніби колоди падають,

безкінечні стуки�грюки, гудіння дрилі. 

– Що ви там робите? У нас уже вся стеля в

тріщинах, а стіна розкололася навпіл! Скільки

можна стукати по голові? 

– Нєт, ми нічєго, ето собачка наша. Она

просто бегаєт по квартірє, всьо задєваєт і

всьо сбіваєт. 

Та дійсно, про собаку вона не брехала. У

них завжди жили великі собаки, і так гупотіли,

ніби коні гасають по стелі. Крім собачки у Те�

тяни було ще двоє синів та одна невістка. Те�

тяна така швидка, така моторна, – весь час

кудись біжить, поспішає, але для чого? Туди

всі встигнемо. А Тетяна Бондар боялася за�

пізнитися, бо читала лекції в Київському уні�

верситеті ім. Тараса Шевченка.

У моєму будинку ще мешкають мистец�

твознавець Юрій Турченко; Валентин ЗмоA

рович – доктор фізико�математичних наук,

завідувач кафедри вищої математики КПІ;

поет Олесь Доріченко, соліст балету ансам�

блю імені Вірського, соліст балету народного

хору імені Григорія Вірьовки; теплофізик і

теплоенергетик Всеволод Толубинський

доктор технічних наук, професор, академік

АН України, завідувач кафедри котельних ус�

тановок КПІ; професор КПІ Онуфрій Кудра –

доктор хімічних наук, завідував кафедрою фі�

зичної та колоїдної хімії; перший секретар

міськкому партії Олександр Ботвин; мате�

матик, історик науки, академік АН України

Йосип Штокало; доктор історичних наук,

професор Віктор Жебокрицький; Борис

Хаєнко – доктор фізико�математичних наук,

професор, завідуючий лабораторією рентге�

ноструктурного аналізу Інституту проблем

матеріалознавства АН України; фізик, член�

кореспондент АН України Іван Кондиленко;

вчений у галузі електромашинобудування,

член�кореспондент АН  України вчений у га�

лузі електромашинобудування Іван ПостніA

ков; секретар парткому сільськогосподар�

ської академії Данило Плужник; ректор ав�

тодорожнього інституту Вериженко Євген

Петрович; доктор філологічних наук, профе�

сор Ісай Заславський; Євген Шевченко –

геолог, завідував кафедрою корисних копа�

лин КДУ; Кирило Свєчин – фахівець у галузі

тваринництва, доктор сільськогосподар�

ських наук, професор сільськогосподарської

академії, заслужений діяч науки України; Іван

Білокінь, фізіолог рослин, історик ботаніки,

доктор біологічних наук; доктор технічних на�

ук, професор, академік АН України Іван ЧиA

женко. Завідував кафедрою теоретичних ос�

нов електротехніки, був проректором КПІ з

наукової роботи; доктор технічних наук, про�

фесор КПІ, завідувач кафедри автоматизації

металургійних процесів, кафедри автомати�

зації теплоенергетичних процесів Валентин

Кочо; вчений у галузі гідравліки, член�корес�

пондент АН України міністр вищої освіти

Юрій Даденков. Міністр вищої і середньої

спеціальної освіти. У його доповіді на нараді

ректорів українських вузів, яка відбулась нап�

рикінці 1960�х років з метою обговорення

становища української мови в галузі вищої

освіти, містилися цікаві дані про національA

ну нерівноправність українців у сфері ви�

щої та середньої спеціальної освіти в Україні.

Професор Київського автомобільно�дорож�

нього інституту. Основні праці з гідравліки

відкритих річищ, розрахунку отворів малих

мостів і дорожніх труб. 

Четвертий корпус КПІ. 1995 року
перейменовано: Національний технічний
університет України. 2016 року присвоєно
назву «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»

Півонії і троянди на письмовому столі
Володимира Вікторовича у Ташкенті

Викладачі кафедри загальної та
неорганічної хімії КПІ. Перший ряд: ст.
викладач Померанц Г.Б., ст. викладач
Мазанко Т.Ф., викладач Потаскалова Н.І.
Другий ряд: викладач Голубкова В.В.,
професор Удовенко В.В., викладач Танчик
В.М. Третій ряд: доцент Рейтер Л.Г.,
доцент Степаненко О.М. Кінець 1960Aх

Володимир Вікторович Удовенко на
роботу завжди йде пішки

Професор Володимир Удовенко читає лекцію студентській аудиторії 

Полуниця вирощена доктором хімічних
наук  В. Удовенко. 1972.  Акварель. 41х30
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Що за мости, які річища, які труби? Куди це

я потрапила? Що це за будинок такий див�

ний? Може це країна чудес? Де не глянь, як

не висунь носа з квартири, потрапляєш в

епіцентр інтелігентних високорозумних

людей, обвішаних науковими ступенями,

званнями, почестями, як наш будинок

помешканнями. У вчених людей ніколи не�

ма вільного часу й вони завжди кудись поспі�

шають і їм треба встигнути за свій короткий

вік стати кому професором, кому доктором

наук, кому академіком, кому міністром. Я з

ними ввічливо вітаюся, посміхаюся, корек�

тно відповідаю і згадую якусь пафосну пое�

му, що однолітки навчили. 

… У Василькові, бувало, йдеш та йдеш

безлюдними вулицями, то бабу Гашку зусA

трінеш, що з базару сулію молока несе, то

п’яного дядька Павла,  якщо пощастить.

Тут, у столиці України, здається, люди роA

зучилися ходити пішки. Їм метро подавай,

таксі замовляй. На кожному кроці автобуA

си, тролейбуси, трамваї – жахіття…

На шостому поверсі жив Бакуменко ПетA

ро Іванович  з дружиною Емілією Іванівною.

В теплі сонячні дні вони вивозили на вулицю

свою доньку Євгенію, яка сиділа в інвалідно�

му візку. Вона інвалід дитинства, тому вчите�

лі приходили до неї додому. Прожила Євгенія

років до тридцяти. Її брата Володимира я

часто зустрічала біля ліфта. Він так і зали�

шиться самотнім, лише відпустить пишну бо�

роду і стане викладачем історії в Київському

університеті імені Драгоманова. Його мати,

пані Емілія встигала про все мене швиденько

розпитати. Точно, як той Дьодя у Василькові,

що крав копійки, вона витягувала всю пот�

рібну їй інформацію. Спочатку я її боялася, та

виказувала все, але швидко зорієнтувалася

та згодом почала стрімко пробігати, уникаю�

чи настирних питань. Простоюючи в парад�

них дверях, вона чатувала на своїх жертв і

вела з ними довгі бесіди.  Сусіди казали, що

в неї така спеціальність – збирати цікавинки і

пліткувати. У другому парадному перебувало

посольство Палестини, потім його викупили

співробітники посольства Канади. 

Пізніше я буду знайома з відомим україн�

ським психологом, культурологом і громад�

ським діячем, доктором наук, автором до

тридцяти книг і  понад шістсот статей з інди�

відуальності мислення, історії психології та

педагогіки, творчості українського народу та

історії прадавньої України – Губком ОлексіA

єм Тимофійовичем. Зустрічатиму його, як він

повільно йтиме вгору вулицею Паньківською.

Інколи заходитиме до мого помешкання і

розповідатиме про трагічну долю своєї тала�

новитої донечки Марійки. Монографія Олек�

сія Губка «Психологія Українського народу»

набуде широкого розголосу в Україні, Німеч�

чині, США, Канаді, Австралії та інших країнах. 

Ніна Удовенко

Продовження в наступному номері.

Ніна з мамою Софією на дачі. 1978

Софія Удовенко і Валентин Андрющенко,
третій водій. 1977

Фото В. В. Удовенка. Продаються гумові кульки

Фіалки на підвіконні, дбайливо зрощені паном
професором. 1979. Картон, олія. 50х40 

Фото В. В. Удовенка. Пам’ятник 
Т. Г. Шевченку в Києві. 1950Aі

Подруги. Софія в другому  ряду  перша зліва. 1929
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Вечорове повітря таке густе, хоч пий.

Дух чебреців, материнки, м’яти, любис#

тку, дух ранніх яблук, змішаний із духом

молодого жита, що вже почало красува#

тися, забиває подих. А цвіркунів.., наче

хто тисячі маленьких будильничків за#

вів – у вухах ляскотить, час відміряючи,

щоб і на секунду не помилитися. Захід

ледь золотиться. А схід – величезний

місяць, що несподівано виплив над чор#

ну смугу Квашини, повільно наливаєть#

ся червінню. З дерев’яного цебра тихо,

мов закляття вершачи, крапля за крап#

лею в пісок – «жить, жить, жить!» На зо#

рях студениця настоюється – тато

прийдуть… Вони ось#ось являться. Звід#

ки? Бо’ зна? Може, вони папороть сте#

режуть? Бо ж не тільки на Купайла цві#

те. А й на Перунів день. І охороняють її

тепер уже моргавки#зірниці. Це вони

заряджають особливою енергією стра#

тосферу землі.

Я достеменно випитав у діда Ополона

(дід біля Білозорівщини живуть), що та

як робити з тою чарівною квіткою. Як її

опівночі рвати, то потрібно з північного

боку заходити, щоб тінь твоя не впала

на цвіт. А як почуєш, що вона витьох#

кує, мов соловей, тоді й ти тьохкай, во#

на тобі й дасться. Отой астральний, мов

з курячого яйця жовток, клубок світла

дуже нетривкий. Торкатися його не

можна, а так долоні підвести, щоб він

поміж них горів. І повільно піднімати

його вгору. Якщо він спалахне, виблис#

не – відкриється яснобачення. 

У зелейників Київської Русі цю рос#

лину обожнювано за її дивовижні влас#

тивості, вона широко практикувалась у

цілительстві, в магії. Настоянка коренів

(вони дуже отруйні) щитника чоловічого
повністю лікує епілепсію, разом з ома#

ном високим меланхолію, виганяє жа#

хи, безпідставні страхи, як з голови, так

і з серця. Викорінює усе, що може на

нервовому грунті привести до хвороби.

Але, ще раз попереджаю, самолікувати#

ся не варто. Не наводжу приписи тому,

що маю лише натяки на неї. Нищачи

волховство, церковна адміністрація

знищила й саме цілительство, його уні#

кальні здобутки. Відомі при княжих

дворах цілителі#християни Смер, Ага#

пит, Сиранин, але монастирі суворо

втаємничували їхні знання. Тоді як ті#

бетські, таджико#перські медичні шко#

ли широко практикували видання ліку#

вальних трактатів, православіє ж влас#

ними споконвічними народними знан#

нями нехтувало, викорінюючи їх. Лиш

уламочки цих тисячолітніх надбань збе#

регли для нас сільські знахарі.

– Що це ви, діду, – кажу, – місяць

пролежали в лікарні, а крекчете?

– А ні хляп ті лікарі не розуміють! А

воно болить. – усміхнувся мій сусіда#

пасічник. – Доведеться до дмитрівської

баби їхать. Вона, кажуть, добре од попе#

река допомагає.

Справді сільський цілитель – це ос#

тання надія. До нього звертаються уже

тоді, коли лікарня відмовляється щось

зробити. Якщо для лікаря летальний кі#

нець хворого повністю допустимий,

мовляв, це ж звичайне явище, то знаха#

рю – таке не списується ніколи.

Але, здається мені, що вже раз відкри#

ті знання нікуди не зникають – колись

ми зможемо їх прочитати, як повністю

відновимо РОДославський ключ.

А батька все немає й немає. Уже сон

замазує солодкою слиною перепелам

очі. А заразом і мені. Підводжуся з

призьби та, мов риба, пливу в струмую#

чім чорноводді. Сон бо й мені кладе на

очі голубині м’які крила. І в ту ж мить

сахаюсь, охоплений з ніг до голови яки#

мось крижаним жахом. Під грушею ти#

чиниться хтось в білому. У гостроверхій

якійсь білій шапці, при сніжнобілому

бородищі, що чітко світиться проти ок#

самитово#чорнильної півночі, в білій

хламиді. Привид, щезник, мерк, біс… Я

позадкував. «Е#е#геге#е!» – в горлі зак#

лекотало, мов в переповненій водою

ринві. Бородище зворухнулось. А я в

ноги – куди тому бісові гнатися. І до ма#

тері під крило прихисне.

І вилуплююсь зі сну під материн пере#

ливний, що кришталь, голос. Таким ви#

соким, тополевим, сонячним, молодим

я чув його лише раз в житті.

– Гарасиме#е! Гарасиме#е! Роїк!

– Роїк! – вторю я, забувши враз про ту

нічну пригоду, що колошкала мені сон

усю ніч. – Тату, роїк!

Тато наш смішно, мов на стометрівці,

підкидають ноги, біжать з плетеною ло#

зяною рійничкою. В безмежній радості

задираємо голови. На старезнім осоко#

рі, добре, що хоч не на вершку, зависла,

обліпивши гілляку, величезна ворухка

темнокоричнева шапка рою.

– Лізь, Гарасиме! Лізь! – помолоділа

враз матінка підштовхують тата до тов#

стелезної деревини.

Батько, що той ведмідь, лиш нам смі#

ху наробили. А мене під тисячу жал по#

силати – дзюзьки.

– Іване! Біжи меду ложку!

– А де він?

– Ти, катюго, не знаєш, де він! – зама#

хуються батько.

І поки я шкрябав у макітрі ту ложку,

вони вже прив’язали до рійниці кішку,

так у нас називають довгу тичку, з гаком

на кінці; як спорсне відро в колодязь, –

ловити. Обмазують медом рійницю.

Зачувши запах рідного трунку, бджоли

загули і, шапка на гілляці почала танути.

І ось тато з святешньо сяючим облич#

чям несуть їх тисячу тисяч. А матінка

циботять поряд зрум’янілі й радісні, не#

наче вмиті якоюсь небесною невиди#

мою цілющою водою. І я пооддаль пасу

хвоста. Хоч нібито рій не кусається, але

береженого Бог береже.

– А ти ближче, ближче! Не вовчись!

Пасіка – здоров’я. Ось, наприклад, про#

полюс – батько відкривають порожньо#

го вулика.

– При переломах – найперше лікарс#

тво. Як можна пити – то на горілці. Сір#

никову коробочку дрібного на пляшку.

Побовтай годину чи дві, щоб розчинив#

ся, і пий по ложці тричі в день. А ні –

значить з маслом коров’ячим пере#

кип’яти, і теж по ложці. Уже ж бо вели#

кий, повинен знати! Ну, підступай, під#

ступай ближче, носом туди, треба но#

сом. Я вже водновіч й не розлічаю, чи

сіменить та матка, чи ні. А в тебе очі зір#

кі – голку при місяці вловлять. Оце твоє

ремесло! О!

– Треба воно мені – таке кусюче! –

бурмошуся.

– Ге, який луципер лукавий! Ти дума#

єш, я задля меду тільки їх тримаю. Та во#

ни мене на цім світі тримають. Бджоли!

І ще раз бджоли!

Друкується з люб’язного дозволу автора, Івана Гарасимовича Просяника.

Зело таємниче
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Золоті татові слова. Істинно продук#

ти бджільництва – неоціненний

скарб, що підтримує життєдіяльність

людського тіла. Мед – найліпший на

землі накопичувач сонячної енергії.

Тому має він надзвичайно багатий і

різноманітний характер. Склад його –

більше 300 органічних і мінеральних

речовин#вуглеводів, азотистих спо#

лук, органічних кислот, вітамінів, гор#

монів, ферментів, ефірних олій, ви#

щих спиртів та ін. 40% фруктози, 35 –

глюкози. Мед має дуже багатий набір

мікроелементів: калій, кальцій, маг#

ній, натрій, сірка, фосфор, залізо, йод,

кобальт, марганець, мідь, фтор, сріб#

ло, стронцій, титан, хром, сурма та ін#

ші. І безперечно, багатющий набір ві#

тамінів С, В1, В2, В6, РР. Для чого весь

цей перерахунок? Для того, щоб ваго#

мішими стали батькові слова. Вони

майже ніколи не споживали мед чис#

тим. Найулюбленішим татовим про#

дуктом оздоровлення, як вони назива#

ли – провітрюванням – був мед з хро#

ном 1:1. По повній дерев’яній ложці

тричі в день: за 20 хвилин до їжі. Це

збуджувало всі травні залози, ніби

вмикало тіло на переробку їжі з най#

більшою віддачею, а заразом і лікува#

ло його. Споживали тато мед і з чор#

ною редькою. І з потовченим, настоя#

нім на ньому часником – це вірний за#

сіб запобігти грипу. Радили кислі яб#

лука запивати холодною медовою во#

дою – це хто страждає на низьку кис#

лотність. А солодкі сорти?– з теплою

– що чудово гамувало кислотність. І

взагалі, кожна травина за їх переко#

нанням п’ється з медом. Бо він най#

перш доносить на собі до кожної клі#

тини лікувальний склад зілини, підви#

щуючи її лікувальну силу.

В прадавній індійській «Книзі життя»

говориться, що з допомогою Су#Раїв та

дієти, до яких входять мед і молоко,

можна продовжити життя людини до

500 років. В суру, амброзію, ситу «напої

безсмертя» – обов’язково входить мед.

В стародавніх руських рукописних зе#

лейниках багато уваги надається медові,

як чудодійному лікувальному засобові.

Нагадую, у відомій билині «Про Іллю

Муромця», який тридцять три годочки

сиднем сидів на печі, знахарі захожії,

волхви#кудесники дали іспити корчагу

пітьєца медового, щоб почув він в собі

силоньку богатирськую.

Сьогодні вже відомо, що бджолиний

мед є не тільки цінним харчовим про#

дуктом, а й ціннющим засобом при лі#

куванні практично всіх недуг. Хворо#

ботворні бактерії зразу ж гинуть. Мед

при постійному вживанні сприятливо

впливає на самопочуття людини, заспо#

коює нервову систему, поліпшує роботу

шлунково#кишкового тракту. Особливо

корисний він при довгих, виснажуючих

хворобах, в період видужання. Чудовий
антирадіант!

Ось чудодійний сільський рецепт у ви�
падках затяжних хвороб: 100 г меду, 100 г
коров’ячого домашнього масла, 100 г гуся�
чого жиру, 1 столова ложка соку століт�
ника, 100 г какао. Суміш підігрівається
до кип’ятіння. Вживають по 1 столовій
ложці тричі в день на склянку гарячого
молока. Зберігати в холодильнику.

Чудовий лікувальний наслідок має мед
при захворюванні верхніх дихальних шля�
хів. Пропарення. Три ложки меду на 1
склянку води. Кип’ятити, дихати.

При простудних захворюваннях ра#

диться вживати мед з теплим молоком,

соком лимону та хроном. Столова лож�
ка меду, 1 чайна ложка соку лимону, 1
чайна ложка соку хрону. При нежитю
мастять ним в носі.

Мед при всіх випадках діє як зміцню#

ючий, збільшує опірність тіла до хворо#

би. Тому він особливо корисний при не#

дугах серця, печінки, нирок, шлунково#

кишкового тракту. Тоді мед радять вжи#

вати за 2 години до їжі.

Встановлено давно, що мед з теплою

водою понижує кислотність шлунково#

го соку, бо сприяє розрідженню слизу в

шлунку. А з холодною – піднімає, бо

стимулює виділення жовчного соку.

При захворюваннях нирок радять

вживати мед з шипшиновим чаєм, со#

ком чорної редьки. А при піску в нирках

вживають оливкову олію з медом і ли#

монним соком. По столовій ложці, три#

чі в день. 

Найкращі з медів – чорні, бо в них пе#

реважає залізо та магній. Це дуже цінні

мікроелементи при кровотворенні, зах#

ворюваннях серця. Народний досвід

при останній, але, на жаль, найпершій

недузі радить ось такі медвяні приписи,

частину яких я знаю від батька.

При стенокардії, серцевій недостат�
ності і тп. Збирають квіти глоду на по�

чатку цвітіння. Ними повністю напов�
нюють посудину, але без натопту. Зали�
вають текучим медом, краще свіжим
травневим. Якщо немає – слоїк трима�
ють в підігрітій воді, поки він розтане.
Але не кип’ятять, бо мед втрачає свою
цілющість. Настояти в темряві 21
день. Вживати по чайній ложці під язик,
тричі на день.

Те ж саме роблять й з суцвіттями глу#

хої кропиви. При серцебитті – з подріб#

неним ожиновим корінням. А також з

фіалкою триколірною. Тричі в день, під

язик, обов’язково перед сном. Мед –

чудове снодійне.

