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Театральне дитинство: будні та свята

Нова історія дитячої театральної студії Центру естетичного виховання «Гармонія» (директорка 
Тетяна Чечулинська) у столичному Деснянському районі почалася у 2013 році, коли її педагогом та твор
чим керманичем став режисер Артур Артіменьєв. За його плечима був чималий досвід роботи у театрі
та кіно, а також досвід викладання у школі мистецтв; відтоді студія отримала назву «Вишневий сад» і
почалися… театральні будні.
ро театр як особливий вид ді#
яльності дитини та метод вихо#
вання написані стоси наукових
праць. Це факт доведений. Про театр як
явище, котре незабаром зникне у час те#
лебачення, інтернету та інших явищ
прогресу, теж сповіщали не раз. А театр
продовжує жити і вабити батьків і дітей.
Звичайно, не завжди до студії приходять
діти, які свідомо хочуть опанувати саме
акторське мистецтво. Найчастіше це рі#
шення спершу ухвалюють батьки. При#
водять дитину, бо несмілива і соромиться
аудиторії, або, навпаки, дитину, яка зав#
жди у центрі уваги; дитину, яка має проб#
леми мовлення, або з «професійним»
батьківським висновком: «та він(вона) ж
готовий артист (ка)!». Часто приводять
дитину виступати, а тут починається
кропітка робота над розвитком уваги, уя#
ви, пам'яті, координації, над умінням
проявляти свідому реакцію, володіти ті#
лом та своїми емоціями у різних життє#
вих обставинах. Навчання у театральній

П

Театральна постановка «Крила»

Вистава «Пісочні соковиті сни»
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ВиставаHмюзікл «Пригоди Маші та Віті в 3HD в’ятому царстві». (режисер Артур Артіменьєв).
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1 місце на міжнародному конкурсі в м. Прага

студії # це зовсім не веселі розваги з ані#
маторами, як деякі вважають. Це кропіт#
ка і нелегка робота дитини над собою.

Дійсно, усі діти починають своє нав#
чання з дивних, дивакуватих і чудер#
нацьких, на перший погляд, вправ на за#

няттях з акторської майстерності, сце#
нічного руху і мовлення, вокалу і хореог#
рафії. Саме ці дисципліни є фаховими
для професійного актора, і усі вони вик#
ладаються у дитячій студії «Вишневий
сад». Кожен рік у студії займається до 80
дітей віком від 6 до 16 років. Кожного ве#
ресня приходять до студії новенькі, але
вже протягом перших місяців відбува#
ється відсів. Далеко не усі витримують
театральні будні. Зате ті, хто лишається,
згодом отримує заслужену перемогу #
прем'єру вистави.
За сім років у «Вишневому саду» від#
булося п'ять вистав. І кожна вистава #
новий унікальний досвід дітей. У гос#
тросоціальній драмі «Досьє на Попе#
люшок» (за п'єсою Януша Гловацько#
го) йшлося про долі дівчат#підлітків,
які відбувають покарання у колонії.
Ученицям старшої групи театральної
студії, які були задіяні у цій виставі, до#
велося працювати разом із досвічени#
ми професійними акторами, які вико#
нували ролі дорослих. У виставі «Соба#
чі дверцята» (за повістю Костянтина
Сергієнка про беспритульних собак)
діти зовсім не грали тварин, а були об#
раженими, покинутими, зрадженими
підлітками, одні з яких розізлилися на
увесь світ, а інші ще зберегли віру у
добро. Обидві вистави чесно і перекон#
ливо гралися студійцями на Малій сце#
ні Київського Театру Юного Глядача,
де глядачі знаходяться буквально на
відстані простягнутої руки і відчувають
найменшу фальш або ж співчувають до
сліз. У виставі «Кицин дім» та мюзиклі
«Пригоди Маші і Віті у 3#D царстві» бу#
ли задіяні учні з усіх вікових груп теат#
ральної студії. Це ті вистави, де успіх

Вистава «Собачі дверцята»
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«Театральний номер «Журавлиний клин»