При всіх серцевих захворюваннях,

крім фізичних вад, квітковий мед
надзвичайно корисний, бо має глю#

козу, фруктозу, він живить серцевий

м’яз. Проте тут потрібні деякі засте#

реження: при серцевих недугах мед в

надмірній кількості та ще й з гарячим

чаєм аж надто підстьобує серце, го#

нить піт, а такі перевантаження неба#

жані. Та й у гарячій рідині структура

меду руйнується. То ж краще його

вживати вприсмач. Як завважували

тато: «Мед їдять шилом – тоді він ко#

ристь приносить неабияку! А як лож#

кою – ніякої». В цьому жарті багато

істини. Бо й#справді – мала кількість

лікувальна. Але при серцевих недугах

чайна ложка меду натщесерце

обов’язкова, як обов’язкова й перед

сном. Й бажано запити кисляком чи

сироваткою.

При ослабленій діяльності серця не#

обхідно поєднувати мед з продуктами, в

яких багато вітаміну С: шипшиною, гло�
дом, горобиною. Увечері подрібнену ложку
цих плодів заливають 500 мл окропу.
Вранці добре пригрівають, проте не дово�
дячи до кипіння. Додають 2 ложки меду.
Вживати по півсклянки 4 рази не день.

При порушенні серцевого ритму

(аритмія) вживати сік чорної редьки,

навпіл з медом. По одній столовій лож#

ці тричі в день.
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Добрий наслідок при серцевих не#

дугах, що пов’язані з гіпертонією, дає

вживання соку червоного буряка. На
200 мл соку буряка 1 столова ложка
меду. Це денна частка. Також 100 г
ягід калини залити літром гарячої во�
ди, кип’ятити на слабкому вогні 5–7
хвилин. Процідити, додати 4 столові
ложки меду. Пити по півсклянки 3–4
рази на день.

Добре запобігає приступам стенокардії
мед, лимон, часник. 500 г меду, 5 лимонів,
3 головки часнику. Часник потовкти в де�
рев’я-ній чи фарфоровій ковганці. Сік з
лимонів вичавити. Змішати все в добре
закритій посудині з темного скла. Пот�
римати в прохолоді 10 днів. Вживати по
4–5 чайних ложок за один раз з невелич�
кими проміжками, під язик. Тричі в день.

Тахікардії запобігає оман високий.

Авіценна зазначав – оман належить до

засобів, що збадьорюють й зміцнюють

серце. Беруть 50 міскалів оману на 6 обо�
лів виноградного сусла. Через три місяці
напій лікувальний готовий. По чарці три�
чі в день. Міскаль – 4,25 гр. Обол – 708 гр.

Або ж спирт. 50 г оману на 0,5 літра
спирту. Настояти 2 тижні. Вживати по
1 чайній ложці тричі в день.

При ослабленій серцевій діяльності

непоганий збадьорювач заяча крівця

(звіробій) на меду. Взяти 200 г квітко�
вого волоття звіробою, залити 200 г
текучого меду (в час цвітіння трави
він вже є). Підігріти 2 літри води до
кипіння. І додати звіробій та мед. Нак�
рити хусткою, вовнянкою. Тримати до
охолодження. Можна спочатку звари�
ти звіробій у воді і тоді влити мед. Пи�
ти по півсклянки тричі на день. Збері�
гати в холоді.

При серцевих недомаганнях чудові лі#

ки – шипшинова пелюстка. Суцвіття з
10–15 квіток заливають 0,5 л окропу.
Настоюють закритим до охолодження.
Перед вживанням додають 1 чайну лож�
ку меду на півсклянки напою. Курс ліку�
вання – 2 тижні. Проте при сонячній по�

годі шипшина відцвітає дуже швидко.
Раджу починати лікування шипшиною
луговою, а закінчувати лісовою – ця від�
цвітає пізніш. Бажано рвати квіти шип#

шини, в якої листя духмяніє само по со#

бі. Вранці це чудово чути. Сушити в

добре провітрюванім приміщенні, але

без доступу світла. Рвати до схід сонця.

Надривні болі в серці лікують польо�
вою гвоздикою. Вона ж найкращий лік
при жіночих кровотечах. 1 столова
ложка рослини в цвіті на 1 склянку ок�
ропу. Це денна частка. Або 1 частина
гвоздики на 5 частин нерафінованої со�
няшникової олії. Настояти 10 днів.
Вживати по 10 крапель тричі на день.
Гвоздику берете свіжу.

Відомий всім городній бур’ян мокрець
(зірочник середній) гамує надривні сер�
цеві болі. Але особливо помічний при
набряках серцевого походження. 2–3
столові ложки свіжої рослини на 0,5 л
окропу. Вживають за півгодини до їжі,
4–5 разів на день. Це денна частка.

Незамінимий при серцевих недугах

хвощ польовий. Вживання див. вище. А
також: сон�трава. Нею лікують на�
віть спазмофілію – дитячі конвульсії.
Уповільнює серцебиття. 1 чайна ложка
рослини на 1 склянку окропу. Вживати
по одній столовій ложці тричі на день з
медом. Рослина сильнодіюча, передозу�
вання не бажане.

При стенокардії добре лікує така су�
міш: 300 г меду, 100 г соку столітника,
300 г потовченого зерна горіха волосько�
го, сік 2 лимонів. Вживати по столовій
ложці тричі на день до їжі.

При хронічній серцевій недостатнос�
ті, що супроводжується стенокардією,
набряками, вживають траву астрага�
лу повстистоквітного з медом. 2 сто�
лові ложки трави заливають 1 склян�
кою окропу. До охолоджених ліків дода�
ють 1 ложку меду. Вживають по 2–3
столові ложки напару чотири рази в
день, до їжі.

При набряках серцевого походження і
ниркового вживають бруньки берези бі�
лої повислої, а чи її листя, що тільки�но
розпустилося. З столові ложки листя
заливають 0,5 л окропу. Настоюють до
охолодження. Додають 3 ложки меду.
П’ють по півсклянки 4 рази в день, до
їжі, теплим.

При розладах нервової мережі, стено�
кардії, сильних серцебиттях, неврозах
помічна валер’яна на меду. 1 столову
ложку подрібненого кореня заливають 1
склянкою окропу. По охолодженню до�
дають 1 ложку меду. Вживають по
ложці тричі в день, під язик. Або ж 10

свіжих коренів рослини (100 г) залити 1
літром текучого меду. Настояти 18
днів. Вживати по ложці під язик, три�
чотири рази в день.

Те ж саме можна зробити й з мелісою.

Вона посилює роботу центральної нер#

вової мережі, допомагає при тахікардії,

болях в серці, задишці.

Щоб посилити лікувальний чинник,

тато завжди радили до медвяних трав,

випереджаючи їх вживання на годину,

стільниковий мед, квітковий пилок, ма#

точне молочко. Додаю: ще й абрикос з

медом, чорносливом, РОДзинками,

чорницею, горіхом.

Добре мені пам’ятні з дитинства два

дебелі фронтовики. Іван Євдокимо#

вич та дядько Вихтар. Перший був без

ноги, другий… в другого все було ціле.

І сам він був високий, ставний і вель#

ми гарний чоловік. І умів він молити#

ся не по#нашому. Як викрикне було

«Аллах акбар!» та ще з десяток чудер#

нацьких слів, батькове зібрання аж за

животи береться. Дядько Вихтар був у

Тегерані. Забезпечував відому конфе#

ренцію союзників. Там і отримав ор#

дени… ножа й кулі, хоча й знав, як па#

роль, клятву Аллахову. Не вберіг його

Всемогутній з сімдесятьма епітетами,

саме стільки їх має мусульманський

Творець, від напасті. І давала та на#

пасть ще довго по війні себе знати. То

на плечі, то на спині обмолодиться ра#

на. Зразу він по лікарнях, а тоді якось

похвалився батькові. При тому оздо#

ровленні і я був присутній. 

БогиняAБджола
Мова піде про бджолину отруту.

Бджолина отрута не має фармакологіч#

ної подоби, не піддається синтезуван#

ню. Вона (апітоксин) лікувально#про#

філактично діагностична речовина. Вже
доведено і досвідом, і вченими, що люди,
які добре переносять укуси бджіл, ніколи
не хворіють на онкологічні недуги. Мені

здається, що задля оцього одного рядка

варто читати всю книгу, бо таких людей

– більшість. Сотня жал за сезон – це чу#

довий збадьорювач для діяльності всьо#

го тіла на цілий рік. Ось тому пасічники

доживають, як правило, до вельми по#

хилого віку. Завдяки бджолотерапії Іван

Грозний та Карл Великий позбулися по#

дагри, що до нестерпності доймала їх.

Арістотель врятувався від серцевих на#

падів. Цілі гімни бджолиній отруті воз#

носив Гіппократ. А скільки цілюще жа#

ло вилікувало людей звичайних від зда#

валось би, вже пропащих недуг. Бо ма#

ленькому тому жалу під силу: невралгії,
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тромбофлебіти, вегетосудинна дисто#

нія, гіпертонія, трофічні виразки, сте#

нокардія, бронхіальна астма, мастопа#

тія, статеві розлади та багато інших не#

дуг. Бджолина отрута має 30 біологічно

активних речовин. Жодна лабораторія

до кінця ще їх не розгадала й не повто#

рила, зрозуміло. Цей неповторний ком#

плекс природніх ферментів заспокоює

центральну нервову мережу та серцевий

м’яз, підтримує на високому рівні за#

хисні сили, запобігає виникненню ін#

фекційних захворювань та злоякісних

хвороб. Сприяє розсмоктуванню скле#

ротичних бляшок в судинах, що закупо#

рюють їх, знижує тиск крові та вміст в

ній холестерину.

Звичайно, людям, які погано перено#

сять укуси бджіл, лікуватися таким чи#

ном не варто. Не годиться це робити й

хворим на сухоти, недуги крові, печін#

ки, нирок, діабеті, підшлунковій залозі,

венериці, й, особливо, при вагітності.

А так від одної й до 12 бджіл, нарощу#

ючи щодня по одному жалу: ліве плече,

праве, праве стегно, ліве стегно. Дехто

радить таким чином звести процедуру

назад, до одного вкусу. Щоб закріпити

лікування.

Так ось, тато промивали дядьку Вих#

тару рану міцно звареною дубовою ко#

рою. Потім зшкрябували рану пропале#

ним ножем, шепочучи: «Огонь, огонь з
моїх долонь, забери своє дитятко, мале
огнятко на болота, на яри, на пусті хуто�
ри!» Ще раз змивали, тепер уже калга#

новою горілкою. А тоді саджали край

рани бджолу. Та не одну – чотири…

хрестом. Сорочки дядько Вихтар не на#

кидав, щоб рану сушило сонце. Йшов

додому городами, як велет красив і ста#

тен. Десь так через тиждень рана почи#

нала затягуватися.

– Ох і пекущі в тебе, Митровичу, бчо#

ли, ох і пекущі! – постогнував дядько

Вихтар.

– Але ж і цілющі! Вони тобі й серце

наструнять і ще дещо! – підрегочували

тато.

Лише для лікування стенокардії бджіл

підсаджують на плече лівої руки або ж за

серцем на спині. Одночасно 2–4 бджо#

ли. Курс лікування 60–100 вжалювань.

При серцево#судинних захворюван#

нях застосовувати отруту потрібно ра#

зом з медом і маточним молоком, що

посилюють одужуючий наслідок.

Таким же чином, як і рани, лікують й

трофічні виразки.

А оце нещодавно розговорилися ми

на пасіці з дідом Зубом. Він, виявляєть#

ся, учнювався у батька.

– Прийшов я раз до вас, вродь за по#

радою, щось сім’я така слабенька на

весну вийшла. Помагаю, знач, у вули#

ку, вашому батькові, хай там царствує

– мудрий був дід, а вони на мої пучки

занозяться оком, занозяться. «Що це,

– питають, – в тебе за гунази?» Покри#

вився я, покривився: «Солі! – кажу. –

Круте – спасу нема. І що день – то гір#

ше, і що день – то пекучіш!» – «Так я й

поняв! Це в тебе кресні гунази!»  – ка#

жуть Гарасим Митрович, – пускай на

них бджіл. Вони тіко бджіл і бояться. А

то… пропадеш. Прямо в сустав, по

штуці щодня.» –  «Господи, – думаю, –

це ж два десятки в день! Давай я жа#

лить. А воно таке болюче – аж очі ви#

лазять. Тиждень праву руку, тиждень

ліву. Почало воно, бачу, стухать. Лікарі

прямо роти пороззявляли: «Вас, – ка#

жуть, – можна до нас в штат просто з

пасікою зачислять!» Тьху! Багато вче#

них та мало вивчених! Я й зараз, ото в

червні, в липні тоді бджола найжалю#

чіша, то на плече пущу, то проти серця,

то на спину приловчуся, бо вже поко#

лює поперек. А в руки вони самі, мо#

лодці, такого гарту дають, аж сичиш.

Не один же вулик – дев’ять. Поки об#

дивишся. Та й молочком маточним за#

бавляюся по совіту Гарасима Митро#

вича. Омоложує – факт!

Батько не раз наголошували, що го#

ловний і найцінніший продукт на пасіці

– маточне молочко, а не мед.

Що це саме так, багато пізніш я діз#

нався в одного вченого, закінчив чоло#

вік академію, бджоляра. Добрий теоре#

тик і практик, не раз запрошуваний на

викладацьку роботу. Виявляється, десь

біля Єсентуків в урочищі Красна Поля#

на під пильним наглядом офіцерів з

КДБ ще донедавна була велетенська па#

сіка на 5 тисяч вуликів. «А до чого тут

держбезпека? Трутні політично нена#

дійні?» – пожартував тоді я. – «А для то#

го, що найцінніший продукт пасіки –

маточне молочко – відправлявся в «Дім

престарілих» і особисто дорогому і ува#

жаємому Леоніду Іллічу, для підняття

бадьорості духу! А мед там був побічним

продуктом. За місяць з двадцяти сімей

можна відібрати до 2 кілограмів маточ#

ного молока, вирощуючи лиш маточни#

ки. Правда, ніякого меду в таких вули#

ках не буде. Всі сили, за певною техно#

логією, бджоли будуть тратити на виро#

щування маток. А так в одній комірчині

є від 250#400 мг високомолекулярного

біологічно активного продукту, найви#

щого природного збадьорювача».

Найперш у маточному молоці не помі#

чено хвороботворних мікротіл, адже во#

но дивовижно самоочищається. Тому#

то в нього неповторні протимікробні,

протирадіаційні, статеворегулюючі

чинники. Воно гасить розвиток пухлин,

поліпшує пам’ять і розумові здібності:

дає приплив енергії, підвищує імунітет,

зміцнює серцево#судинну систему, по#

ліпшує роботу шлунково#кишкового

тракту, лікує сухоти, артрити, врівнова#

жує кров’яний тиск і центральну нерво#

ву мережу, роботу ендокринних залоз,
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активно впливає на обмін речовин. Але

зауважу – тільки в малих частках.

При вживанні маточного молока

збільшується гемоглобін в крові. Підви#

щується вміст заліза й еритроцитів. Во#

но понижує рівень холестерину в крові

й дуже бажане при атеросклерозі. Воно

розширює коронарні судини, гладеньку

мускулатуру бронхів. Його вживають

при безсонні, неврастенії, анемії, брон#

хіальній астмі, відваді паління, хворобах

нирок, підшлункової залози, при вираз#

ках шлунку, 12#палої кишки..., перелік

надзвичайно великий.

Проте його збирання копітке. Най#

перш на пасіці, якщо молочко не спожи#

вається одразу, потрібен холодильник.

Коли воно стоїть вдома – чудово. А як в

полі. Навіть миттєво законсервоване в

60#відс. спирті, за 2–3 години при літній

спеці, втрачає свої виключні властивос#

ті. Зберігають цінний продукт заморо#

женим до мінус 8–10 градусів необме#

жено довго. Вживають по 10 крапель на
сироватку чи воду двічі на день. Особливо
бажане взимку. А на пасіці смоктати мо�
лочко з 2–3 комірчинок протягом дня.

При стенокардії, після інфаркту, при

серцевих захворюваннях, анемії, гіпер#

тонії та хворобах, що виснажують тіло,

молочко вживають в чистому вигляді

або ж з медом, вином. По півчарочки

виноградного.

Свіже маточне молочко 20�30 мг 5�6
разів на день за годину до їжі, під язик до
повного розчинення.

Суміш: 10 г маточного молочка змі�
шують з 100 г меду. Влітку не потрібно
підігрівати – мед текучий. Чайну ло�
жечку цієї суміші кладуть під язик і
тримають до повного розчинення, 3�5
разів на день за годину до їжі.

Настоянка: 1 частину маточного
молочка змішують з 20 частинами 60�
відс. спирту. Вживають по 10–15 кра�
пель на ложку теплої перевареної води,
3–5 разів в день, до їжі. Усе тримати в
холодильнику.

А прополіс! Ох, цей прополіс. Як тіль#

ки тато дивляться вулики – дерти його

– неодмінна моя робота. В оте татове

«провітрювання тіла» обов’язково

входила прополісна настоянка на пер#

вакові. По чайній ложці вранці і вве#

чері. «Від всіх внутрішніх болячок пе#

ресторога». І обов’язково та ложечка

заїдалася медом. Безперечно, пропо#

ліс має широкі антисептичні, антиві#

русні, протизапальні, ранозаживляючі

властивості. Широко застосовується

при грибкових захворюваннях. Про#

поліс – це смола, яку виділяють

бруньки дерев, змішана з ферментами

бджоли. Його вона застосовує для зне#

зараження вулика та замазування щі#

линок. Якщо миша, а вони ласі на

мед, потрапляє до вулика, бджоли

вбивають її, і щоб запобігти тлінню,

одразу ж замазують прополісом. І во#

на, мов той фараон, буде лежати там

тисячу років. В прополісі від 5 до 30

бальзамів. Смоли, віск, кислоти (ко#

фейна, нікотинова) інші. Вітаміни В1,

В2, В6, А, Є. Серед мікроелементів під#

вищена кількість цинку й марганцю,

тому то так приємно пахне весняним

гаєм ця лікувальна речовина.

Дід Михайло – завжди він впольо#

вував для цього в Гурівській діброві

борсука – робив від екзем, виразок,

зокрема, трофічних – прополісову

мазь. 20 проц. прополісу, 80 проц. жи#

ру. Дрібно посічений прополіс зали#

вають гарячим жиром. Добре змішу#

ють. Але краще розчинити його в

спирті, змішати з міцним відваром ду#

бової кори, а тоді з жиром. Беруться 2

сірникові коробки прополісу на 0,5

спирту. Додається чарка дубового на#

вару і змішується з півлітрою жиру.

Добре зберігається навіть без холо#

дильника. Останній рецепт ліпший,

бо прополіс при нагріванні дещо

втрачає лікувальні властивості.

Застосовують його при шлункових  і

12#палої кишки виразках. По чайній

ложці на голодний шлунок, заїдаючи

медом. Він підвищує захисні сили тіла,

діє заспокійливо, обезболююче, згуб#

ний для туберкульозних збудників.

Потужний при лікуванні запальних

процесів ротової й носової порожни#

ни, горла. Тут його крапають 20 кра#

пель в ложку перевареної води й

п’ють, заїдаючи медом. А чи ж розве#

деним з водою полощуть рот, горло.

Добрий прополіс як інгалятив при

астмі. І всередину по 20 крапель тричі в

день (попередня настоянка).

Доцільно навести припис з прополі#

сом і при серцевій недостатності, з

підвищеним артеріальним тиском.

Квіти глоду криваво�червоного – 25 г,
коріння вовчуга польового (вовк, столь�

ник) – 19 г, квіти калини – 10 г. 2
столові ложки подрібненої сухої суміші
залити в термосі півлітрою окропу.
Настояти 5 годин. Вживати по півс�
клянки настою, вливаючи туди 30–40
крапель прополісної 20 проц. спиртової
настоянки, 3–4 рази в день.

Незамінимий прополіс і при захворю#

ваннях верхніх дихальних шляхів, і для

інгаляції.

А особливо він цінний при переломах.
Разом з яєчною шкаралупою. 30 крапель
тричі в день на воду і одне обчищене й
потовчене яйце.

Ну, а як проминути квітковий пилок?

Тато його не збирали. Хитромудрий

пристрій для пилку я побачив на одній

з колгоспних пасік, де паслося все ра#

йонне начальство, уже значно пізніш.

Тато брали вже готову, у вуликах щіль#

никову пергу, яку бджола заготовляє

для годівлі молодняка, й разом з щіль#

ником втрамбовували в банку, залива#

ючи медом. Щільно закривали й збері#

гали в темній коморі. Це вже мої улюб#

лені ласощі взимку, куди тим жуйкам,

до речі, дуже шкідливим для дітей. Це

підтвердить будь#який лікар.

Квітковий пилок – це статеві чолові#

чі клітини квітучих рослин. Лікуваль#

ну дію пилку, думається, розшифро#

вувати не потрібно. Діткам, що пога#

но ростуть, літнім людям, на яких пе#

редчасно насувається старість, джен#

джурикам, в кого не клеїться з моло#

дою дружиною. І взагалі, всім чолові#

кам для підтримання життєрадісного

тонусу. В пилку переважаюча біль#

шість вітаміну молодості Є, як, без#

перечно, й інших вітамінів. Серед

двадцяти восьми мікроелементів пре#

важають калій, фосфор, кальцій, маг#

ній, – без яких життєдіяльність на#

шого тіла неможлива.

Найкраще законсервувати свіжий пи�
лок медом 1:1. При потребі вживати по
чайній ложці тричі в день.

Щойно згадуваний Станіслав Івано#

вич (з академ. освітою) дав мені випро#

бований вдома на своїх малюках, яких в
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ранньому віці спіткала анемія, такий

чудодійний припис: склянка козячого
молока, чайна ложка квіткового пилку з
медом. Це денна частка. Розколотити.
Вживати до трьох місяців. Позитивні нас�
лідки не забаряться.

Квітковий пилок – один з найліпших

засобів, що лікує суто чоловічу недугу

– простатит і початкову стадію адено#

ми передміхурової залози. Законсер#

вований медом (1:1) його вживають до

півроку щоденно тричі в день по чай#

ній ложці під язик до повного розчи#

нення. Безперечно, це дорого обій#

деться, але набагато дешевше, аніж ап#

течні досить таки сумнівні, як на наш

час, препарати.

Пасіка не терпить лихослів’я. Саме

так! Бджола тонко вловлює чорне біо#

поле брудних слів, стає дратівливою,

робота її сповільнюється. Перевірте це

біля вулика – які ви з пасіки підете!

Але я, мов справжній стоїк, витримую

все. Кулаччя стали, мов у богатиря.

Мені аж груди роздимає. Зараз я будь з

яким би злом розправився.

А матінка вже шпарять макітрицю,

здоровенні глеки, маленькі горнята#

гостинчики, шарують їх чебрецем на

меди молоді, нові.

Мед цього літа був у нас темнозеле#

ний, бо з волошки. Жита всуціль нав#

круг. Усе дратівливо націоналістично#

го кольору. Взяток чудовий. І тато в

дядька Гайового викланялися колгос#

пної медогінки. Ой, як я люблю цю

роботу. Вікна позавішувані, бджола в

темну хату не летить, двері наобахту.

Гримкотлива залізна діжа медогонки

на лавці. Усе аж ходором ходить, аж

ікони на покутті підстрибують здиво#

вано. Моє діло крутити, крутити та

кидати до рота забрус. Це так вощин#

ні обрізки називаються, якими бджо#

ли запечатують щільники. А що може

бути смачніше в світі за обрізковий

мед. А цілющі. Забрусовий мед пасіч#

ники не продають. Він іде і в медо#

вушку – козацьку душку, й з лікар#

ською метою. Особливо він цінний

на всілякі зимові прикрі випадки.

Найперше, при грипові й супутніх

хворобах. Бо там, окрім меду, є ще й

отрута, й пилок, й консерванти. Йде

він і на пластирі при чиряках, і на

синці, й забої, рани. Навіть при гай#

мориті прикладають підігрітим чи

мастять ним порожнини. Незаміний

він для масок в косметиці.

Лікувальні властивості духу пасіки

були відомі ще стародавнім грецьким

фітотерапевтам. Якщо у вас підвище#

ний тиск і нервова збудливість, якщо

болить голова, є дратівливість, безсон#

ня, шум у вухах, незрозуміло й від чого

слабість. Вам один шлях… так#так, на

пасіку! Але на ній потрібно прожити

хоча б з тиждень, в безпосередній

близькості від вуликів. Навіть ночува#

ти між них просто неба. Особливо тато

радили придрімнути вдень.

Можу привести безліч прикладів, ко#

ли люди, що скаржилися на численні

недуги, посторожувавши літо на пасі#

ці, ставали повністю здоровими, мов

скуштували животворного Су#Раю. Та

ще й від кожного господаря, такий

звичай, отримували по літерці меду. Й

самі одразу ж поповнювали знахар#

сько#пасічницькі ряди. Бо пасічник –

обов’язково знахар.

– А поганенький сього літа взяток!

Правда, Гарасиме? – трясе лисою, у він#

чику білого пуху, головою дід Семен. –

Торік був добрий! О#о торік був… 

І так щоразу, мовляв торік – ого#го. Це

зарічини, щоб не зурочити пасіку. 

Меди покачалися напевно вже скрізь.

Бо в Гарасима Митровича у якийсь тиж#

день збираються пасічники з окол – тра#

диція в найстарішого, найвезучішого.

Пасічництво не любить кого попало. Ту#

ди йде людина неодмінно філософсько#

го складу, поміркована, навчена життям.

Людина привітна й Богові, й людям, що

ніколи й мухи не зобидила. Таких на ста#

родавній Русі волхви#цілителі благос#

ловляли для цього ремесла, при досяг#

ненні літнього віку. У людини темноду#

хої, костоязикої, темної душею пасіка

ніколи не вестиметься. Це перевірено.

Діди розсідаються навкруг отого ве#

личезного, як стіл, дубового окорена,

застеленого на святешність білим об#

русом, піднімають поставці з щойно

відкопаною торішньою медушкою –

козацькою душкою. «Ну, дай, Боже,

щоб на той рік тоже! – возносить не#

бесний Су#Рай дід Савка з Шестопа#

лового хутірця, і бурлачок його скаче

на погано виголеній гусячій шиї, ми#

шею під простирадлом. Дід і сам схо#

жий на гусака#сірця. Вайлуватий, в

якихось розтоптаних жовтезних чере#

виках. Груди гогором, довгезний ніс –

ну, зараз клюне.

– Ге#ге#ге, – ґелґоче пронизливо, за#

чинаючи мову, – ти тойсь он, Гарасиме,

підбив мене на безум’я оце! А я шеле#

пень тобі й пойняв! Чого це ти рогом очі

ставиш? Чи ж не казав, що від маточно#

го молока ґоґориться. А воно ж трапля#

ється та й густо, бо ж у мене в руках не

один#два улії, а ціла колгоспна пасійка.

І молодички трапляються. Бач… казав!

Так я ото передивляюся рамця, не коло#

да – дві та й сколупну маточничок до

рота. А воно і терпке, і кисленьке,

вродь, і пекуче. О, думаю, хай язичка

попече, може й мені доведеться яку… #

хе#хе#хе! – захархолів гусячим горлом

дід. – Так може десятків з три за день і

зсмоктав. Коли це так під вечір, чую, бе#

ре мене, бере круто, а що робити – не

знаю. Добре хоч кущі недалечке. Віриш,

катюго ти окаянний, довелося мені

штани на пасіку запасні брати, а ті що#

вечора прати. Бо тиждень живіт, як бу#

гай, ревів, аж бабу серед ночі будив!

Діди не регочуть. – «З великою муд#

рістю треба до всякого діла підходить, з

небесною мудрістю, ге#ге#ге!» –  а буха#

ють сміхом, що козацькі гармати, аж

Мавр на вишмульганім до срібноти лан#

цюгу збунтувався, аж цап Микита за#

баскаличився на огорожу: лобом, лобом

аж грім обізвався у високості благослов#

ляючи: Діди – РОДителі.

Продовження в наступному номері.

Консультації:
Іван Гарасимович Просяник

ivan.prosanyk@rodyna.com.ua

т. 097 469A29A29 з 2000 до 2100
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Післямова
Один суфійський вчитель вирішив показати

своїм учням, яким чином, вузьке мислення

непомітно керує нашим інтелектом, а інтелект

знаходить цьому виправдання. 

Він пішов до річки і чекав до тих пір, поки до

мосту не наблизиться один з місцевих бідня�

ків і невдах.

Вчитель поклав на середину моста мішочок

з золотом. Бідняк не помітив його і перейшов

міст.

Тоді мудрець з учнями запитали його, що

він бачив на мосту.

«Коли я прийшов на міст,� сказав той, � мені

спало на думку, чи зможу я перейти його з

заплющеними очима. І мені це вдалося!»

А.Нефредов 

«Управління реальністю»

ЯЯ
не випадково навів цю притчу в якості

епіграфу до післямови. В нашому світі

все взаємопов'язано: здоров'я, любов, мате�

ріальний добробут, життєвий успіх. Ще у

вступному слові я свідомо розставив пріори�

тети, змушуючи Вас в першу чергу замисли�

тися про здоров'я, про стан свого організму.

Гадаю, тепер Ви розумієте, чому.

Це хвороби роблять нас песимістами, про�

гинають до землі, примушують терзатися  бо�

язню і сумнівами. Страхи, негативні емоції,

стреси – це найбільш руйнівна сила, яка за�

пускає механізм знищення.

Якщо в організмі все в порядку, якщо ми

з Вами радісні, оптимістичні, сповнені сил

і енегргії, з впевненістю дивимось в зав�

трашній день, то на ментальному рівні змі�

нюється світовідчуття, налаштування, від�

ношення до життя, ми бачимо те, чого ра�

ніше не помічали. І це відображається на

рівні нашого життя: з'являються нові люди,

можливості, відкриваються перспективи.

Ось так: бути здоровим і багатим цілком ре�

ально, вірніше, тільки так і може бути в нашо�

му житті.

Я відкрив Вам основний секрет: як стати

здоровим, від чого залежить злагоджена ро�

бота нашого організму. Звичайно, викладене

в цій книзі – лише мала частка необхідних

знань. Їх потрібно отримувати, розширяти,

вдосконалювати.

Друга надважлива умова – це досвід, прак�

тика.

Вивчивши основи по книзі, складно стати

відмінним хіропрактрм. Але і це поправимо.

Сьогодні практично в кожному регіоні України

діють регіональні представництва української

Асоціації народної мануальної терапії (див.

стор 80�81). В нас Ви можете не тільки прой�

ти консультацію, але і навчитися основ ста�

рослов'янського масажу, тим самим допома�

гаючи не тільки собі, але і своїм рідним,

близьким.

Адже це так просто: присв'ятивши собі

кілька хвилин в день, своєму здоров'ю, Ви

назавжди забудете про черги в поліклініках,

про некваліфікованих спеціалістів, про ліки,

які дорого коштують і інші видатки офіційної

медицини.

Природа і древні знання наших предків

слов'ян подарували нам унікальну можли�

вість: жити здоровим і повноцінним життям

до глибокої старості.

Наостанок хочу дати ще одну напутню по�

раду: ідіть по життю прямо, з відкритими

очима і піднятою головою. І памятайте:

«Бог допомагає тому більше, хто допомагає

собі частіше!»

Проекції внутрішніх органів на
голові і шиї (за О. Огуловим):

1. Пряма кишка. 2. Сігмовидна кишка. 3. Пе�

чінка. 4. Тонкий кишечник. 5. Нисхідна части�

на товстої кишки. 6. Лівий наднирник. 7. Зона

лоханки лівої нирки. 8. Верхній полюс лівої

нирки. 9. Ліва доля печінки. 10. Тіло жовчного

міхура. 11. Ліва частина поперечно ободової

кишки.12. Підшлункова залоза. 13. Жовчови�

відні протоки печінки і жовчного міхура. 14. Лі�

ва нирка. 15. Серцеві патології. 16. Сечовід лі�

вої нирки. 17. Ліва доля печінки. 18. Ліва мо�

лочна залоза. 19. Ліва легеня. 20. Серцеві

розлади. 21. Бронх лівої легені. 22. Діафраг�

ма, реберна дуга. 23. Мала кривизна шлунку.

24. Цибулина 12�палої кишки. 25. Наднирник

лівої нирки. 26. Ліва пахова складка, пупарто�

ва звязка. 27. Лівий яєчник у жінок, ліве яєчко

у чоловіків. 28. Ліва молочна залоза. 29. Лоб�

ковий сімфіз. 30. Ліва нирка. 31. Шлунок (ве�

Друкується з дозволу автора, Миколи Сергійовича Насіковського.

Що робити, коли непокоять нирки

Проекції внутрішніх органів на голові і шиї (за О. Огуловим)
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лика кривизна). 32. Лівий придаток з яєчни�

ком, ліва доля передміхурової залози з яєч�

ком. 33. Сечовий міхур. 34. Лоханка лівої нир�

ки. 35. Підшлункова залоза. 36. Ліва доля щи�

товидної залози. 37. Лівий сечовід. 38 і 41. Пі�

лоричний відділ шлунку. 39. Матка, долі пе�

редміхурової залози, промежина. 40. Права

молочна залоза. 42. Правий сечовід. 43. Жов�

чний міхур. 44. Права доля щитовидної зало�

зи. 45. Лоханка правої нирки. 46. Гінекологія,

правий придаток з яєчником, права доля пе�

редміхурової залози з яєчком. 47. Шлунок

(мала кривизна). 48. Права нирка. 49. Правий

яєчник у жінок, праве яєчко у чоловіків. 50.

Лімфатична система підвздошної області. 51.

Наднирник правої нирки. 52. Тонкий кишеч�

ник. 53. Велика кривизна шлунку. 54. Гормо�

нальна система. 55. Ознаки склеродермії. 56.

Тонкий кишечник. 57. Мечевидний відросток.

58. Мала кривизна шлунку. 59. Велика кри�

визна шлунку. 60. Сечовід правої нирки,сечо�

вий міхур. 61. Бронх правої легені. 62. Права

молочна залоза. 63. Права доля печінки. 64.

Сечовід правої нирки. 65. Права легеня. 66.

Права нирка. 67. Камені, пісок, застійне яви�

ще в ниркових структурах. 68. Права частина

поперечно�ободової кишки. 69. Інфікування

нирки. 70. Права нирка. 71. Тіло жовчного мі�

хура з протоками. 72. Права доля печінки. 73.

Лоханка правої нирки. 74. Правий наднирник.

75. Висхідна товста кишка (ілеоцекальний

кут). 76. Поперечно�ободова кишка. 77. Апен�

дикс. 78. Шлунок. 79. Сечовий міхур. 80. Ста�

теві органи.

Діагностичні представництва
функціональних розладів
внутрішніх органів на тілі
людини (за О. Огуловим)

1. Порушення щитовидної залози. 2. Шлу�

нок (велика кривизна). 3. Цибулина дванад�

цятипалої кишки. 4. Стенокардичний син�

дром. 5. Підшлункова залоза. 6. Зниження

імунітету. 7. Серцева недостатність. 8. Капсу�

ла селезінки, плече�лопаточний періартрит.

9. Клапанні порушення серця. 10. Порушення

кровопостачання плечового суглоба. 11. Іше�

мія серця. 12. Ритм серця. 13. Паренхіма се�

лезінки. 14. Шлунок. 15. Підшлункова залоза.

16. Ліва нирка. 17. Зони: А, Е – яєчники; В, О –

труби, С – матка(ж.); А, Е – яєчки; В, С, О –

простата(м.). 18. Низхідна товста кишка. 19.

Променевий нерв (шийний остеохондроз).

20. Паренхіма лівої нирки. 21. Серединний

нерв (шийний остеохондроз). 22. Промене�

вий нерв (шийний остеохондроз). 23. Участок

фінкціонального ослаблення органів. 24. Ліва

легеня. 25. Артроз лівого тазостегнового суг�

лоба. 26. Матка, простата. 27. Порушення

кровообігу лівої ноги, артроз тазостегнового

суглоба. 28. Артроз лівого тазостегнового

суглоба. 29. Сексуальні розлади. 30. Артроз

лівого колінного суглоба. 31. Хвостова части�

на і тіло підшлункової залози. 32. Артроз ліво�

го колінного суглоба. 33. Шлунок (велика кри�

визна). 34. Порушення кровопостачання лівої

ноги. 35. Дно жовчного міхура. 36. Цибулина

дванадцятипалої кишки. 37. Тіло жовчного мі�

хура. 38. Проток жовчного міхура. 39. Артроз

лівого гомілкостопного суглоба. 40. Розлад

лівої нирки. 41. Сечовий міхур. 42. Жовчний

міхур. 43. Шлунок (велика кривизна). 44. Під�

шлункова залоза. 45. Статеві органи. 46. Арт�

роз гомілкостопного суглоба. 47. Сечовий мі�

хур. 48. Печінка. 49. Натопиш (камінь в жов�

чному міхурі). 50. Шлунок (мала кривизна).

51. Жовчний міхур. 52. Права половинв сечо�

вого міхура. 53. Права нирка. 54. Артроз пра�

вого гомілкостопного суглоба. 55. Жовчови�

відні протоки. 56. Тіло жовчного міхура. 57.

Цибулина дванадцятипалої кишки. 58. Дно

жовчного міхура. 59. Кровопостачання правої

гомілки. 60. Шлунок (мала кривизна). 61. Арт�

роз правого колінного суглоба. 62. Головка і

тіло підшлункової залози. 63. Артроз правого

колінного суглоба. 64. Порушення кровопос�

тачання правої ноги, артроз тазостегнового

суглоба. 65. Сексуальні розлади. 66. Матка,

Діагностичні представництва функціональних розладів внутрішніх органів на тілі
людини (за О. Огуловим)
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простата. 67,68. Артроз правого тазостегно�

вого суглоба. 69. Права легеня. 70. Участок

функціонального ослаблення органів. 71.

Променевий нерв (корінцева ішемія шийного

відділу). 72. Паренхіма правої нирки. 73,74.

Висхідна товста кишка. 75. Ліктьовий нерв

(корінцева ішемія шийного відділу). 76. Сере�

динний нерв (корінцева ішемія шийного відді�

лу). 77. Порушення кровопостачання малого

тазу. 78. Тонкий кишечник. 

79. Розлади правої нирки. 80. Шлунок (мала

кривизна). 81. Жовчний міхур. 82. Паренхіма

печінки. 83. Автоматія дихання. 84. Порушен�

ня кровообігу правого плечового суглоба. 85.

Гастрит, шлунок. 86. Капсула печінки. 87. Ди�

хальна недостатність. 88. Жовчний міхур. 89.

Цибулина дванадцятипалої кишки. 90. Шлу�

нок (мала кривизна).

Діагностичні представництва
функціональних розладів
внутрішніх органів на тілі
людини (за О. Огуловим)

1. Порушення в кістковій  системі. 2. Голов�

ка підшлункової залози. 3. Базилярна недос�

татність. 4. Верхній полюс правої нирки. 5.

Нижній полюс правої нирки. 6. Сечовід правої

нирки. 7. Дно жовчного міхура. 8. Права час�

тина поперечно�ободової кишки. 9. Проток

жовчного міхура. 10. Представництво правої

молочної залози. 11. Капсула печінки, плече�

лопаточний періартрит. 12. Енергетичний

дисбаланс в легені. 13. Права нирка з сечо�

вим міхурем. 14. Права доля печінки. 15, 16.

Права нирка. 17. Правий наднирник. 18. По�

рушення кровообігу стегнових органів право�

руч. 19. Висхідна товста кишка. 20. Тонкий ки�

шечник праворуч. 21. Запалення ліктьового

суглоба. 22. Паренхіма правої нирки. 23. Го�

ловка і тіло підшлункової залози. 24. Висхідна

товста кишка. 25. Сечовий міхур (права поло�

вина). 26. Тонкий кишечник. 27. Тонкий ки�

шечник (права сторона). 28. Правий яєчник у

жінок і праве яєчко в чоловіків. 29. З'язки пра�

вого тазостегнового суглоба. 30. Статевий

орган (права частина). 31. Права легеня. 32.

Висхідна товста кишка. 33. Неровова систе�

ма. 34. Тонкий кишечник. 35. Защемлення

сідничного нерва. 36. Артроз правого тазос�

тегнового суглоба. 37. Артроз правого колін�

ного суглоба. 38. Права нирка. 39. Зв'язочний

апарат правого колінного суглоба. 40. Правий

сечовід. 41. Дно жовчного міхура. 42. Тіло

жовчного міхура. 43. Протоки жовчного міху�

ра. 44. Зв'язки правого гомілкостопного суг�

лоба. 45. Тендовагініт. 46. Товстий кишечник.

47. Зв'язки лівого гомілкостопного суглоба.

48. Проток жовчного міхура. 49. Тіло жовчно�

го міхура. 50. Дно жовчного міхура. 51. Сечо�

від лівої нирки. 52. Зв'язуюий апарат лівого

колінного суглоба. 53. Ліва нирка. 54. Артроз

лівого колінного суглоба. 55. Артроз лівого та�

зостегнового суглоба. 56. Статевий орган (лі�

ва частина). 57. Защемлення сідничного нер�

ва. 58. Тонкий кишечник (ліва сторона). 59.