6

Українська Родина № 1/2020

UR-2020-1.qxd

10.11.2020

15:08

Page 7

СЬОГОДЕННЯ: ТВОРЧІСТЬ
кають і люблять усі діти, які навчають#
ся у театральній студії. Але, навчаю#
чись тут, доторкнувшись до акторства,
переживши перший страх виходу на
сцену, оцінивши підтримку партнерів,
які підкажуть текст або поправлять
костюм, діти починають цінувати і те#
атральні будні. І тоді на підступне пи#
тання режисера, чи не помучити їх
складними завданнями, діти захопле#
но і азартно відповідають: «Так!»
Наша адреса: м.Київ,
вул. М. Закревського, 19 б
Конт.телефон: 044 515 29 09
www.centerHgarmonia.com.ua

На репетиції з актрисою Театру на Липках Інною Беліковою

залежав від кожного, де не було ма#
леньких чи нецікавих ролей. У дітей
була можливість у різному складі зігра#
ти різних персонажів, ще й співати
«наживо». Дійовими особами і вико#
навцями вистави «Песочные сочные
сны» виступили учні середньої групи
віком 7#9 років. У цій виставі діти пра#
цювали разом з авторкою віршів, які
лягли в основу постановки, акторкою
Київського ТЮГу Інною Бєліковою.
Кропітка і старанна праця педагогів та
дітей над театральними номерами «Кри#
ла», «Журавлиний клин» та «Карусель
життя» була гідно оцінена найвищими
нагородами від жюрі всеукраїнських та
міжнародних фестивалів у Києві, Ризі,
Будапешті та Празі.
Свято прем'єр, аплодисменти, квіти,
винагороди і визнання # кінцевий ре#
зультат багатоденної праці, і його че#

З акторами Чернігівського молодіжного театру

Вистава «Пісочні соковиті сни»
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ЯК ТО БУЛО

Затоплені села Полтавщини – дорога до
світлого майбутнього чи рукотворне горе
60 років тому запрацював перший гідроагрегат Кременчуцької ГЕС

З

а порівняно невеликий історичний
проміжок часу перебування України у
складі Радянської імперії українці пе
режили чимало потрясінь: голодомори, полі
тичні репресії, величезні людські втрати в ро
ки Другої світової війни, Чорнобильська ка
тастрофа. В історії України (і зокрема Пол
тавщини) були також події, які можна коротко
охарактеризувати як цинічні форми нищення
українського історичного пласту. Одна з них
пов’язана із будівництвом Кременчуцької гід
роелектростанції (ГЕС). Радянська пропаган
да пафосно називала цей об’єкт «енергетич
ним гігантом Дніпровського каскаду».

«Чудо таке, що не снилось
раніше…»
Будівництво ГЕС подавалося як нове до
сягнення радянського гідробудування. Дій
сно, вперше велика гідроелектростанція
зведена без машинного залу, а над кожним
генератором встановлені зйомні кришки –
ковпаки. Турбіни та генератори нового типу
для електростанції були випущені промисло
вими підприємствами Харкова. Окрім ГЕС,
до комплексу споруд гідровузла входили
судноплавний однокамерний шлюз, бетонна
водозливна і земляна дамби, залізнична та
автомобільна магістралі. Інноваційні підходи
були використані і під час будівництва судо
8
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ходного шлюзу, бо проектувальники відмо
вилися від башт управління його механізма
ми, що дало економію коштів та скоротило
строки будівельних робіт. Для масивних бе
тонних споруд замість опалубки були засто
совані економічні ефективні в будівництві об
лицювальні плити – блоки. Земляні гребля та
дамби станції утворили Кременчуцьке во
досховище, що стало одним із найбільших у
світі штучних водоймищ.
Радянська преса від районних до цен
тральних видань постійно висвітлювала хід
будівництва гідровузла, його відкриття. Пер
ший гідроагрегат Кременчуцької ГЕС був
введений в експлуатацію у 1959 році, остан
ній, дванадцятий, здали в експлуатацію у
1960му. Ціна на вироблену електроенергію
була невисокою. Було написано чимало од
партії та будівникам комунізму. Ось уривок
однієї з них:
«Хмаринки нехай бо летять
куди вгодно –
Що в них цікавого? Ти їх облиш!
Ми ж тут будуєм усі всенародно
Чудо таке, що не снилось раніш».
І лише полтавський прозаїк Феодосій Рого
вий побачив тоді у черговій радянській «гіган
томанії» трагедію простої людини, у якої зруй
нували коріння, бо сам був родом із тих хуто
рів колишнього Градизького району, які пог