Серце, тонкий кишечник. 60. Нервова систе�

ма. 61. Нисхідна товста кишка. 62. Ліва леге�

ня. 63. Серцеві розлади. 64. Зв'язки лівого та�

зостегнового суглоба. 65. Лівий яєчник у жі�

нок і ліве яєчко у чоловіків. 66. Розлади стате�

вих органів. 67. Тонкий кишечник. 68. Ліва по�

ловина сечового міхура. 69. Тіло і хвостова

частина підшлункової залози. 70. Нисхідна

товста кишка. 71. Серцеві розлади. 72. Па�

ренхіма лівої нирки. 73. Тонкий кишечник злі�

ва. 74. Товста кишка зліва. 75. Шлунок. 76. По�

рушення кровообігу стегнових органів зліва.

77. Лівий наднирник. 78. Підшлункова залоза.

79, 80. Ліва нирка. 81. Ліва нирка з статевим

міхурем. 82. Енергетичний центр серця. 83.

Капсула селезінки, плече�лопаточний періар�

трит. 84. Молочна залоза. 85. А – серцева не�

достатність, В – клапанні порушення серця, С

– ішемія, стенокардія серця, D – порушення

ритму серця. 86. Ліва частина товстої ободо�

вої кишки. 87. Лівий сечовід. 88. Нижній по�

люс лівої нирки. 89. Верхній полюс лівої нир�

ки. 90. Базилярна недостатність. 91. Хвостова

частина і тіло підшлункової залози. 92. Підви�

вих в основі черепа. 93. Лімфатичний і нирко�

вий дисбаланс.

т. (067) 712A93A17, 

(093) 699A03A34, 

(095) 864A21A47,  

Skype: n7129317, 

EAmail: nasns45@gmail.com

Діагностичні представництва функціональних розладів внутрішніх органів на тілі
людини (за О. Огуловим)



Квітки русалки
В слов’янських народних повір’ях, казках, міфологіях, легендах ру�

салка уявляється як оголена жінка або дівчина з довгими розпущени�
ми волоссями, утоплениця, яка продовжує жити в водяній стихії
озер, річок, водоймищ. В поезії і на картинах художників русалка
символізує красу, спокусу і душевну печаль до земного життя. Допов�
нює образ русалки прекрасна водяна квітка � оберіг з магічною силою,
здібною  очищати від згубної енергії навколішнє середовище. Тому�то
квітка може рости тільки в чистих водах.

РР
оків 14#15 мені було, коли я

вперше на березі річки, під зви#

саючими пасмами верби, поба#

чив не міфічну, а живу русалку. Дівчина

примірно моїх років, в нижній довгіій

білій сорочці, вся мокра, розчісувала

однією рукою розпущені коси, а  в дру#

гій тримала білосніжну водяну квітку.

Це була Маруся, внучка знахарки, хата

якої знаходилась під вербами недалеко

від води. Надовго запам’яталась мені ця

жива картина. Десь років через 40, в

своєму селі я зустрів Марусю. На русал#

ку вона, звичайно, вже не була похо#

жою, та і я не виглядав на молодого

хлопчину, але ми дуже плідно поспілку#

вались як споріднені душі по лікар#

ським рослинам. Звичайно ж ми згада#

ли про квітку русалки, про її дивовиж#

но#магічні лікувальні властивості. До

нинішнього часу ця рослина займає гід#

не місце в моїй домашній фармакопеї. 

Весною, як пригріє сонце, на поверхні

води стоячих водоймищ і  річок з злегка

проточною водою  з’являються  гла#

денькі яйцевидно#овальні зелені листки

# латаття. Біля них утворюються пооди#

нокі квітки, які з половини  червня#мі#

сяця до кінця серпня  цвітуть жовтим,

білим або білосніжним кольором. Тому

рослини мають назву латаття жовте,

латаття біле і латаття сніжно&біле.

Народна назва # лілія водяна.

Глечики жовті (Nuphar lutea) # багато#

річна водяна рослина. На глибині від 0,5

до 3 м і більше від поверхні води на мул#

кому дні горизонтально залягає довге

м’ясисте жовто#зелене корневище, дося#

гаюче в діаметрі до 10 см і довжиною 2#4

м. Від корневища в глибину відходять

корінці, які закріплюють його до твердо#

го дна, а до поверхні води тягнуться під#

водні тонкі напівпрозорі листя. На по#

верхні води на стеблі, як на шнурі  діа#

метром 4#6 мм утримуються на тригран#

них черешках плаваючі зелені яйцевид#

но#овальної форми листки довжиною

25#30 см і шириною 16#20 см, похожі на

шкірясті пластинки, біля яких утворю#

ються одиночні жовті поодинокі квітки

діаметром 4#5 см з п’ятю жовтими пе#

люстками з нижніми зеленими чашелис#

тяниками. Багатогніздові гладенькі пло#

ди мають вид жовтих глечиків.

Корневище глечиків жовтих має до

20% крохмалу, стероїди, вітамін С, ка#

ротин, , фенолкарболові киислоти, ду#

бильні речовини. Але самі найсильніші

лікувальні дії і найнебезпечніші по от#

руйності # алкалоїди німфеїн, німфалін

нуфарін, нуфарідін та ін.  

Ростуть глечики жовті в стоячих і ледь

проточних водах по всій Україні окрім

Криму. Для лікарських потреб заготов#

ляють листя і квітки під час цвітіння,

коріння # в липні#серпні.

В теплу сонячну погоду я вирушаю

на заготівлю сировини. Вибираю в во#

ді місце, де корневище рослини заля#

гає на глибині не більше мого росту.

Беру в руку довгий ніж, ногами нащу#

пую початок корневища, заринаю, і

скільки дозволяє терпіння не дихати

відрізаю частину довгого корневища.

На березі обчищаю його, відмиваю від

мулу, потім в довжину розпускаю но#

жем на стрічки товщиною 2#3 мм і роз#

вішую на гілках дерева, або розстилаю

на траві. Через 3#4 години пров’ялену

на сонці сировину везу до місця сушін#

ня. Сушу на горищі або в відкритій ду#

ховці при температурі не перевищую#

чій +60 градусів. Висушені стрічки по#

винні бути ламкими і зберігатись при

кімнатній темппературі в картонових

коробках. Термін зберігання 2 роки. 

Крім того я ще привожу декілька сві#

жих кусків корневищ для приготування

гомеопатичних есенцій. Кладу їх в холо#

дильник, а на слідуючий день подріб#

нюю, перекручую на машинці, масу по#

міщаю в склянну банку і заливаю 70%#м

спиртом в пропорції 1:1, наприклад,

стакан спирту на стакан маси. Настою#

ється в темному місці 21 день. Потім ма#

са відтискується через льняний міше#

чок, відстоюється 5#7 днів, фільтруєть#

ся, осад відділяється # есенція готова.

Незалежно від об’єму банки в есенції

буде 1/3 лікарської речовини.

Якщо 30 мл есенції змішати з 70 мл го&

рілки, одержимо 100 мл 40&градусного

розчину в співвідношенні 1:10, який мож&

на використовувати як готовий препа&

Володимир Кирилович Купчин,
фітотерапевт
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рат для прийому всередину. Перші 7 днів

приймати по 10 капель на ложці пере&

кип’яченої або дистильованої води 3 рази в

день за 15 хвилин до їди. Слідуючі 7 днів

приймати по 20 капель таким же чином;

починаючи з четвертого тижня & по 40

капель до кінця курсу. Повний курс & 2 мі&

сяці. Застосовується як знеболюючий,

заспокійливий, протизапальний і проти&

пухлинний засіб. Його можна застосову&

вати як окремо, так і паралельно з інши&

ми препаратами при злоякісних пухлинах.

В європейській народній медицині попу�
лярний такий рецепт:

10 г сухих подрібнених корневищ глечи&

ків жовтих в 100 мл горілки настоюють

14 днів, проціджують,  приймають по 10

капель на ложці перевареної або дисти&

льованої води 4 рази в день до їди на про&

тязі 2 місяців при сечокам’яній хворобі,

захворюванні сечовихідних шляхів і ни&

рок. Через місяць при необхідності курс

повторюють.

При запущеному раку сечового міхура:
Заварюють 1чайну ложку сухих мілко&

подрібнених корневищ 1 стаканом кип’ят&

ку, настоюють 1 годдину. П’ють по чвер&

ті стакану в проміжках між їдою 4 рази в

день на протязі 1 місяця, тобто через 1,5

години після їди. Настій зупиняє кровоте&

чу, обезболює і покращує сечовиділення.  

В народному повір’ї квітки латаття

жовтого і латаття білого володіють ма#

гічною силою, здатну в реальному

житті зняти в людини терзання, біль

душі, продовжити прекрасні почуття,

особливо в інтимних взаємовідноси#

нах чоловіка і жінки.

При імпотенції, фрігідності і в клімак&

стиричний період 1столову ложку сухих

подрібнених корневищ залити 1 стаканом

кипятку, настояти 30 хвилин. Приймати

по 1 столовій ложці 3 рази в день в про&

міжку між їдою на протязі одного місяця.

Перерва 2 тижні і курс при необхідності

можна повторити. 

Якщо 10 г сухих подрібнених корневищ

настояти в 100 мл 70%&го спирту 14

днів в темному місті і приймати по 10

капель на ложці перекипяченої  води пе&

ред їдою 3 рази в день на протязі 1міся&

ця, то покинуть болі при ревматизмі,

зніметься гнітючий стан, підвищеться

чоловіча потенція. Через 2 тижні курс

можна повторити.

В медицинській практиці викорис#

товують препарат лютенурін, виготов#

лений з корневищ латаття жовтого. Діє

він бактеріостатично на групу патоген#

них мікроорганізмів, фунгістатично #

на патогенні гриби типу кандіда, про#

являє протитрихомонадну активність.

Більше 10 років я співпрацював з ліка#

рем#гінекологомі і переконався на

практиці, що цей препарат можна ус#

пішно замінити відваром: 

2 столових ложки подрібнених сухих

корневищ залити 0,5л кип’ятку, на повіль&

ному вогні кип’ятити 5&7 хвилин, настоя&

ти до охолодження, процідити. Прийма&

ти по одній столовій ложці 3 рази в день за

15 хвилин до їди на протязі 1 місяця. Після

двотижневої перерви курс повторити.

Цим же відваром спринцюються 2&3 рази

в тиждень на протязі 2 місяців. Викорис&

товують спринцювання також при гос&

трих трихомонадних кольпітах, усклад&

неною бактеріальною і грибковою мікроф&

лорою. Також цей відвар приймають все&

редину при запальних процесах травного

тракту, надмірних місячних, імпотенції,

фрігідності. Потрібно пам’ятти, що рос#

лина отруйна, але при розумному вико#

ристанні, строго дотримуючись дози,

препарати переносяться легко.

При передозуванні може появитись рво�
та, параліч нервової системи і смерть.

Сніжно#білу квітку латаття (Nуmphaea

candida) і квітку білу (Numphaea alba) в

міфології також називають квіткою ру#

салки. Одинокі багатопелюсткові крупні

квітки сніжної білизни на поверхні чис#

тої і прозорої води мають свій чарівний

вигляд. Цвітуть з червня до кінця сер#

пня. Вночі, згідно повір’ям, їх стережуть

русалки. Якщо рано вранці, ввечері або

вночі зірвати квітку, то русалки можуть

затягнути кривдника в воду. Тому я, не

побоюючись русалок, в сонячний теп#

лий день можу заготовити невелиеу

кількість квіток, листків і корневищ. 

Хімічний склад корневищ, листків і

квіток в названих трьох рослинах  дуже

наближений. В корневищах знахо#

дяться алкалоїди, глікозиди, крохмаль

(до 20%), цукор, глюкоза, смолисті гір#

кі речовини, органічні кислоти. В квіт#

ках містяться алкалоїди, флавоноїди,

ефірна олія, кварцетин, жири, дубиль#

ні речовини, глікозид  німфалін, який

підсилює серцеву діяльність. В насінні

може бути до 47% крохмалю.

В народній медицині переважно корис�
туються настоями:

1 столову ложку подрібненої свіжої

квітки латаття на півсклянки теплої пе&

ревареної води настояти 3&4 години,

приймати по 2 столових ложки 3&4 рази

на день, запиваючи водою. Діє як снодійне

при гарячці, безсонні і як легке проносне.

Настій з листя або квіток: 
1 чайну ложку подрібненої сухої сирови&

ни на склянку окропу настояти 3&4 годи&

ни, відцідити. Приймати по 1 столовій

ложці 3&5 раз на день при жовтяниці, зах&

ворюваннях сечових органів, прискореному

серцебитті, незрозумілій тривозі, небез&

пеці, переляках, при стресовому стані. 

Високо відчутний лікувальний ефект в
моїй практиці показала квітка сніжно�
біла в поєднанні з квітками глоду: 

2 столові ложки суміші сухих полріб&

нених пелюстків квітки латаття білого

і квіток глоду порівно заварити в 300 мл

кип’ятку, настояти 20 хвилин, проціди&

ти. Приймати по 1столовій ложці через

кожні 2 годинии 4&5 разів в день на про&

тязі 1 мясяця при підвищеному нервово&

му збудженні, безсонні, серцевій недос&

тачі, маточних кровотечах, білях, хво&

робливих полюціях, малокрів’ї, лихорад&

ці, болях суглобів.

Корневище латаття білого, латаття

сніжно#білого і латаття жовтого по

своєму хімічному складі і фармаколо#

гічній дії практично не відрізняються.

Корневище латаття білого я ніколи не

заготовляв # душа не дозволяла.  Дуже

вже ніжна і чарівна квітка може не

з’явитись на воді, якщо дуже пошко#

дити чи відірвати повністю корневи#

ще. Коли мені прихєодилось зривати

декілька білих квіток для приготуван#

ня з них ліків, то я знав, що від не#

пошкодженого корневища на слідую#

че літо на воді появляться нові такі ж

прекрасні чарівні квітки, оскільки

рослинва багатолітня. 

При заготівлі корневищ глечиків жов#

тих я відрізав їх від дна не повністю.

Приїхавши наступним літом на той же

берег річки, я побачив на поверхні води

прекрасні квітки русалки.

Володимир Купчин, фітотерапевт

т. 097�476�28�02, VKupchin@i.ua
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ЗЗ
дитинства мені запам’ятались

старі#пристарі глиняні хати з ма#

ленькими вікнами, з солом’яни#

ми дахами, з гніздами лелек біля димо#

ходів. В одній з таких хат, недалеко від

хати моєї матері, жила старенька бабуся

Саня. Частенько я приїжджав на заго#

тівлю трав і завжди заходив до неї, ос#

кільки завжди було про що поговорити:

перед хатою збоку, за хатою і в саду піс#

трявіло багатьма фарбами царство бага#

точисельних квітів. З самого початку

виникнення житла, по оповіді  бабусі,

все це розсажувалось, насіювалось, під#

тримувалось і розводилось з покоління

в покоління. До сотні видів рослиннос#

ті я нарахував. Деякі бачив вперше.

Бабуся Саня не дивилась телевізора,

не читала книг, але знала призначення

кожної рослини на предмет здоров’я і

побуту людини. Інколи вона мені від#

кривала такі таїни іх цілющих власти#

востей (і це підтверджувалось на прак#

тиці), про які я ніде в книгах не зустрі#

чав. В результаті наших відносин де#

кілька видів рослин перекочувало  в сад

моєї мами. Деякі з них довго підтриму#

вались і використовувались для ліків.

Одного разу, вілітку, коли все навкру#

ги розквітало, духм’яніло  бабуся Саня

повел мене в садок на екскурсію і пока#

зала невеликий квітучий кущик. Я на#

хилився, щоб понюхати, але вона мене

попередила: живі квіточки і листя ма#

ють неприємний запах, а коли висох#

нуть пахнуть розою. «Зіллям з такого ку#

щика моя бабуся – Царство їй небесне!

– спасала людей від душевної муки, па#

дучої, від тяжких ран і пухлин. Інколи і

до мене приходять люди за допомогою».

Зацікавився я кущиком. Назва його

– рута садова (Ruta graveolens). (Ruta –

від грецького – «рятувати», grave – ду#

же, olens – духмяна». Словом, – це на#

півкущик.

Багаторічна рослина сімейства руто#

вих. Гіллясте прямостояче стебло сягає

висоти 70 см і вище, внизу – заде#

рев’яніле. Щорічно,  весною, з основи

піднімаються декілька однорічних си#

зувато#зелених паростків з розгалуже#

ними гілочками з дрібними черговими

сидячими сизо#зеленими листочками.

На просвіток листочки наче поколоті

тоненькими голочками – це не що ін#

ше як залозки з ефірною олією і силь#

ним запам’тливим запахом. Зверху

стебла розташовані щитовидні суцвіт#

тя ніжних зеленувато#золотистих чо#

тирипелюсткових квіточок з струнки#

ми тичинками і маточкою. Цвіте ку#

щик в червні#липні. В цей період з сві#

жої трави заготовляють есенції, екс#

тракти і настойки. Сушать сировину

під накриттям або в приміщенні з хо#

рошим провітрюванням, зберігають в

картонній коробці при кімнатній тем#

пературі терміном 2 роки.

Заготовляти руту потрібно в резинових
перчатках, щоб уникнути запалень, виси�
пань і утворення пухирів на шкірі.

Особливістю діючих речовин рути

садової являється одночасна наявність

в її складі алкалоїдів  (0,2#1,4%) і ефір#

ної олії (0,5#1,5%), що в природі зус#

трічається доволі рідко. Також в руті

вміщуються фурокумарини (0,5#1%),

дубильні речовини, флавоноїд рутин,

що має Р#вітамінну активність, знижу#

є проникливість і крихкість кровенос#

них судин та ін. 

В народному повір’ї рута садова відно#

ситься до приворотного зілля, тобто зіл#

ля, яке володіє магічною силою, здібно#

му приворожити, заманити, причарува#

ти. Повір’я повір’ям, але диму без вог#

ню не буває: після застосування рути з

обличчя зникає відображення душев#

них мук, болі і нервові розлади. Облич#

чя становиться світлим, привабливим, а

навкруги наче утворюється невидима

аура, притягуюча кохану людину до єд#

нання. Приймають всередину одне з

нижчеприведених приготувань при ду#

шевних болях, нервових розладах, в клі#

материчному періоді, імпотенції:  

1 частину подрібненої свіжої трави на 5

частин горілки настоюють в темному

місці 10 днів. На ложці перевареної або

дистильованої води по 10 крапель прийма&

ють 3 рази в день за 15 хвилин до їди.

1 чайну ложку сухої мілкоподрібненої

трави рути заливають стаканом

кип’ятку, настоюють 10 хвилин, П’ють

по стакану вранці і ввечері.

1 чайну ложку сухої трави на 400 мл

прокип’яченої холодної води настояти

звечора до ранку (приблизно 10 годин).

Вдень пити по півстакану 3&4 рази через

рівні проміжки часу. 

Потрібно пам’ятати, що рута відносить�
ся до отруйних рослин і користуватись
нею потрібно обережно, не перевищувати
допустимих доз.

Рута входить в фармакопею восьми

держав світу. На 1#ій республікансбкій

конференції по медицинській ботаніці

в Києві в 1984 р був доклад про те, що

алкалоїди рути проявляють протипух#

линну, протисудорожну і детоксикацій#

ну дію. Багато проводилось науково #

дослідних робіт на пострадянському

Кущик магічної сили
В селі Лящдівка на Черкащині, де пройшло моє дитинство і шкільні роки, з весни і докінця осені ви не поба�

чите двору чи саду, де б не було квіток чи яких�либонь рослин не тільки декоративних, але й переселених з лі�
су, лугів, степу і боліт. Повелось це з давніх часів, коли серед дикої Природи почались перші поселення, і люди
старались біля свого житла створити красоту,  гармонію і користь для здоров’я і побуту.
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просторі і за кордоном по вивченню дії

рути на організм людини. Все ж час#

тенько в книгах вказувалось на те, що

досліджена  і вивчена ця рослина недос#

татньо. «Якби ми змогли зрозуміти її ні#

му мову, то змогли б допомогти при всіх

невиліковуваних хворобах», # так напи#

сав про цю рослину ще в 18 столітті ві#

домий німецький священник і зціли#

тель Себастьян Кнейп.

Фіторепарат, виготовлений з свіжих

рослин, набагато ефективніший в своїй

лікувальній діїї, ніж з засушениих. В

цьому я переконався на протязі своєї

багаторічної практики. Особливо це

стосується протипухлинних препаратів. 

Зібрати верхівки квітучої рути дов&

жиною 10&15 см. На дерев’яній дощечці

подрібнити ножем, помістити в скляну

банку, легенько вщільнити, залити 70&

градусним спиртом на 1&2 сантиметри

вище маси, накрити капроновою криш&

кою. В темному місці настояти 21 день.