линуло рукотворне море. У своїх творах він
яскраво зобразив почуття людей, які змушені
були полишати рідні домівки у зв’язку із будів
ництвом Кременчуцької ГЕС. Як говорив сам
автор, йому дуже хотілося «зупинити від по
дальших руйнацій тих безрозсудних, котрі
вбачали в подніпровському, а особливо у кре
менчуцькому, потопі якісь глобальні рятівні
перетворення на краще».

Майже 80 тисяч гектарів
чорноземів
Проектували гідроелектростанцію спеціа
лісти УкрГІДЕПу, а місцем її розташування об
рали ділянку біля села Табурище Кіровоград
ської області за 12 кілометрів вище по Дніпру
від Кременчука. Вода для ГЕС мала акумулю
ватися у водосховищі. Проектанти інформу
вали радянський уряд про втрати, що виника
ли при спорудженні гігантського рукотворно
го моря, а саме: затоплення покладів бурого
вугілля та граніту, майже 80 тисяч гектарів
чорноземів та сінокосів, декілька десятків ти
сяч гектарів лісу та лісонасаджень. Проте
найбільшу проблему вбачали у тому, що необ
хідно було переселити із зони затоплення
більше 131 тисячі жителів Кіровоградської,
Полтавської та Черкаської областей.
Поселення у Середньому Подніпров’ї
з’явилися декілька тисячоліть тому. Великих
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міграційних процесів тут не було, люди на
дійно обжили ці території, і їхнє життя не
змогли зруйнувати епідемії, природні катак
лізми, війни, революції та репресії. Зробила
це радянська влада, що безжально знищила
згуртовані й монолітні громади. У Полтав
ській області під водою опинилися села і ху
тори переважно Градизького району, а та
кож Глобинського та Оболонського. Пересе
лення мало відбуватися у межах цих райо
нів, а також до Великокринківського, Кре
менчуцького, Карлівського, Козельщинсько
го, Кобеляцького, Машівського, Решетилів
ського, Семенівського, Пирятинського, Чу
тівського районів. Рада Міністрів УРСР пос
тановою від 5 листопада 1955 року зо
бов’язала Полтавський облвиконком органі
зувати також переселення і до Херсонської
області, де катастрофічно не вистачало пра
цівників у новостворених радгоспах (упро
довж 1956–1959 років із Полтавщини було
вивезено 1,5 тисячі сімей, що становило
близько 10% від загальної кількості пересе
лених господарств).
Із мапи Полтавщини зникли 73 населених
пункти, серед яких були мальовничі села Мо
розівка, Лебехівка, Гусине, Кулішівка, Стов
буваха, Матвіївка, Миколаївка та чимало ху
торів із колоритними українськими назвами
Відпільне, Дубина, Малярівка, Пугачівка,
Плависте, Заруддя, Зубахи, Світайлове, Со
лодівка, Кизивер, Радики, Середпілля, Гар
бузівка та інші.
Під затоплення потрапляли не просто села
і хутори, а прадавні поселення, історія яких
сягала ще часів Київської Русі та козацької
держави. Наприклад, село Воїнська Гребля
(Воїнці), або Воїнь, – поселення, що згаду
ється у літописах ХІ–ХІІ століть не тільки як
населений пункт, а й як укріплена гавань (жи
телі переїхали до села Кам’яні Потоки Кре
менчуцького району).
Важливим прикордонним пунктом періоду
Гетьманщини було село ЧигиринДіброва у
гирлі Сули, яке переселили до чигириндібрів
ського висілку – в село Мозоліївку.
Поглинули води Кременчуцького моря і се
ло Галицьке, що виникло у ХVII столітті на ліво
му березі Сули, та містофортецю князівської
доби Жовнине (Желдь).
Ряд сіл були перенесені із зони затоплення
зі збереженням старих назв (Пронозівка, Мо
золіївка, Недогарки, Максимівка).
Деяким населеним пунктам пощастило
більше, адже за планом вони не були повніс
тю знищені, а лише частково (села Вереміїв
ка, Тимченки, Городське). Село Жовнине пе
ренесено на підвищену терасу Дніпра за 6 кі
лометрів.
Проектанти вважали, що руйнувати сільські
хати на Лівобережжі Дніпра не буде великою
проблемою, адже вони вилиті з глини, не ма