Опісля процідити, траву хорошо відтис&

нути, через 3&4 дні профільтрувати. Не&

залежно від об’єму банки одержимо

есенцію, в якій буде третина лікарської

речовини. Якщо 30 мл есенції змішати з

70 грамами горілки, то одекржимо роз&

ведення в пропорції 1:10.

При раку будь&якої локалізації розбав&

лену есенцію 1:10 приймати по 20 кра&

пель усередину в ложці перекиплячої

теплої або дистильованої води 3 рази в

день перед їдою на протязі 1 місяця. Па#

ралельно може прийматись основний

протипухлинний препарат.

Київський професор І.С.Чекман

пропонує руту садову як протипухли#

ний засіб:

10 г подрібненої сухої трави залити 50

г горілки, настояти в теплму місці 10

діб. Приймати всередину по 10 капель в

ложці дистильованої води 3 рази в день

до їди на протязі 1 місяця. Через 10 днів

курс повторити. 

При істерії, переживанні, неврозі сер&

ця, затрудненому диханні, нервовому

виснаженні хворому настійно рекомен&

дують пити чай, приготовлений з сухих

подрібнених листків рути і коренів вале&

ріани. Беруть порівну (по об’єму). 1 сто&

лову ложку суміші, кладуть в скляну

банку, заливають 1 стакан кип’ятку,

накривають кришкою, ставлять кас&

трулю з кип’ячою водою і тримають на

водяній бані одну годину. На протязі дня

за 4&5 прийомів ковтками випивають.

При варикозному вузловому розши#

ренні вен:

2 столові ложки сухої трави рути зали&

вають горілкою, настоюють в темному

місці 10 днів. По 10 капель в ложці води

приймають 3 рази в день за 15 хвилин до

їди на протязі місяця. Через тиждень&два

курс необхідно повторити. І так 3&4 рази

на протязі року.

Через декілька поколінь дійшли до ба#

бусі Сані рецепти ліків, в яких фігурує

рута садова. Більше 30 років пройшло,

коли я взнав про них. Руту садову виро#

щувала моя мама. Чотири кущики не

покидали і моєї діляночки. Частенько я

рекомендую цю рослину людям похи#

лого віку. Кому як не їм необхідний в

першу чергу заспокійливий засіб, який

покращує сон душевну рівновагу допома&

гає при атеросклерозі, нервових розладах,

швидкій втомі, роздратованості:

Взяти траву рути, чебрецю, меліси,

барвінку (великого, малого або розового),

квіточки глоду, дрібноподрібненого ко&

рінця валеріани в рівних кількостях. 2

столових ложки суміші залити 400 мл

кип’яченої теплої води, настояти 8&10

годин. Приймати по стакану 2 рази в

день на протязі одного&двох тижнів, а

при необхідності і більше.

Дивуюсь мудрості та інтуїції народної

медицини в приготуванні ліків. Рута са#

дова має в своєму складі з’єднання ру#

тину, які слабо переходять в водяні нас#

тої і відвари, в той же час хорошо розчи#

няються в вині і горілці.

100 г сухої подрібненої трави рути (10&

15 см верхівок з листями і квіточками)

залити 2 літрами сухого білого вина,

настояти в темному місці 21 день, про&

цідити. Приймати по 25&30 мл 4 рази в

день до їди на протязі двох місяців при

слідуючих захворюваннях: головокру&

жіння, головні болі, параліч, серцебит&

тя, нервові подразнення, епілепсія, прос&

туда, кашель, болячі менструаціїї,

тромбофлебіт, носові кровотечі, гемо&

рой, втрата апетиту. Також прийма#

ють цю настойку як глистогінний засіб. 

Зовнішньо для обезболювання готу#

ють настойку на 40#градусному спирті

в співвідношенні 1:10 (настояти міні#

мум 10 днів) при хронічних захворюван&

нях суглобів, суглобовому ревматизмі,

ішіасі, навралгії, люмбаго, невритах, па&

ралічу лицевого нерва, пролежнях. Зас#

тосовують в виді примочок, розтирань,

компресів. 

При клімактеричних розладах:

1 чайну ложку сухих листків рути нас&

тоюють 8 годин в двох стаканах пере&

кип’яченої відстуженої води. Проціджу&

ють. Приймають по половині стакану 4

рази в день до їди на протязі 1 місяця, пе&

рерва 7 днів. При  необхідності курс пов&

торити.

Протипоказання: при всіх прекрасних

достоїнствах рути вона протипоказана

при вагітності. Не можна користуватись

рутою при гастритах з високою кислот#

ністю шлункового соку, а також при

низькому кров’яному тиску.

Володимир Купчин, фітотерапевт

т. 097�476�28�02, VKupchin@i.ua
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В 100 разів солодша цукру і
сильніша женьшеня

Хата діда Свирида стояла край села в невеликому приярку. В непогоду заїхати до нього по бездоріжжю було
проблематично, хоча частенько біля його двору можна було побачити одну�дві машини та людей, які прибу�
ли лікуватися. Лікував дід травами і секретів зцілення не видавав. Ходили слухи, що його син, працюючи на
торговому судні, з�за морів і океанів привозив корінчики, які здатні виліковувати всі хвороби.

ББ
уло це в 80#х роках ХХ століття.

В той період в яких тільки місцях

бувшого Союзу я не побував!

Повсюди знаходив травників, цілите#

лів, лікарів, з якими я обмінювався ін#

формацією як позбавитись від тиєї чи

іншої хвороби, оскільки і сам пройшов

тернистий шлях в подолані псоріазу,

який мучив мене 20 років. 

Будучи в відрядженні, приїжджаю я

до своїє тітоньки в гості. Жила тітонь#

ка в с. Благодатне Донецької області.

Вона мені і розповіла про діда Свири#

да, який жив за 6 кілосетрів від села.

Сів я на велосипед і помчався до нього

щоб довідатиссь, що ж це за корінь та#

кий # «від всіх хвороб», по зцілюючій

силі якаого ходили легенди? 

Зустрічала відвідувачів баба Мотря і

проводила в хатинку#тимчасовку, в якій

вже чекали своєї черги з десяток людей,

а вже звідти по одному направляла в

приймальну діда Свирида. Такий шлях

пройшов і я. Ніхто не знав як називаєть#

ся чудодійний корінь, та і я зрозумів, що

дід навряд чи скаже його істинну назву,

оскільки на конвейєр поставлені грош;

до того ж таїна, загадковість і легенда

підсилюють віру в зцілення. В прий#

мальні мені розповіли, що дід виліковує

людей від туберкульозу, бронхіту і навіть

від раку. Діждавшись своєї черги, купив

я пакет корінчиків для своєї тітоньки.

Не пам'ятаю яку назву дід дав подрібне#

ним сухим корінчикам, та це й не так

важливо, розповів лише, як ними ко#

ристуватись при захворюванні.

Розгадати назву чудодійного корінця

виявилось досить просто. Достатньо

його пожувати, як відчуєш надзвичай#

но солодкий смак, після чого відбува#

ється відхаркувальна дія після сухого

кашлю, зникає хрипота. Досвідчений

травник без вагання скаже, що це «со#

лодковий корінь» або «лакриця», а бо#

танічна його назва «Солодка гола»

(Glycyrrhiza glabra). І не потрібно цю

рослину шукати за морями#океанами.

Росте вона в тій же Донецькій області

на піщаних і глинистих схилах, на бере#

гах степових річок, в ярах, на лугах.

Це одна з найдавнішніх рослин,

якою користувались зцілителі Єгипту,

Китаю, Індії, Тібету, Греції. Древні

скіфи, які населяли територію Украї#

ни в першому столітті нової ери, пос#

тавляли в Грецію «Скіфський корінь»

(так його тоді називали), обмінювали

його на дорогі товари, на продукти і

навіть на золоті прикраси. Важко наз#

вати в нинішні часи державу, де б були

відсутні препарати з коренів солодки.

Зустрічається солодка гола не тільки в

Донецькій області, але й в багатьох

південних районах Європи, на Кавка#

зі, в Причорномор'ї, в Карпатах, в

Криму. В 1913 році з Російської імперії

було вивезено 28 тисяч тон сухої сиро#

вини. Але на цьму промисел не зупи#

нився. Пізніше з СРСР залишався

найкрупнішим поставщиком солод#

кового кореню на світовому риннку. В

теперішні часи ареал проростання со#

лодкового кореню дуже скоротився, в

деяких державах цю рослину занесено

в Червону книгу.

Багаторічна рослина сімействіа бо#

бових. Стебла міцні, прямостоячі ви#

сотою від 50 до 150 см, нерідко гілляс#

ті. Листя чергові, непарноперисті з 11#

15 яйцевидно#ланцетними щільними

листочками. Квіточки волотисті, блі#

до#фіолетові, зібрані в густу пазухову

кисть. Цвітуть в червні#вересні. Плоди

– бурі маленькі боби в стручках. Дуже

тверді. Стебла і зелені листя жорсткі,

на смак терпкі і зовсім несолодкі. Го#

ризонтальні стелючі під верхнім грун#

том корневища теж ненаділені солодо#

щами, терпкі і зовсім несолодкі. Від

них в глибину відходять потужні коре#

ні, які можуть сягати глибини одного#

п'яти, а то і 8 метрів. В них#то і закла#

дені всі солодощі і лікарська цінність.

Зовні глибинний корінь коричневий,

на зломі – жовтуватий. 

З лікарською метою корені заготов#

ляють з березня по жовтень. Ріжуть йо#

го ножем на стрічки або стружки. Хо#

рошо корінь висихає на батареях і в

відкритій духовці при температурі 40#

50 градусів, після чого він становиться

крихким і повинен ламатися, а не гну#

тися. Наукова медицина доказала, що

біологічно активні речовини сухого ко#

реню солодки не руйнуються тривалий

час. Якщо термін зберігання різних ко#

рінців, як правило, 3#4 роки, то солод#

ковий корінь без втрати його лікуваль#

них властивостей може зберігатись 10

років і більше. В деяких наукових дже#

релах вказується на термін зберігання

20 років. В аптеках корінь продається в

картонних коробочках або в паперових

пакетах. Зберігається він в сухому місці

при кімнатній температурі.
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Корінь солодки в своєму складі міс#

тить гліцеризин, калієву і кальцієву

сіль гліциризинової кислоти, а також

біля трьох десятків флавоноїдів, цук#

ри, стероїди, пектини, ефірну олію,

смоли, гіркоти, слизи, вітаміни. Багата

солодка органічними кислоами: ян#

тарна, фумарова, лимонна, яблучна,

винна, гліцерезинова. Виявлені також

солодкі кумарини.

Препарати солодки мають широчез#

ний терапевтичний діапазон. Це чудо#

вий десенсебілізуючий (протиалергіч#

ний), загальнозміцнювальний і протис#

вербіжний засіб, підвищуючий функції

статевих залоз в чоловіків і тонізуючий

нервову систему. Володіють вони і боле#

тамуючою дією. З давніх давен солодка

славилавсь бронхолітичною, відхарку#

вальною, протизапальною і протикаш#

левою дією. 

Широко застосовується солодка гола

в народній медицині багатьох держав

світу. Завстосовують її при ревматизмі,

лихорадці, водянці, захворюванні ни#

рок і сечовивідних шляхів, камінцях се#

чового міхура, гастритах, при важкому

сечовипусканні по причині аденоми

простати. 

На вищеприведені захворювання не#

має якихось окремих строгих рецептів

по приготуванню препаратів з кореню

солодки і строгих доз вживання. Приве#

ду лише декілька. 

1. 2 чайних ложки корінців кип'ятити

10 хвіилин в 0,5 л води, настояти 2 го#

дини. Випити за 3#4 прийоми в день.

Або приймати порошок кореню по 0,3#

1г на прийом 3 рази в день курсом 1 мі#

сяць, перерва 7 днів і каурс повторити. 

2. Високий лікувальний ефект при ви#

разковій хворобі шлунку і 12#персної

кишки одержаний лікарем М.І.Солом#

ченко з свіжого кореню солодки:

Настругані тоненькі стружки кореню

вагою 100 г настояти 2 тижні в 200 мл

40%#го спирту, процідити, корінь від#

тиснути. Приймати по 5#10 мл, розбав#

лених в 100 мл води, за 30 хвилин до їди

3 рази на день. Курс 2 місяці. 

3. Кашель сухий:

100 г сирого або сухого корінця насто#

яти в 0,5 л 40%#го спирту 7#14 днів .

Приймати по 5#10 мл на 100 мл води 3

рази в день як відхаркуючий засіб. Курс

# до зникнення кашлю # 1#2 тижні.

4. При захворюванні печінки, нирок,

кишечника, для полоскання рота при

запаленні горла на 300 мл кип'ятку бе#

руть 3 столових ложки коріння солодки

і 2 столових ложки шалфею, напарюють

10 хвилин, п'ють по 1 столовій ложці 3

рази в день до їди , полощуть горло. 

5. Аденома простати:

1 столову ложку корінців солодки за#

лити 0,5 л холодної води, довести до

кипіння, на слабому вогні кип'ятити

10 хвилин, настояти до вичахання,

процідити. Пити по 2/3 стакану 3 рази

в день за 30#40 хвилин до їди на протя#

зі 3 тижнів. Слідуючі 3 тижні пити від#

вар коріння лопуху такого ж приготу#

вання і знову повертаютися до солодки

і так чергувати далі. 

6. Туберкульоз легень: 

Порівну змішати мілко подрібнений

корінь солодки і траву споришу. 3 сто#

лових ложки збору на 0,5 л води,

кип'ятити 5 хвилин, настоятипіпівго#

дини, процідити. Випити на протязі

дня за 5#6 прийомів.

7. Бронхіальна астма, бронхіт:

30 г мілко подрібнених корінців солод#

ки на 0,5 л води, довести до кипіння, на

самому малому вогні потримати 10 хви#

лин, після віичахання процідити. Прий#

мати по 1столовій ложці 4 рази в день.

8. Ревматоїдний артріт, екзема:

10 г корінців солодки залити 200 мл

кип'ятку в емальованій каструлі, на во#

дяній бані під щільною кришкою три#

мати 15#20 хвилин, процідити, добавити

кип'яченої води до першопочаткового

об'єму. Приймати по 1 столовій ложці 4#

5 раз в день незалежно від прийому їжі. 

Безмірне і нерозумне споживання со#

лодки може призвести до сумних ре#

зультатів. Перш за все це зв'язано з ана#

логією гормонів коркової речовини

наднирок і фітогормонів солодки. При

підвищеній активності наднирок мож#

ливе порушення діурезу, збільшення

набряків, затримка рідини в організмі.

Протипоказана вона при серцевій не#

достачі, гіпертонії, ожирінні, вагітності.

Надзівичайно солодкий смак солодки

голої пояснюється накопиченням в її

коріннях великої кількості гліцерезину

(до 23%), який солодший за цукор в

50 разів; деякі автори вказують на біль#

шу цифру – в 100 і навіть в 150 разів! 

В 80#х роках 20#го століття вчені на

ЕВМ проаналізували 237 рослин, які

застосовуються в Східній медицині в лі#

кувальних цілях. Солодка зйняла перше

місце, а знаменитий женьшень виявив#

ся лише на третьому.

Володимир Купчин, фітотерапевт

т. 097�476�28�02, VKupchin@i.ua
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ВВ
декількох містах Союзу були

створені пункти і лабораторії по

заготівлі і дослідженню Бласто#

фагу, велись роботи по препарату і в

Всесоюзному інституті лікарських рос#

лин, проводились клінічні випробуван#

ня. За період з 40#х по 60#ті роки було

вилікувано тисячі хворих.

Історія ж самого автора драматична:

за лікування «незатвердженим препара#

том» Продан Ю.Ф. був посаджений в

тюрму, а його дружину, Ялизовету Юрі#

ївну, помістили в психіатричну лікарню.

В 1970 році він помер від інфаркту. Нав#

круги його імені ходило багато слухів,

але точної методики не знав ніхто.

В різні інстанції, в газети і журнали

писали врятовані Проданом люди з

проханням поновити роботи над пре#

паратом. В журналі «Изобретатель и

рационализатор» № 11, 1992 р бувший

пацієнт Продана Ю. Сагайдачний по#

відомив, що «располагает документа#

ми, оставшиеся после смерти изобре#

тателя. Но основная часть их (напри#

мер, заявки на состав препарата, спо#

соб приготовления) находятся в архи#

вах Госкомизобретений и в некоторых

архивах Сибири».

Таємний слід цього загадкового пре#

парату прийшов і до мене: в 2006 році я

прийняв жіночку Наташу по поводу

мастопатії. Приїхала вона з чоловіком

Віктором, і він мене запитав: чи можна

лікувати мастопатію Бластофагом? Я,

здивований, запитав: звідки в нього ін#

формація про препарат? Вияснилось,

що його тітонька, Надія Афанасіївна,

була вхожа в лабораторію Ю.Ф. Про#

дана по виробництву Бластофага, за#

готовляла відповідні трави і знає весь

процес його приготування. Після зак#

риття лабраторії до неї приїжджало ба#

гато людей з Мінздраву, наукові спів#

робітники різних інститутів, вчені му#

жі і т.д., щоб вивідати секрет як готу#

ється і застосовується протираковий

препарат? Були представники і слідчих

органів. Але всім, навіть рідним і

близьким, Надія Афанасіівна відмов#

ляла в проханні, оскільки розголошен#

ня тайни пригрожувало тюрмою. Готу#

вала вона Бластофаг сама в домашніх

умовах, допомагала близьким, рідним і

знайомим при різних недугах (оскіль#

ки препарат не тільки протипухлин#

ний). Склад і методику приготування

продовжувала тримати в тайні.

Надзвиччайно заінтригував мене

Бластофаг. Поїхати до Надії Афанасі#

йовної і розпитати про препарат – не

могло бути і мови. Віктор мені розпо#

вів, що в його тітоньки є любимий 19#

річний онук, який лежить в лікарні з

важкою формою псоріазу. Ось тут і

знайшлась зачіпка. Я сам хворів псорі#

азом 20 років, самостійно вилікувався

травами і багатьох людей вилікував.

Віктору я сказав: якщо тітонька бажає,

щоб її онук позбавився псоріазу, нехай

вона приїде до мене.

І ось Надія Афанасійовна, 1922 року

народження, приїхала. Наша розмова

закінчилася тим, що я пообіцяв відві#

дати її онука в лікарні і надати йому

необхідний трв’ний комплект ліків.

Обіцянку я виконав. Методика мого

лікування спрацювала успішно. Нада#

лі все пішло як по маслу.

Декілька разів я приїжджав до Надії

Афанасіївни (живе вона в приміській

зоні Києва). Виходили ми на Природу,

і вона показала рослини, з яких готу#

ється Бластофаг. Також повністю пові#

дала технологію його приготування і

дала надруковану методику лікування

пухлин, якою займалась її старша сес#

тра – медик, яка працювала в свій час

в лабораторії Продана.

Препарат можна готувати в двох мо#

дифікаціях.

Перша модифікація Бластофагу
Чистотіл заготовляють в період його

цвітіння, коли появляються перші

стручки, в суху погоду (з 9 до 17 годи#

ни) на місцевості, віддаленої від доріг і

промислових об’єктів, де чисте повіт#

ря і відсутні пилюка і гази. Зібрані то#

ненькі верхні гілочки з листям, квіточ#

ками і стрючечками руками в резино#

вих рукавичках подрібнюють на мілкі

шматоч, довжино 5#20 мм, кладуть в

емальовану каструлю, добре утрамбо#

вують і накривають пергаментним па#

пером; верх каструлі обв’язують чис#

тою льняною матерією і ставлять на

горище, або в таке місце, де більше

тепла і немає світла. Надалі відбуваєть#

ся процес бродіння, який складається

з двох стадій:

Перша стадія – аеробна (з участю кис#

ню і без добавки води – сухе бродіння).

Процес сухого бродіння може протікати

при температурі від 15 до 45 градусів.

Оптимальною температурою можна

вважати +20#25 градусів. В вересні, ко#

ли наступає нічна прохолода, заготовку

переносять в приміщення. В залежності

від навколішньої температури трива#

лість процесу сухого бродіння може

протікати 3 місяці і більше. Бродінню

сприяють мікроорганізми (сапротро#

фи), що населяють листки чистотілу, які

виділяють ферменти. Рослинна маса

гніє, розкладається, зменшується в

об’ємі, просідає, змінюючи зелений ко#

лір на темно#коричневий, потім # на

темно#бурий і остаточно – на чорний.

На дні появляється темна рідина, що за#

повнює посудину майже до половини

об’єму. Можна констатувати: стадія су#

хого бродіння закінчена.

Друга стадія – анаеробна:
а) залишки чистотілу легенько ущіль#

нюються і заливаються прокип’яченою

теплою відстояною водою так, щоб пок#

рилась рослинна маса. Каструля накри#

вається кришкою і ставиться в тепле

місце. Процес бродіння на цій стадії

супроводжується виділенням аміаку і

сірководню з розповсюдженням смер#

дючого сморіду. Тому каструлю для пе#

ревірки запаху потрібно виносити з

приміщення подалі від будинку.

Признаком завершення бродіння на

цьому етапі являється послаблення за#

паху аміаку і сірководню, який зміню#
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Тайна забутої методики
Юрій Федорович Продан, 1884 року народження, с. Кобеляки Полтавського повіту. В 1918 році закінчив ме�

дицинський факультет  Саратовського університету. Почав свої роботи в 20�х роках після успішного  вряту�
вання хворого, який помирав від раку губи, а потім одержав вражаючі результати після лікування інших ор�
ганів: легень, шлунку, кишечника, грудей, статевої сфери, молочних залоз і т.д. Війну (1941�1945рр) пройшов
військовим лікарем 2�го рангу, як кажуть, від дзвінка до дзвінка. Після війни запропонував ввести в практику
препарат Бластофаг, одержаний шляхом особливої ферментації і в першу чергу � для лікування передракових
станів і як засіб, пригнічуючий і руйнуючий ракові клітини.
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ється на запах квашених овочів. Потім

мутність рідини поступово зникає і

приймає запах хрону. В залежності від

навколішньої температури цей етап мо#

же продовжуватись від 1,5 до 3 місяців.

б) Рідину проціджують через сте#

рильну марлю в скляну банку, накрива#

ють кришкою і ставлять при темпера#

турі від 18 до 30 градусів до тих пір, до#

ки вона частково або повністю не втра#

тить всякий запах. Цей процес може

продовжуватись ще місяців 2#3 і біль#

ше. Відстояну рідину фільтрують через

щільну льняну тканину, кип’ятять на

малому вогні на вулиці і добавляють

третю частину прокип’яченої відстоя#

ної або дистильованої води. Розлива#

ють рідину по пляшках з темного скла

ще гарячим і закупорюють герметично.

Через добу пляшки ще раз кип’ятять на

протязі 15 хвилин і зберігають в темно#

му місці. Через кожні 6 місяців або пе#

ред споживанням пляшки з лікарством

кип’ятять 15 хвилин. Зберігають Блас#

тофаг роками, причому, чим довше він

зберігається, тим сильніший його ліку#

вальний ефект.

Друга модифікація Бластофагу
В Київській лабораторії Бластофаг го#

тувався  з трьох рослин: чистотіл вели�
кий (Chelidonium majus), молочай кипари�
совидний (Euphorbia cuparissias) і осот
огородний (Sonchus oleraceus). Молочай  і

осот як і чистотіл, розповсюджені, як

бур’ян, по всій  території України: на

полях, лугах, огородах, в степовій зоні,

піщаних місцевостях. Цвітуть ці росли#

ни в травні#червні.

Приготування. Всі три рослини зби#

рають під час цвітіння, подрібнюють і

кладуть в емальовану каструлю в спів#

відношенні 4:2:1( по вазі). В 20#х чис#

лах травня появляються перші струч#

ки чистотілу. Його подрібнюють, по#

міщають в каструлю, масу утрамбову#

ють, накривають листком пергамен#

тного паперу, верх каструлі обв’язують

матерією і ставлять на горище сараю

або в тепле приміщення. Коли буде

зібраний молочай, лист паперу зніма#

ють, кладуть подрібнений молочай,

накривають пергаментним листом,

каструлю обв’язують.  Пізніше, таким

же чином поміщають і осот. На почат#

ку вересня посуду переносять в тепле

приміщення. В залежності від навко#

лішньої температури сухе бродіння

може продовжуватись до листопаду#

місяця і навіть більше.

В кінці бродіння маса в емальованій

каструлі заливається переккип’яченою

теплою водою: на кожний кілограм

маси – 1л води. В сараї або на свіжому

повітрі кип’ятять на малому вогні 30

хвилин, піну розмішують дерев’яною

ложкою. Потім фільтрують через мар#

лю, масу відтискують, а рідину перели#

вають в скляну посуду, щільно закри#

вають капроновою кришкою і ставлять

біля теплої батареї. Через 2 тижні про#

ціджують через марлю, знову

кип’ятять 15 хвилин і відстоюють ще 2

тижні біля батареї з накритою криш#

кою. Потім знову фільтрують і відділя#

ють осад. Рідину розливають в темні

пляшки, горловинки обів’язують мар#

лею (для продовження ферментації),

наклеюють етікетки з написом ( число,

місяць, рік) і ставлять в темне місце.

Щорічно або перед використанням

пляшки з рідиною кип’ятять 15 хви#

лин. Надалі процес ферментації про#

довжується: чим довше зберігається

препарат, тим сильнішим буде його лі#

кувальний ефект.

В кінці 2007 року я приготував дві

вищеописані модифікації Бластофагу.

Продан використовував подібні моди#

фікації для іньєкцій. При цьому інко#

ли відмічались загострення стану хво#

рих, підвищення температури, часті#

шав пульс. Тому цим повинен займа#

тись тільки лікар.

Без ризику ускладнень Бластофаг

обох модифікацій можна приймати все#

редину – перорально (через рот) і зов#

нішньо – примочки, компреси, розти#

рання, клізми. Як для лікувіання, так і

для профілактики ОРЗ, грипу, бронхіту,

хвороб шлунку, печінки, підшлукової зало&

зи, кишечнику. 

Приймають препарат 2 рази в тиж&

день: наприклад, в вівторок і в п’ятницю,

по 20 капель за 1&2 години до їди.

Якщо негативної реакції не буде (тош&

нота, рвота), то на слідуючому тижні

дозу можна збільшити до 30 капель, на

третьому тижні – до 40 , на 4&тому –

до 50, а потім 4 тижні – по 50 капель.

При раку любої локалізації показане

приймання препарату по наростаючій

схемі:

Від однієї каплі до 30&40  капель і нав&

паки – назад до 1 каплі, тобто: в пер&

ший день прийняти – 1 каплю в ложці

дистильваної води вранці натощак за

годину&дві до їди, на другий день – 2 кап&

лі так само, на третій – три… на 40&й

– 40 капель, на 41 – 39 капель, На 42&й

– 38 і на 80&й – 1 каплю. Тобто курс лі&

куванна – 60 або 80 днів.

Особливо показане таке приймання

лікарства при передпухлинному ста#

ні, для запобігання рецидиву пухлин і

профілактики метастазів, після опе#

рації, опромінення і хіміотерапії. При

цьому нормалізується внутрішнє пе#

реварювання їжі, замітно проявля#

ється загальнозміцювальна і обезбо#

лююча дія препарату. Хороші резуль#

тати показав Бластофаг другої моде#

фікації при метастазах печінки і цир&

розі, при пухлинах молочної і передміху&

рової залоз.

При раку прямої кишки, кровотечах,

поліпах, геморої непогано зарекоменду#

вали себе клізми:

1 десертну ложку Бластофагу (10 мл)

розвести в 0,5 л  перекип’яченої теплої во&

ди, цей розчин вводити в пряму кишку 3

рази в тиждень. Курс лікування від 1,5 до

3 місяців. 

На пухлини, опіки, рани прикладають

компрес з Бластофагу на ніч.

В 2008 р я говирив по телефону з був#

шим пацієнтом Юрія Продана (пріз#

вище його Тишкевич). Він мені сказав,

що у нього залишилась пляшка з Блас#

тофагом. При необхідності він успіш#

но користується цим лікарством. Жива

і Надія Афанасіївна (на той час їй було

93 роки).

До всього скзаного добавлю: з вели#

кою пошаною відношусь до великого

вченого і геніального лікаря – фітоте#

рапевта з України Юрія Федоровича

Продана. Як бачимо, російська люди#

ноненависницька система знищила не

тільки самого вченого, але й не дала

можливості повністю доопрацювати

винахід унікального протипухлинного

препарату Бластофаг. 

Володимир Купчин, фітотерапевт

т. 097�476�28�02, VKupchin@i.ua
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ЗЗ
авісу таємниці в сімдесятих роках

минулого століття відкрив доктор

біологічних наук Г.К. Смик з За#

хідної України. Були проведені досліди

перстача білого і клінічні випробову#

вання препаратів з цієї рослини. Появи#

лась стаття в російському жірналі «Здо#

ровье» про ефективний засіб лікування

щитовидної залози. Як написав Іван

Носаль в своїй книзі «Від рослини до

людини» # «Після публікування статті

почалося в Західну Україну (особливо з

Ленінграду і Москви) ціле «поломни#

чество». Базар зразу зреагував на ціни».

Одного разу мої колеги#травники зап#

ропонували поїхати в Ірпінь до цікавої

бабусі#травниці Ані, і я з задоволенням

погодився. Було це в 80#х роках мину#

лого століття. Хата її стояла недалеко від

лісу і жила вона практично одна. Щоп#

равда, до неї навідувались сини і невіс#

тки з внучатами, яких вона частувала

різними природними ласощами: ожи#

на, малина, брусниця, полуниця, костя#

ниця, гриби, дикі груші в вузварі… ва#

рення, компоти, соки, закваски, закрут#

ки, чаї. Були внеї і наливки, напої… Ба#

буся готувала по своїм особливим ре#

цептам і з радістю пригощала всіх, хто

до неї приїїжджав. Оригінальні і смачні.

І дуже лікувальні, – казала бабуся Аня. 

Від бабусі Ані я вперше взнав про пер&

стач білий. Трави вона заготовляла для

своїх потреб і для родини. Лікувати ж

щитовидну залозу і цукровий діабет до

неї приїжджали здалеку. На відміну від

деяких травознаїв, які тримали рецепти

в тайні, вона нічого не затаювала, щиро

і відверто все пояснювала і ціну за трави

не призначала. Хто в неї лікувався, при#

возили їй продукти, подарунки від чис#

того серця і давали гроші. Виїжджали

від неї з теплотою в душі з великою ві#

рою і надією на зцілення. Я подружився

з бабусею. Ходив з нею в ліс заготовляти

разом трави, і вперше побачив перстач

білий. З вуст бабусі записав рецепти:

1. Дві столових ложки подрібненої

трави перстачу білого залити двома

стаканами кип'ятку і настояти в теп&

лій духовці або в термосі ніч. Приймати

по половині стакану 4 рази в день до їди,

а також чверть чайної ложки порошку

кореню приймати після їди 3 рази в день

і запивати водою. Після місячного при&

йому зробити перерву 10 днів і знову пов&

торити на протязі місяця. І так 6&8 мі&

сяців щоб позбавитись зобу, а також

при кістах яєчників, міомі матки, ви&

разці шлунку, анемії, хворобах печінки,

задишці, тахікардії, подагрі, ревматиз&

мі, пітливості. 

2. Приблизно третину скляної бан&

ки подрібнених сухих корінців і тра&

ви перстачу залити до верху міцною

горілкою, настояти в темному місці

з закритою кришкою 3&4 тижні, ін&

коли збовтувати. Приймати по 1

чайній ложці за 20&30 хвилин до їди

3 рази в день на протязі одного міся&

ця, перерва 7 днів і повторити ще 1

місяць при раку щитовидної залози. 

3. Одну чайну ложку мілко подрібнених

корінців перстачу змішати з однією

столовою ложкою трави материнки,

помістити в термосі, залити звечора

півтори сткану теплого кип'яченого мо&

лока, настояти ніч. Не проціджувати.

Приймати по половині стакану 3 рази в

день до їди при зобі і супутніх захворю&

ваннях: міомі матки, маточних крово&

течах, запаленні яєчників, при скорочен&

ні терміну або затримці місячних.

4. Сухі листя перстачу білого і листя

нетреби звичайної змішати порівну. Дві

столові ложки суміші залити 2 стакани

теплої води в термосі, настояти ніч.

Пити 4 рази в день за півгодини до їди

при раку грудей і матки. 

Крім того всі 4 рецепти завстосову#

ються при гіпертериоїдному зобі.
Надзвичайно зацікавила мене ця рос#

лина, оскільки я на очах переконвся в

ефективності лікування такого грізного

і важковиліковуваного захворювання як

гіпертиреоїдний зоб. Звичайно ж, я взяв

на озброєння рецепти бабусі Ані та ма#

лочисельні публікації по дослідженню і

клінічному випробовуванню препаратів

з перстачу білого: 

50 г подрібнених корінців залити 500 мл

70&градусного спирту в скляну банку,

закрити кришкою, настояти в теплому

місці 21 день, періодично збовтувати.

Приймати по 40 капель 3 рази в день за

30 хвилин до їди на протязі місяця. Пе&

рерва 7 днів і курс повторити. І так на

протязі 6&12 місяців при токсичному зобі.
Вже після перших днів прийому перес&

тають турбувати болі в області печін&

ки і шлунково&кишкового тракту, спос&

терігається покращення загального са&

мопочуття, поступово зникають невро&

зи, зміцнюється сон.

Potentila alba (потенціла альба) – пер#

стач білий. (Потенціла по латині # си#

ла). Рослина багаторічна. Повзуче де#

рев'янисте корневище червоно#корич#

невого кольору може досягати 40 см

довжини. Від нього відходить стебло

Перстач білий
Одні рослини овіяні міфами і легендами, інші популярні своїми цілющими властивостями, третім суди�

лось бути в невідомості або знаходитися під покривалом тайни. Деякі рослини, використані знахарями,
тримались в тайні, а рецепти на протязі віків передавались по спадщині. Щось подібне було і з перста�
чем білим (Potentila alba). Застосовувалась рослина тільки в народі. Наука не звертала на неї уваги. Але
раз за разом розповсюджувались слухи про ефективне лікування щитовидної залози рослиною, яку в наро�
ді називають «п'ятипал».
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висотою 8#30 см, на якому прикріплені

5 горизонтальних листків, які нагаду#

ють розчепірені пальці чоловічої руки;

знизу вони шовковисто#опушені, звер#

ху гладенькі, зелені. Квіточка чисто бі#

ла – 5 розрізнених навпаки пелюстків.

Цвіте з середини квітня до кінця трав#

ня. Широко популярні в народі пер#

стач прямостоячий (калган) і перстач

гусячий, у яких квіточки жовті, але лі#

кувальні властивості різні.

Частіше всього рослина зустрічається

в змішаних лісах навкруги дерев, де

м'який грунт з падалішніх перегнивших

листків. Щоб добути корінь не потрібно

ні ножа, ні лопати. Легенько руками

можна підірвати початок кореню і пос#

тупово по всій довжині витягти його. 

Траву і корневище заготовляють під

час цвітіння. Сушать в тіні.

Надземна і підземна частини рослини

в різній концентрації містить дубильні

речовини, вуглеводи (крохмаль), ірідої#

ди, сапоніни, флавоноїди (кверцетин),

фенолкарболові кислоти. 

В фазі цвітіння підземна частина пер#

стачу накопичує максимум дубильних

речовин (до 17%). Проявляють вони

протизапальну і бактеріоцидну дію при

гострих і хронічних поносах, ентероколі&

тах, стоматиті, ангіні та запальних

процесах рота і гортані.

Концентрує перстач білий мікроеле#

менти: літій, вісмут, молібден, алюмі#

ній, кремній, марганець, цинк, мідь, се#

лен, кобальт, барій, хром, свинець. Міс#

тить рослина і макроелементи: калій,

кальцій, фосфор, залізо.

Щитовидній залозі йод вкрай необхід#

ний для синтезу тиреоїдних гормонів #

тироксину Т3 і трийодтироніну Т4, які

підсилюють кислотні процеси, регулю#

ють обмін речовин, затрату білків, жи#

рів, вуглеводів; сприяють виділенню во#

ди і калію з організму; підсилюють теп#

лообмін, активують діяльність надни#

рок, статевих і молочних залоз, регулю#

ють процес росту і розвитку, стимулю#

ють діяльність центральної нервової

системи.

Сировиною для виробництва гормо#

нів являється йод, який поступає з

продуктами харчування і водою. Не#

достаток або надлишок цієї сировини

може привести до порушення роботи

щитовидної залози – гіпофункції або гі&

перфункції.

Надмірна кількість йодованих гормо#

нів в плазмі крові і лімфи носить ток#

сичний характер. Надмірність їх визи#

ває жирову дистрофію печінки, розлад

нервово#психічної діяльності.

Надлишок йоду при нормальному

функціюванні організму виводиться

природним шляхом. При порушенні

роботи шлунково#кишкового тракту і

печінки, що часто спостерігається при

зобі, відбувається повторне всмокту#

вання йоду щитовидною залозою з кро#

ві, змушуючи її продукувати зайві гор#

мони і працювати на виснаження. При

цьому потрібно відмітити, що через щи#

товидну залозу за одиницю часу прохо#

дить в 6 разів більше крові, ніж через

нирки. Кров токсична і не встигає про#

чищатися печінкою, стан якої залеж#

дить від роботи кишечника. Тому зразу

напрошується висновок, що необхід#

ною умовою при лікуванні щитовидної

залози являється послідовне очищення

кишечника, печінки, крові, лімфи і пе#

рехід на вегетаріанську їжу.

Небагаточисельними дослідами

встановлено, що препарат перстачу бі#

лого якимось чином знижує вироб#

лення тиреоїдних гормонів і тому його

доцільно застосовувати при гіперфун#

кції щитовидної залози. Перш за все

це – дифузний токсичний зоб і його різ&

новидності: тиреотоксичний гіперти&

реоїдний зоб, хвороба Грейвса, хвороба

Флаяні, зоб аденоматозний, зоб вузло&

вий, токсична аденома. 

При зобі щитовидна залоза збільше#

на, прощупуються вузли: замітне кільце

кругом трахеї, очі випучені, прискоре#

ний пульс, слабкість, можлива задишка,

тримтінняння рук.

Часто гіпертиреоз буває наслідком

гострих або хронічних і психічних

травм: в крові спостерігається надли#

шок тиреоїдних гормонів. Під впливом

негативних емоцій розвиток дифузного

токсичного зобу може відбутись в пере#

ліковуваані дні з підвищеним артеріаль#

ним тиском. В таких випадках перстач

білий застосовують з травою материнки

або з собачою кропивою, або з квіточками

глоду, травою вовконога європейського, з

корінцями півонії або валеріани. Частіше

використовують 10%#ні: настойки. 

10 г сировини заливають 100 мл горіл&

ки або 70&градусного спмрту і настою&

ють 21 день. Приймають по 40 капель

2&3 рази на день.

В моїй практиці хорошо зарекоменду#

вав склад з свіжих рослин при гіперти&

реозі з підвищеним артеріальним тис&

ком: трава і корневище перстачу білого,

трава вовконога європейського, листя

омели білої.

Кожна окремо подрібнена свіжа сиро&

вина поміщається в скляну банку, зали&

вається 70&градусним спиртом або міц&

ною горілкою на 2&3 сантиметри вище

маси. Настоюється в темному місці 3&4

тижні. Проціджується, трава відтис&

каується, відстоюється 3&5 днів, філь&

трується через льняну тканину. Так от&

римується есенція. До 30 мл есенціїї до&

бавляється 70 мл горілки & одержується

10% настойка.

Змішуються всі три настойки (пер&

стач, вовконіг, омела) в рівних частинах.

Приймати по 40 капель до їди 3 рази в

день при зобі на протязі 3&4 тижнів, який

супроводжується підвищеним артеріаль&

ним тиском. 

Періодично контролюють тиск. Якщо

він став нижче норми, то для підняття

тонусу можна приймати настойки коре&

ню женьшеню або елеутерококу, девясилу

чи солодки голої по 30 капель 2 рази в день.

Володимир Купчин, фітотерапевт

т. 097�476�28�02, VKupchin@i.ua
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ОО
дного разу в селі зустрічаю

свою однокласницю. Розпові#

ла вона мені, що її мама хворіє

серцевою недостатністю. Та і в самої

серденько дає себе знати. В свій час лі#

кувалась з мамою таблетками, але ко#

ристі було мало. Їздила за 150 кіломет#

рів до знаменитого лікаря#фітотера#

певта і він видав на курс лікування па#

кет астрагалу шерстистоквіткового.

Був хороший лікувальний ефект.

Пройшло років#два, життя продовжу#

ється, курс лікування потрібно б пов#

торити, та в лікаря (телефонувала йо#

му) астрагалу вже немає. Запитувала в

травників, на базарах в Черкасах –

безрезультатно. Оскільки, мовляв, я

скрізь буваю, то моя однокласниця

слізно просила дістати і привезти цю

травичку хоч з Сахаліна або з Чукотки!

В той період (кінець 80#х років мину#

лого століття) астрагал шерстистоквіт#

ковий) вже відносився до зникаючої

рослини і був занесений в Червону

Книгу. По цій причині я не думав цю

рослину заносити в свою домашню

фармакопію. Але мене просить близька

людина допомоги.