ли фундаменту та були вкриті соломою або
очеретом. Для влади будинки – це просто
об’єкти, які можна легко зруйнувати на дого
ду черговим грандіозним планам партії, а для
людей – це родові сімейні гнізда, де народжу
вались, жили, працювали, раділи, страждали
та помирали.

Суми компенсацій були
недостаніми
Щоб якось «розрадити» переселенців, дер
жава зобов’язала місцеву владу будувати по
мешкання для переселенців на нових місцях
проживання та компенсувати вартість їхнього
втраченого майна. Розміри компенсацій виз
начали так звані оціночні комісії, які на кожне
подвір’я складали акт, що був підставою для
грошових виплат. На перший погляд, рішення
було справедливим, однак архівні документи
свідчать, що переважна більшість громадян
були незадоволені роботою цих комісій та
писали скарги про неточності й розбіжності в
описанні майна, що своєю чергою призводи
ло до зменшення розмірів компенсацій. Нап
риклад, одні скаржились, що до актів не вне
сені огорожі, інші не згодні були із кількістю
описаних господарських будівель та оцінка
ми зношеності житлових будинків. Лише піс
ля численних звернень громадян почали опи
сувати фруктові сади та городи. Самі члени
оціночних комісій пояснювали таку ситуацію
«величезним обсягом робіт, адже треба було
ретельно описати кожне обійстя, малочи
сельним складом комісій, обмеженістю у часі
та поспіхом».
Радянська пропаганда всіляко переконува
ла, що для переселенців будуються добротні
будинки. Частка правди у цьому була (для де
яких переселенців будували навіть водогони),
однак реальні справи були далеко не такими
оптимістичними, як про це писали газети.

Про стан будівельних робіт йдеться у листі
заступника голови виконкому Полтавської
обласної ради депутатів трудящих П. Химен
ка до заступника голови Ради Міністрів УРСР
І. Сеніна від 28 лютого 1959 року, в якому ке
рівництво республіки було поінформоване
про те, що «загрозою для кампанії пересе
лення є будівництво житлових будинків пере
селенців. Компенсація… у середньому скла
дає 4 тисячі карбованців, в той же час вар
тість лісоматеріалів, як відомо, дуже висока і
якість їх, особливо тих, що надходять із фон
ду широкого вжитку, низька. Щоб надати пе
реселенцям умови для будівництва у стислі
строки будинків на нових місцях, необхідно
передбачити поставки якісних будівельних
матеріалів та знизити ціни на них».
Як видно зі службового листа, суми ком
пенсацій за зруйноване житло і втрачене
майно були недостатніми. Тому для здешев
лення будівництва старі будинки розбирали
ся (у першу чергу ті, які були відбудовані у
післявоєнний період) і перевозились на нові
місця. Однак і за таких умов звести новий бу
динок було складно, адже коштів у держави
для виплат компенсацій постійно не вистача
ло. На обласних та районних нарадах з пи
тань переселення із зони затоплення постій
но розглядалися питання про повільні темпи
будівництва житла, низьку якість будівельних
робіт та будівельних матеріалів. Наприклад,
відповідно до плану в 1958 році до Козель
щинського району із колгоспу імені Свердло
ва Градизького району повинно було переї
хати 112 господарств, але через відсутність
фінансування побудовано було лише 8 бу
динків для переселенців. Близько тридцяти
сімей артілі імені Жданова Градизького ра
йону планували поселити у колгоспі «Більшо
вик» Кременчуцького району. Причому для
будівництва осель були направлені пересе
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ленці, однак голова колгоспу «Більшовик»
задіяв їх не на будівництві, а на сільськогос
подарських роботах і тим самим зірвав гра
фіки будівництва.
За таких умов більшість переселенців бу
дували житло самотужки, а не отримували
його від держави. Організовували так звані
толоки, коли колективно допомагали один
одному безкоштовно зводити нові помеш
кання. Занятість на будівництві нового житла
не звільняла переселенців від роботи у кол
госпі, тому будівництво велося вечорами,
уночі та у вихідні й святкові дні.