На поверхні вздовж пологого яру на

великій площі ще з давніх колгоспних

часів розрісся сад – дерева і чагарники

шовковиць, і я вирішив зайти і поласу#

вати плодами, та ще й приглянутись до

лікарської рослинності. Зайшов з по#

ля, вихожу до похилого зарослого тра#

вою яру – і оторопів: серед невисокої

трави зверху і по  пологому схилу, як на

рисунку, красуються приземисті кущи#

ки астрагалу, та так багато, що в той

момент в мене перехопило дихання і

серце нерівно забилось. Для травника,

та ще  недалеко від маминої хати, така

находка вартіша золота. Потім пізніше

я знайшов астрагал і в інших подібних

місцях мого села.

Астрагал шерстяноквітковий (Astra#

galus dasuanthus) # багаторічна рослина

сімейства бобових. Розлогий трав’нис#

тий кущик. Від багатоголового стер#

жневого корінця відходять декілька

прямих або висхідних стеблин товщи#

ною до 5 мм і висотою 15#40 см, на

яких попарно розміщаються 13#18 про#

довжено# яйцевидних або овальних

дрібних листочків. В цілому утворю#

ється листок, довжиною до 20 і шири#

ною до 5 см. Стебла і листя густо опу#

шені білими або рижуватими волосин#

ками. На верхівках деяких стебел утво#

рюється блідо#зелено#жовта квіточка,

зібрана в густі головчасті суцвіття; ча#

шечка дзвоникова, віночок світло#

жовтий, метеликовий. Цвіте з травня

по вересень включно. Плоди почина#

ють дозрівати в липні#серпні. По фор#

мі це яйцевидні або овальні дуже твер#

ді боби з носиком довжиною 10#12 мм.

В дикому стані астрагал може рости

в степовій зоні, на схилах, лісових

прогалинах, серед чагарників і зарос#

лів по всьому Європейському конти#

ненті, в районах Причорномор’я,

Придніпров’я.

Наукова медицина в траві астрагалу

шерстяноквітковому виявила біологіч#

но активні речовини: гліцеризин, фла#

воноїди (кварцетин, кемпферол та ін.),

полісахариди, крохмал, барвники, орга#

нічні кислоти, тритерпенові сапоніни,

вітаміни С, Е і А. Багата рослина макро

# і мікроелементами: калій, кальцій,

магній, залізо, алюміній, марганець,

мідь, цинк, кобальт, селен, хром, моліб#

ден, кремній, ванадій, нікель, свинець,

бор, йод. 

Дуже важливу роль наадається мік#

роелементу селен, який може накопи#

чуватись в астрагалі. Наряду з мікрое#

лементами калію, кальцію і мікроеле#

ментом цинку він знаходиться в з’єд#

нанні в більш як в двохстах гормонах і

ферментах організму людини. Відпо#

відно селен бере участь в регуляції об#

мінних процесів всіх органів і систем

організму, заторможує процес старін#

ня, покращує стан серцево#судинної

системи, запускає процес антиокси#

дантного захисту, захищає від інсульту

і інфаркту, підвищує імунітет, підси#

лює протипухлинну активність. 

В традиційній медицині траву астра#

галу шерстистоквіткового застосовува#

ли як заспокійливий засіб при початковій

стадії гіпертонічної хівороби, хронічної

серцевої недостачі з нахилом спазмів ко&

ронарних судин. А також як сечогінний,

потогінний, в’яжучий і кровозупинний за&

сіб при хворобах нирок і печінки, при наб&

ряках різного походжження, нервових і

ревматичних болях, при гострій стадії

нефриту і гломерулонефриту: 

20 г сухої трави заливають 200 мл дис&

тильованої холодної води, настоюють 4&6

годин при кімнатній температурі. Прий&

мають по 1 столовій ложці 3&6 раз в день

на протязі  3&4 тижнів. Після двотижне&

вої перерви курс можна повторити.

Народна медицина при названих ви#

ще захворюваннях також застосовує

настій:

1 столову ложку  трави настоюють

ніч в 1,5 стакані кип’ятку, п’ють в 3

прийоми за 20&30 хвилин до їди протягом

1 місяця.

При серцево&судинній недостатачі 1&ї

стадії з аритміями (екстрасистолія, та&

хікардія), а також при неврастенії:

Приймають 20%&й настій трави по 1

столовій ложці 3&4 рази в день за 30

хвилин до їди на протязі місяця (20 г

сухої трави настоюють в 100 мл

кип’ятку 1 годину або в кип’яченій хо&

лодній воді – 6 годин).

Або:

30 г сухої подрібненої трави заливають

300 мл кип’ятку, настоюють 2&3 години,

проціджують. Приймають по 30&50 мл 3&

4 рази в день до їди на протязі 3&4 тижнів.

Цей настій можна вводити 1&2 рази в

день по 50&70 мл  мікроклізмою при  гіпер&

тонічній хворобі і стенокардії. 

Настій трави астрагалу може прояви#

ти добру послугу при захворюванні ор&

Сказання про Астрагал
Був у мене період в житті, коли я по роду роботи їздив по всьому пострядянському просторі – Прибалти�

ка, Чукотка, Далекий Схід, Сибір, Кавказ, Білорусь, Молдавія… Скрізь я цікавився рослинами на предмет лі�
кування  різних захворювань; зустрічався з травниками, цілителями, лікарями, записував рецепти. Інколи
привозив деякої засушеної екзотичної рослини або коренів. Також мені надавалась можливість приїжджати
в своє рідне село на Черкащину, де жила моя мама, і там я заготовляв лікарську сировину. Село потопає в са�
дах, навкруги ліси, ріки, озера, поле, степ. Широчезний вибір лікарських рослин! 
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ганів грудної клітини (легені, бронхи), як

відхаркуючий засіб; він володіє заспокій&

ливою і нормалізуючою дією ритму серця;

використовується як сечогінний засіб

при хворобах нирок, набряках, суглобово&

му ревматизмі. Також настій позитивно

діє при нервових хворобах, чисельних не&

дугах печінки, астенії і вельми необхід#

ний для людей похилого віку: 

Для лікування гіпертонії, стенокардії,

серцевій недостачі з застійними явищами

в судинах нирок:

100 г свіжої трави астрагалу залити 1л

сухого білого вина, настояти 3 тижні.

Приймати по 1 столовій ложці 3 рази в

день до їди. Курс – 1 місяць. Провести де&

кілька курсів з двотижневою перервою.

Лікування сприяє покращенню  мік#

роциркуляції крові, нормалізується

циркулярний кровоток, знімається за#

паморочення, зникають болі в області

потилиці.

Астрагал шерстистоквітковий вель#

ми вдало поєднується з іншими росли#

нами в зборах. Наприклад: трава аст&

рагалу, плоди шипшини, квіточки глоду,

трава пустирника – по 2 частини, лис&

тя м’яти, берези, трави споришу – по 1

частині.

2 столових ложки збору настояти в в

0,5 л кип’ятку в термосі 10 годин. Прий&

мати  теплим по 150 мл за 20&40 хвлин до

їди 3 рази в день на протязі 1 місяця  при

нейроциркулярній дистонії по гіпертоніч&

ному типу і при гіпертонічній хворобі.

Одного разу в чергову поїздку в рід#

ний край я прибув в райцентр в 30 кі#

лометрах від мого села. Останній рей#

совий автобус вже поїхав, і я вирішив

поголосувати на шляху, щоб спіймати

попутний транспорт. Біля мене зупи#

нився легковий автомобіль, за кермом

якого сдів парубок років двадцяти

п’яти. Їхав він до свого друга не доїж#

джаючи до мого села 6 кілометрів і

люб’язно запросив мене в машину.

Представився я травником, і в нас

зав’язалась жива бесіда. Це був період,

коли розпадався Радянський Союз і

наступав дикий капіталізм. Мій спів#

бесідник розповів, що сумісно з іно#

земним представником в районі орга#

нізувалась фірма по заготівлі лікар#

ських рослин для закордону і він пра#

цює в ній, їде в гості до свого друга, а

заодно і на розвідку – де і що росте.

Дістав великий список рослин, якими

цікавиться замовник і показав його

мені. Більше 40 рослин було в цьому

списку і серед них – астрагал. Серце

моє затрепетало. Якщо я йому скажу,

що в моєму селі його багато, то цінна

травка зовсім зникне. Тому від його

пропозиції довезти мене до самої моєї

хати я відмовився і з спокійною душею

пройшов 6 кілометрів пішки.

Весною і влітку я приїжджаю в своє

село  і обов’язково відвідую містини, де

росте астрагал. До сих пір його там бага#

то, і це зігріває мою душу.

Володимир Купчин, фітотерапевт

т. 097�476�28�02, VKupchin@i.ua
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ВВ
се роблять вручну # збирають,

перебирають, сушать, подріб#

нюють і розфасовують. Збір трав

проходить в різний час, в залежності від

найбільш сприятливого періоду у того

чи іншого рослини. Після збору їх від#

правляють сушитися на горище, де тем#

но і є постійний доступ повітря. Це іде#

альні умови, при яких вдається зберегти

корисні властивості. При сушінні трав

на сонці все корисне з них забирає ульт#

рафіолет. Тому потрапляння на сирови#

ну сонячного світла не допускається. На

повне висихання трав в середньому йде

близько двох тижнів.

Перед фасуванням трави подрібню#

ються вручну, фракція виходить рівно#

мірної і чистою. Тому така підготовка

сировини # довгий і кропіткий процес.

Зате не соромно за якість своєї продук#

ції. Попадання в упаковку бур'янів,

сміття виключено. Покупці можуть в

цьому переконатися, лише заглянувши

всередину, так як у всіх пакетах є прозо#

ре віконце. Така позиція бренду # бути

максимально відкритими і натуральни#

ми, не використовувати додаткових

барвників і ароматизаторів. Що особли#

во важливо, проводиться радіологічний

контроль загальної проби коренів і трав.

«Седнівські трави» # це класичні

трав'яні збори за бабусиними рецепта#

ми. Тут ви дізнаєтеся істинний аромат і

смак природи. 

Що ж ховається під фірмовою краф#

товою упаковкою? В асортименті брен#

ду понад 150  видів трав, коріння, плодів

і десяток трав'яних чаїв: "Вітамінний",

"Для імунітету", «Лісовий +», «Ягід#

ний», «Веселий апельсин» та інші. Ок#

ремо продають трави, коріння, насіння.

Материнка, любисток, горицвіт, чеб#

рець, ехінацея, таволга, подорожник,

верес, ромашка, календула, іван#чай,

м'ята, меліса ... перераховувати і перера#

ховувати. Крім досить поширених рос#

лин, купити можна і такі рідкісні для

нас, як синюхи блакитної, софора

японська, золотий корінь, червона щіт#

ка. 70 відсотків трав вирощується і зби#

рається в Чернігівській області, решта

закуповують в тих регіонах, де вони зус#

трічаються в природі.

Серед мам попитом користується ліко#

подій, він же плавун булавовидний, # на#

туральний антисептик. Його можна ви#

користовувати замість аптечних кремів і

присипок. А ще торгова марка пропонує

такий рідкісний продукт, як пилок сос#

ни. Чому рідкісний? Тому що цвіте сосна

всього 7#12 днів на рік, а її збір # процес

трудомісткий. Після збору пилок су#

шиться, просівається і розфасовується в

баночки місткістю 50 грам. Пилок сосни

зміцнює імунітет, допомагає при кашлі.

Досить додати одну столову ложку в пів#

літра меду і так вживати в їжу.

Один із найбільш популярний товарів

# це всім відомий ферментований іван#

чай. Це напій, який полюбиться бага#

тьом шанувальникам натуральних

трав'яних чаїв. Завдяки біологічно ак#

тивним речовинам, що містяться в рос#

лині, чашка такого чаю не тільки буде

смачною, але й корисною.

Правильно організоване технологічне

виробництво при обробці сировини,

дозволяє максимально зберігати вітамі#

ни і біологічно активні речовини. Прий#

нято вважати, що завдяки ферментації,

корисні властивості чаю розкриваються

в більшій мірі. При ферментації іван#чай

збагачується білком, що збільшує його

протизапальні властивості.

Чим відрізняється ферментований

Іван#чай від неферментованого?

Виходячи з того, яка технологія при

виготовленні чаю застосовувалася, він

може бути: чорним, зеленим і черво#

ним. Смакові якості різновидів відріз#

няються. Після того, як листя чаю зібра#

ні, їх завялівают. Коли сировина перес#

тає хрустіти і ламатися # етап вважаєть#

ся завершеним. Далі проводиться скру#

чування листа. З її допомогою зміню#

ється структура сировини і починає ви#

ділятися сік.

Процес ферментації, тобто окислення

власними ферментами, починається

вже на стадії зав'ялювання і скручуван#

ня листа, продовжується розміщенням

скрученного листа в ємності без доступу

повітря на 12#36 годин. Закінчується

висушуванням листя або прожарюван#

ня. Колір чаю буде визначатися кількіс#

тю часу, протягом якого відбувалося

бродіння соку сировини. Прожарення

перешкоджає подальшому процесу

окислення:

Перераховувати весь асортимент і

властивості його окремих позицій мож#

на ще довго. Однак чи не краще самим

його побачити, відчути аромат, дізнати#

ся про користь тих чи інших рослин?

Якщо у вас прокинулося таке бажання,

вам завжди будуть раді на сайті:

https://travy�sedniv.com.ua/

Компанія «Седнівські трави»

м. Чернігів, вул. Текстильщиків 1

т.: +380935659895

+380684960636

order.travy.sedniv@gmail.com

вайбер: +380684960636
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«Седнівські трави» 7
трави з душею 
та історією

Це молодий чернігівський бренд, що з'явився влітку 2017 року.  Як мож�
на здогадатися з назви, трави збираються в смт.Седневі, Чернігівсько�
го району, яке розташоване на мальовничих берегах р.Снов.  Його голов�
на продукція � лікарські трави, трав'яні чаї та збори. Початком історії
«Седнівськіх трав» можна вважати 1969 рік, адже це справа сімейна.
Почалося все з хвороби тітки бабусі. Підірвавши здоров'я, вона вирішила
зміцнити його за допомогою трав. І вийшло! Жінка почала займатися
травознавством, а пізніше її приклад наслідували інші члени сім'ї. Знан�
ня про рослини і правила їх збору стали передавати з покоління в поколін�
ня. У кожної рослини є свої особливості в сушці,часі збирання.
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Чистота – запорука здоров’я. Ця нас#

танова супроводжує нас по життю з ди#

тячих років, але істинну суть ми розумі#

ємо тільки тоді, коли здоров’я погіршу#

ється. Неправильне харчування, шкід#

ливі звички, погана екологія, прийман#

ня у великій кількості лікарських засо#

бів, стреси – забруднюють наш орга#

нізм. І коли ми хочемо прожити довге

повноцінне життя, то необхідно держа#

ти свій організм в чистоті.

Прості методи очищення:
Як можна визначити, коли потрібно

почистити організм? Чи можна бути

здоровим, спеціально нічого не робити?

З такими запитаннями звертаються ба#

гато пацієнтів до лікарів і цілителів.

Людський організм – унікальна са#

моочисна система. Якби ми вели спо#

сіб життя близький до природи, зумі#

ли б відмовитись від штучної їжі, ал#

коголю, транспорту і стресів, тоді і

проводити очищення організму були

б не потрібно.

Але із#за надлишку в харчуванні, вжи#

ванні консервантів, поганої екології і

малорухомого способу життя, постій#

них стресових ситуацій без очищення

не обійтись.

Лікарі офіційної і цілителі народної

медицини рекомендують самому визна#

чити коли і яким чином небхідно чисти#

ти свій організм.

Першими ознаками зашлакованості

організму є втомлюваність і підвищення

дратівливості. Якщо у вас часто болить

голова і ви почали скоро втомлюватись,

це організм потребує допомоги.

Постійні простуди, риніт та кашель,

підвищена температур тіла – часті по#

казники токсинів в тілі. З допомогою

слизу – сопель та мокроти тіло намага#

ється позбавитись від всього лишнього,

що в ньому накопичилось.

Іще одна вагома ознака забрудненого

організму – погана робота шлунково#

кишкового тракту. Приступайте до очи#

щень, якщо у вас появились закрепи,

ознаки метеоризму. Може появитися

втрата апетиту, що говорить про те, що

організм включає самозахист, намага#

ється обмежити доступ токсинів.

Шкіра може стати сухою або жир#

ною, втрачається її свіжість та елас#

тичність, появляються мішки під

очима та припухлість. Очі виглядають

втомленими, невиразними, погляд

пригнічений.

Неприємний запах із рота – надійний

показник того, що пора чистити орга#

нізм. Зазвичай це супроводжується тов#

стим шаром нальоту на язиці.

Якщо організм зашлакований довгий

час, то з’являються хронічні захворю#

вання – гастрит, риніт, стенокардія, ате#

росклероз та інші поширені хвороби.

10 кроків очищення
Початок осені і зима – ідеальний

час для того, щоб позбавити організм

від накопичених токсинів. Безпечне

покрокове очищення всіх систем ор#

ганізму і корекція всього способу

життя – це оптимальна формула до#

сягнення здоров’я і краси. Саме в та#

кій послідовності і повинні займати#

ся оздоровленням свого організму.

Якщо ви вирішили провести ком#

плексне очищення організму, то це

справа не одного дня і навіть не міся#

ця, але і результат буде відповідний.

Починаючи цей складний і довгий

процес, треба мати на увазі, що всі

процедури очищення потрібно

обов’язково проводити в певній пос#

лідовності з дотриманням біоритмів

очищення, враховуючи  добову ак#

тивність організму.

1. Чистимо кишківник
Це саме перший і головний етап. В

результаті очищення із кишківника

вимивається патогенна мікрофлора і

нормалізується здорова, а в кров пос#

тупають харчові елементи із їжі без

токсичних добавок.

2. Чистимо печінку та жовчний міхур
Таку чистку обов’язково потрібно

виконувати після очищення кишків#

ника, інакше можна сильно нашкоди#

ти своєму організму. В результаті очи#

щення печінки і жовчного міхура нор#

малізується портальний кровообіг, що

допомагає активізації роботи органів

черевної порожнини, полегшується

робота серця, відновлюються всі види

обміну в організмі.

3. Чистимо шлунок та
підшлункову залозу

Після послідуючого очищення киш#

ківника і печінки, переходимо до очи#

щення шлунка і підшлункової залози.

Ці два важливі органи беруть участь в

перетравлюванні їжі і доставці орга#

нізму всіх необхідних для життєдіяль#

ності елементів.

4. Чистимо дихальну систему
Ви почистили органи травлення дяку#

ючи чому в кров стало поступати значно

менше токсинів, тепер саме час насити#

ти кров чистим киснем.

5. Чистимо кров та лімфу
Наступний етап – очищення безпо#

середньо крові і лімфи, в результаті

якого внутрішні органи отримують

більш чисті харчові елементи, що

68 Українська Родина № 5�6/2019

ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я
Народна мудрість говорить: «Якщо сміття носити в собі � це гірше чим в домі».

Свято меду і дарів осені в курортному с. Розлуч Турківського району Львівської області
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сприяють їх більш швидкому і ефек#

тивному відновленню.

6. Чистимо судини
Разом з очищення крові потрібно

провести чистку судин, адже оновлена

чиста кров повинна текти по здорових і

чистих судинах.

7. Чистимо нирки
Нирки, як відомо, головний фільтр

організму, суто через них постійно пере#

качується наша кров.

8. Чистимо суглоби і сполучні
тканини

Це завершуючий і дуже складний

етап. З часом наші суглоби втрачають

свою еластичність, засмічуючись різни#

ми солями. Своєчасне проведення їх

очищення, ми попереджуємо можли#

вість виникнення остеохондрозу, полі#

артриту, подагри.

9. Чистимо шкуру
Шкіра є самим найбільшим орга#

ном нашого тіла, її вага приблизно в

три рази перевищує масу печінки і

безумовно вона теж потребує повно#

цінного очищення.

10. Позбавляємося
радіонуклідів та важких металів

Важкі метали і радіонукліди небез#

печні тим, що важко виводяться із ор#

ганізму, даючи поганий вплив на всі

органи і системи. Виправити ситуацію

можна, періодично допомагати орга#

нізму очищуватися від цих небезпеч#

них елементів.

11. Відновлення після очищення
Після очищення організму для від#

новлення сил і працездатності дуже ко#

рисно пити чай, який готують в тібет#

ських монастирях.

Готується він таким способом: 50

грам зеленого чаю залити 0,75 гр.

кип’ятку, настояти 5хв. і процідити,

добавити 300гр. киплячого молока,

1ч.ложку топленого масла, стільки ж

муки (краще ячмінної) і сіль за сма#

ком. Суміш нагріти, збити де#

рев’яною ложкою перелити в термос.

Пити протягом дня.

Першу очистку починаємо з
кишківника

Всі хвороби в кишківнику – це під#

твердження «батька всіх лікарів» Гі#

пократа істина, не вимагає підтвер#

джень. Адже отрута і токсини накопи#

чуючись в кишківнику, порушують

роботу травної системи, отравлюють

весь організм, знижують імунітет,

прямо чи провокують велику кіль#

кість самих різних хвороб, якщо його

періодично не очищати…

Кишківник – перетравлюючи части#

на шлунково#кишечного тракту, слі#

дуюча за шлунком. В тонкій кишці

процес перетравлення проходить за#

вершальну стадію, під час якої по#

живні речовини розпадаються до хі#

мічних сполук достатньо маленьких,

щоб пройти через стінку кишки в

кров. Непереварена їжа поступає із

тонкої кишки в товсту, в наслідок чо#

го виводиться назовні. Але в дійснос#

ті «відходи виробництва» виводяться

не повністю, частина їжі залишається

в кишківнику і починає гнити, вини#

кають токсини, які через кров засмі#

чують весь організм. Нормальна ро#

бота кишківника уповільнюється в

результаті чого терпить весь організм.

І тільки очищення кишківника може

допомогти в цьому випадку.

1. Очищення при дисбактеріозі
Для очищення кишківника не приду#

мали нічого більш ефективного, як

клізма. Наприклад, при дисбактеріозі

корисний такий спосіб: у 2л. кип’яченої

води добавити 1#2ст. ложки яблучного

оцту або лимонного соку. Далі підготуй#

те часникову воду: подрібнений зубчик

часника залийте двома стаканами хо#

лодної води, розмішайте, настоюйте го#

дину, процідіть і влийте в приготовану

воду з яблучним оцтом. Кисле оцтове

середовище необхідне для пригнічення

гнилих бактерій які є в кишківнику, а

часникова вода – для пригнічення хво#

роботворних бактерій. Для процедури

використовуйте кружку Есмарха (роби#

ти клізму грушею не рекомендується,

так як для очищення всього кишківни#

ка її об’єм недостатній. Такі клізми

можна робити 2#3 раза в тиждень по мі#

рі необхідності.

Каші до і після очистки
В процесі очищення кишківника і

після завершення процедур вкрай важ#

ливо приділяти увагу харчуванню.

Справа в тому, що після очистки потріб#

но допомогти кишківнику прийняти

звичайну форму, «навчити його працю#

вати» і переміщати харчові маси. Для

цього корисно їсти багато каш із ціль#

ного зерна: гречаної, пшоняної, вівся#

ної, із бурого рису. Каші потрібно вари#

ти тільки на воді, старатись не перева#

рити щоб уникнути появи слизу. Ста#

райтесь харчуватись особливо кашами,

не змішуючи їх з іншими стравами.

Крім того однорідна маса каші рівно#

мірно займе об’єм товстої кишки, на#

дасть їй потрібну форму і заставить пра#

цювати. Корисні також овочі і фрукти.

Цитрусова очистка
Лимон – один з найбільш ефективних

природних розчинників і він легко роз#

чинює те, що має бути видалене із люд#

ського організму. Але лимон не тільки

розчинник, але й відновлювач. Він по#

повнює організм вітамінами і необхід#

ними елементами, підвищує імунітет,

знижує активність хвороботворних мік#

робів і відновлює нормальну життєді#

яльність багатьох органів і тканин. Ли#

мон як і всі інші цитрусові – відмінно
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справляється з гнилими процесами в

організмі, в багатьох випадках він допо#

магає видалити ті відкладені токсичні

речовини, які неможливо вивести ін#

шим способом. Добре для очищення

організму приймати суміш із соків різ#

них цитрусових: лимона, апельсина

грейпфрута. Ці соки потрібно пити

кожного дня. Та окрім постійного вклю#

чення цитрусових в свій раціон, бажано

періодично проводити очищення сока#

ми цитрусових на протязі одного дня.

Для цього Вам потрібно 4#6 грейп#

фрутів, 2#3 лимони і приблизно 2#

2,5кг.апельсинів. виберіть день, який

ви спокійно проведете вдома. Зранку

натще випийте проносну настойку лі#

карських трав (сени або крушини).

Після цього самостійно приготуйте

сік, віджавши його із всіх цитрусових

які у вас є (повинні отримати близько

2л. соку). Сік для очищення потрібно

використовувати тільки свіжоприго#

товлений, а не купований. Розбавте

отриманий 2л. сік такою ж кількістю

води і перемішайте. Таким чином ви

отримаєте 4л. рідини. близько через

пів години після приймання пронос#

ної настойки випийте склянку суміші.

Зробіть перерву на 20#30 хв. І випийте

ще склянку, через 20#30 хв. іще

склянку і т.д. так з перервами випийте

весь сік протягом дня, ближче до вечо#

ра появиться дія проносного і поч#

неться інтенсивне очищення організ#

му через кишківник. Перед сном бажа#

но зробити клізму із 2 л. трохи теплої

води з невеликою добавкою лимонно#

го соку. На наступний день потрібно

їсти тільки овочеві і фруктові пюре.

Очищення кишківника по йозі
Потрібно змішати 60 гр. лимонного

соку і 15 г. харчової солі і розчинити су#

міш 1,5 л. теплої води, після чого випи#

ти отриманий розчин. Зразу після цього

потрібно лягти на спину і зробити позу

«берізка» на протязі 4#5хв.

Лягти на спину, руки витягнути

вздовж тіла. Ноги тримати разом.

Видихнути і згинаючи ноги в колінах,

підняти їх так, щоб коліна були на рівні

живота.

Зробити 1#2 вдохи, видихнути і підня#

ти таз, підтримуючи його руками. Не

треба широко розставляти лікті, поло#

ження рук повинно бути стійким.

Зробити 1#2 вдохи, видихнути і витяг#

нути ноги вверх.

Вдихнути, видихнути і підняти ту#

ловище іще більше, опираючись на ру#

ки, щоб груди впирались в підборідок,

долоні при цьому встановити на задні

ребра. Маса тіла припадає на потили#

цю, шию і плечі, руки лише підтриму#

ють туло вище. Слідкуйте, щоб шия не

оберталась в сторону. Підборідок пови#

нен опиратися точно в грудну кістку.

Витримати позу 5#15 хв., дихання

нижнє. Увагу осередити на шиї під під#

борідкою.

Видихнути і повільно згинати ноги в

колінах, опустити їх підтримуючи таз

руками.

Розслабитися.

Ці йогові вправи, зроблені після ви#

питого розчину дає можливість пройти

цілющій рідині через шлунок і ки#

шківник. Вода вимиває розкладені жов#

чю кислоти із шлунка і кишківника по#

тім попадає в товсту кишку і розчинює

там вміст, який потім виводиться із ор#

ганізму. Бажано робити подібні вправи

двічі на день, хвилин по 10. При вико#

нанні вправи менше 5 хв. Дія помітно

знижується.

УВАГА! При підвищеному тиску таку
чистку бажано не виконувати.

Увага!
Категорично забороняється проводи#

ти очищення кишківника:

# при гострих захворюваннях, що суп#

роводжуються високою температурою,

головними болями, слабкістю та нудо#

тою розладом шлунка;

# в період загострення хронічних зах#

ворювань;

# при серцевій та нирковій недостачі,

гіпертонічних хворобах 3 степені, не#

давно перенесених інфарктах або ін#

сультах, в післяопераційний період.

При захворюванні товстої кишки, ви#

разкової коліки, любих формах раку

товстого кишківника, сильного дизбак#

теріозу, обширного геморою, випадання

прямої кишки

При болях в животі невідомого поход#

ження;

В період вагітності і вигодовування

груддю.

Обов’язково при проведенні очищен#

ня організму потрібна консультація з лі#

куючим чи сімейним лікарем.

Очищення кишківника травами
Якщо виникла необхідність почисти#

ти кишківник, то не обов’язково засто#

совувати клізми або апаратне проми#

вання. Можна користуватись трав’яни#

ми сумішами (відварами) які легше

впливають на організм. Для приготу#

вання очищуючого збору змішуємо в

рівних частинах сухі квіти ромашки ап#

течної і листя подорожника, трави

м’яти перцевої, звіробою і сушениці

топ’яної. 1 ст.л. суміші  залити 2 ст. гаря#

чого кип’ятку, поставити водяну баню

на 15 хв. Відвар остудити, процідити і

пити по пів стакана за 20 хв. до їди. Курс

2#3 тижні. Трави, які входять в склад

цього збору покращують моторику ки#

шківника, знімають запалення, норма#

лізують мікрофлору. Під час прийому

цього засобу потрібно відказатись від

м’ясної їжі і алкоголю.

Для очищення кишківника викорис#

товують такі трави як сена і кора круши#

ни.

Заварити 1 ст.л. подрібнених листоч#

ків сени 1 стаканом кип’ятку, настояти

протягом ночі, а зранку процідити і

пити по 1 ст.л. 1#3 рази в день. Залити

стаканом води 1 ст.л. кори крушини і

прокип’ятити на малому вогні 20 хв.

Далі долити води до попереднього

об’єму. Пити настій по 0,5 стакана

зранку і наніч.

Продовження в наступному номері.

Підготовила Оксана Павлик, 

з міста Турка, 

знавець народної медицини – 

лікарських трав і продуктів 

бджільництва, біолог.

Список використаної літератури:
Народна медицина Бойківщини (Енцик&

лопедія); 

Всеукраїнські газети «Здоров’я і довго&

ліття», «Бабусині  травки»;

Бібліотечні газети: «Всеукраїнський

журнал», «Народный доктор», «Львів&

ський журнал», «Добрий лікар».
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Ріпа: вітаміни і користь
Ріпа – «віддалений родич» капусти. До того,

як з'явився картопля, люди в основному хар�

чувалися ріпою. Вона корисна тому, що наси�

чена вітамінами і мінералами.

Ріпа вважається унікальною тому, що в ній

міститься така речовина, як «глюкорафанин».

Він пригнічує ракові клітини і бореться з цук�

ровим діабетом.

В ріпі рекордна кількість вітаміну С, який

покращує імунну систему людини.

Вітаміни групи В у ріпі допомагають людині

поліпшити обмін речовин, зміцнити всі систе�

ми організму.

В ріпі так само є вітамін А, який позитивно

впливає на зір, стан волосся, шкіру і нігті.

Ріпу можна їсти, як в сиру, так і приготова�

ному вигляді (парена, варена, печена).

Ріпа – це головний інгредієнт для приготу�

вання лікувальних настоїв і компресів.

Вживаючи регулярно в їжу ріпу, ви піклуєте�

ся про органи травлення, відновлюєте функції

кишечника і покращуєте роботу шлунка.

Ріпа – дієтичний продукт харчування і тому

добре бореться з проблемами зайвої ваги.

Коренеплід допомагає значно поліпшити

всі обмінні процеси в організмі.

Сік ріпи має багато унікальних властивос�

тей: заспокійливу (розслабляє мускулатуру і

нервову систему), відхаркувальну (допомагає

боротися з мокротинням і легко виводить

слиз з бронхів), обезболюючу (знімає біль у

суглобах, запалення), сечогінну (допомагає

виводити з організму зайву воду).

В якості компресів використовуютья свіжий

сік ріпи і каші з вареного коренеплоду.

Ріпу використовують у лікуванні сезонних

простудних і вірусних захворювань.

Для лікування використовують не тільки ко�

ренеплоди, але й листя, з якого можна робити

протизапальні відвари.

Як і скільки варити ріпу, щоб
прибрати гіркоту?

Якщо ви вирішили вперше приготувати рі�

пу, вам слід знати особливості її варіння, так

як такі правила допоможуть вам зробити ко�

ренеплід м'яким, смачним і не допустити на�

явність гіркоти в готових стравах. Час і спосіб

варіння ріпи залежить від того, якого саме ре�

цепту ви дотримуєтеся.

Готуємо ріпу для варіння:
Промийте коренеплоди проточною водою,

змиваючи всі залишки землі та бруду. Вида�

літь стовбур і листя (якщо вони є). Очистіть рі�

пу від шкірки.

Варимо ріпу в каструлі:

Налийте воду в каструлю і дочекайтеся

поки вона закипить. Очищену ріпу покладіть в

окріп. Варіть – 25 хвилин. Велику поріжте.

Якщо ріпу розріжете дрібно, то час варіння

– 15 хвилин.

Готовність перевіряється шляхом наколю�

вання ножем або вилкою.

Варимо ріпу в мультиварці 
(пароварці):

Налийте воду в чашу мультиварки (до поло�

вини). Очищену ріпу наріжте на кілька частин.

Покладіть шматочки коренеплоду в киплячу

воду. Тримайте в режимі «Варка» або «Варка

на пару» — 20 хвилин.

При бажанні можна додати спеції за смаком.

Важливо: Деякі сорти ріпи можуть мати

гіркоту, яка проявляється при приготуванні

страв. Це псує смак, наприклад, супів. Вважа�

ється, що прибрати гіркоту з коренеплоду

можна шляхом попереднього ошпарювання

ріпи окропом перед варінням на 5�10 хвилин.

Салат з ріпи з морквою і
яблуком: рецепт

Урізноманітнити щоденний раціон харчу�

вання можна свіжим салатом з ріпи. Рецепт ці�

єї страви дуже простий, його легко можна від�

нести до категорії повсякденних страв, над�

звичайно корисних і поживних для людини.

Салат на основі свіжої ріпи займе у вас міні�

мум часу. На його приготування піде не більше

5 хвилин. Страва має соковитий і свіжий смак.

Для салату потрібно:

Ріпа – 2 коренеплоди невеликого розміру

(заздалегідь перевірте соковитість плодів).

Морква – 1 або 2 шт. (в залежності від своїх

уподобань, але можна і не додавати).

Зелене або кисле яблуко – 1 шт. (велике).

Оцет – 1 ст. л. (можете використовувати

винний, яблучний або інший).

Олія – 1 ст. л. (можна використовувати со�

няшникову, лляну, кунжутну: будь�яку, яка є).

Спеції і будь�які добавки за смаком.

Сік лимона – 1/2 ч. л.

Як готувати:

Очищену ріпу натерти на тертці. Те ж роби�

мо з морквою і яблуком. Всі інгредієнти скла�

даємо в одну велику миску. Додаємо соком і

оцтом. Додаємо також улюблені спеції і олію,

перемішуємо ложкою і подаємо до столу.

Салат з ріпи з морквою і
часником

Цей салат має приємний, пікантний смак за

рахунок додавання часнику і легкість, так як

складається з простих та дієтичних інгредієнтів.

Потрібно:

Ріпа – 2 коренеплоди невеликого розміру.

Морква – 2 шт. (середні, за бажанням).

Часник – кілька зубків.

Легкий майонез – кілька ст. л. (дієтичний

або не жирний).

Лимонний сік – 1�2 ч. л. (можна не додавати

або ж замінити оцтом).

Спеції, сіль (можна додавати будь�які).

Як готувати:

Всі овочі слід почистити від шкірки.

Ріпа і моркву тремо на крупній тертці і

кладемо в мисочку.

Часник натираємо на дрібній тертці, дода�

ємо в салат.

Присмачуємо соком, спеціями та сіллю.

Додаємо майонез чи сметану.

Суп пюре з ріпи
Суп пюре – це страва з приємною консис�

тенцією і м'яким смаком.

Знадобиться:

Ріпа – 1 не крупний корінець.

Морква – 1 шт. (маленька).

Цибулина – 1 шт. (маленька).

Кабачок – 500 г (можна замінити на цукіні).

Картопля – 2�3 шт. (не великі).

Молоко (2,5�3,2%) – 250�300 мл (будь�яке).

Вода – 150�200 мл.

Сіль і спеції.
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Готємо:

Для такої страви краще всього використо�

вувати солодкі сорти ріпи. Якщо ви боїтеся,

що ріпа дасть гіркоту, попередньо обдайте її

окропом перед варінням.

Всі інгредієнти слід нарізати кубиками і пос�

тавити варити (кількість води і молока зазна�

чено ранніше).

Варіть всі інгредієнти до готовності (можна

дізнатися, наколюючи її на вилкою або ножем).

В кінці, все слід подрібнити на блендері до

рівномірної консистенції і тільки потім додати

спеції засмаком.

Ріпа в мультиварці
Готувати цей корінець на пару дуже легко,

особливо з сучасною кухонною технікою.

Як готувати:

Кожна мультиварка оснащена додатковою

кришкою з дірочками або сіткою для приготу�

вання їжі на пару.

Ріпу миємо, чистимо, нарізаємо кубиками,

розкладаємо на сітці.

У чашу мультиварки налийте воду і включіть

режим «Пароварка».

Після закіпання води потримайте ріпу на

пару рівно 2 хвилини. До столу подавайте з

сіллю і спеціями.

Каша з ріпи в мультиварці
Потрібно:

Вода – 300�350 мл (або молоко).

Ріпа – 300�350 р. (солодкого сорту).

Рис – 100�120 р. (довгозернистий, не про�

парений).

Масло – 1�2 ст. л.

Спеції, цукор — за бажанням.

Як варити:

Свіжу ріпу слід почистити і нарізати дрібни�

ми шматочками.

Після цього корені слід потримати на сково�

роді під кришкою з олією до10 хвилин.

Після цього ріпа має стати м'якою і її можна

буде легко розі'мяти.

Пюре ріпи зсипте в каструлю, додайте рис і

налийте води. Варіть кашу до готовності рису.

В неї, за бажанням, можна додавати будь�які

солоні або солодкі спеції.

Подавати таку кашу слід з маслом.

Ріпа, запечена в духовці з сиром
Знадобиться:

Ріпа – 1 корінь (середнього розміру).

Бульйон – 1 склянка (можна використовува�

ти будь: овочевий, м'ясний, курячий).

Сир жирний – 50 гр.

Вершки – 100�120 мл (жирні 25�35%).

Сметана – 100 р. (жирна 25�30%).

Борошно – 1�2 ч. л.

Спеції за смаком.

Готуємо:

Ріпу попередньо слід трохи проварити в со�

лоній воді до м'якого стану. Для цього очище�

ну ріпу необхідно нарізати невеликими ски�

бочками.

Покладіть шматочки ріпи в форму для запі�

кання і засипте її сиром.

Зваріть заливку з бульйону і вершків з бо�

рошном. Ретельно вимішайте вінчиком до од�

норідного стану.

Додайте в заливку (що вже трохи охолола)

вершкового масла і сметани, готовою залив�

кою полийте ріпу.

Поставте форму в духовку і запікайте до ут�

ворення рум'яної скоринки (20�25 хвилин при

температурі 170�180 градусів).

Як приготувати гарнір з ріпи?
Потрібно мати:

Ріпа – м'якоть на 1 кг.

Масло вершкове – 50�60 р.

Цукор – 0,5�1 ч. л.

Сіль.

Як готувати:

Промийте ріпу. Очистіть від шкірки. Наріжте

скибочками. Зсипте скибочки в каструлю і за�

лийте їх водою. Доведіть до кипіння. Додайте

трохи солі і цукру. Варіть до м'якого стану.

Злийте воду, присипте спеціями (трави, пря�

нощі). Подавайте як гарнір (добре поєднуєть�

ся з м'ясом).

Овочеве рагу з ріпою
Що потрібно:

М'якоть ріпи – 400�500 р. (бажано солодка).

Картопля – 1 кг.

Капуста – 400�500 р. (білокачанна).

Цибулина – 1�2 шт.

Помідор (томатна паста) – кілька плодів

(або ж кілька ложок).

Морква – 1�2 шт.

Часник – за уподобанням.

М'ясо (свинина або яловичина) – 400 гр.

(можна робити пісне рагу).

Спеції (лавр, трави, суміш перцю).

Як готувати:

Ріпу і овочі почистити і нарізати скибочка�

ми, обшпарити окропом.

Тушкувати овочі в мультиварці або в кас�

трульці. Якщо готуєте рагу з м'ясом, його слід

нарізати кубиками і трохи обсмажити в олії.

Після цього м'ясо покладіть в каструлю, до�

дайте овочі. Залийте томатною пастою з во�

дою (можна використати бульйон), покладіть

спеції. Тушкуйте 40�60 хвилин.

Ріпа смажена
Потрібно:

Ріпа – 1 корінь.

Цибулина – 1 велика.

Спеції за смаком.

Вершкове масло.

Як приготувати:

Ріпу помити і очистити. Наріжте невелики�

ми скибочками, зсипте в каструлю і залийте

водою. Варіть після закипання води приблиз�

но 3�4 хвилини. Злийте воду. Розігрійте масло

і покладіть на сковороду ріпу. Додайте спеції.

Смажте до рум'яного і золотого кольору.  ❆