«Перепахали все огороды с
полным сознанием нанесения
убытков гражданам»
Масового активного спротиву переселен
ню не було. Українські селяни були висна
жені голодоморами, терором, кровопро
литною війною з нацистськими загарбника
ми та остаточно закріпачені радянською
владою, а тому підкорилися її рішенню. Лю
ди не мали права самостійно вирішувати
питання щодо обрання місця переїзду, а їх
побажання частогусто просто ігнорували
ся. Документи свідчать, що жителі села Ми
колаївки Градизького району на зборах ух
валили рішення звернутися до райвиконко
му з проханням переселити їх у межах райо
ну, але цього прохання правління колгоспу
імені Свердлова навіть не направило до ра
йонного керівництва.
Однак непоодинокими були випадки, коли
люди приховано саботували рішення про
відселення. У повідомленнях членів оціноч
них комісій є інформація про те, що господа
рі будинків навмисне переховувались і тим
самим не давали можливості в установлені

строки обстежити обійстя та вчасно скласти
відповідні акти. Тому до роботи комісій долу
чалися міліція, прокуратура, голови сіль
ських рад та колгоспів, які організовували
своєрідні облави на активних «саботажників
та втікачів».
У документах також зафіксовані випадки,
коли всупереч забороні у рік переселення
саджати городи селяни все ж їх засаджува
ли, а потім не бажали перебиратися на нові
місця проживання доти, поки не зберуть уро
жай, і тим самим зривали графіки руйнації
сіл та хуторів. На одній із нарад, що відбула
ся 26 червня 1959 року в селищі Градизьк,
якраз розглядалося питання щодо відста
вання Полтавської області від затверджених
графіків відселення із зони затоплення. Було
прийняте рішення про застосування до по
рушників рішучих заходів, яке варто подати
читачам дослівно мовою оригіналу: «Почему
переселение идет лучше в Кировоградской
области? Вопервых, они перепахали все
огороды с полным сознанием нанесения
убытков гражданам. Оформили это решени
ем райисполкома о том, что огороды сажать
нельзя. После того, как огороды были пере
паханы, на жалобы отвечали следующим об
разом: это сделано в связи с решением Со
вета Министров УССР, вас предупреждали,
что огороды сеять нельзя. Они поступили с
огородами так, как мы поступили с садами,
вырубав их незамедлительно. А мы в этом
вопросе допустили ошибку и либерализм».
На цій же нараді вирішили радикально бо
ротися з тими, хто до останнього не полишав
свого житла, а саме: силоміць розвалювати
садиби бульдозерами, а з компенсацій, які
виплачувались переселенцям за зруйновані
будинки, утримувати частину коштів за пос

луги щодо нищення садиб та «вынос иму
щества, которое граждане упорно не хотели
убирать из своих селений».
Матеріали міліцейських зведень свідчать
також і про те, що садиби деяких громадян,
які вперто не полишали свої оселі, ймовірно,
підпалювали. У документах зафіксовані фак
ти, коли пожежа нищила одночасно декілька
осель або навіть невеликі вулиці, кутки, од
нак розслідувань ніхто не проводив. Ці над
звичайні події вважали дріб’язковими, ос
кільки будинки все одно потрапляли під за
топлення. І таких фактів дикого і нелюдсько
го ставлення до селян було чимало.
***
Якщо проаналізувати архівні документи
та численні публікації у ЗМІ, то висновки є
невтішними: водосховище сьогодні втрати
ло своє значення як судноплавний та про
мисловий об’єкт, а Кременчуцьке море – це
«гнила» водойма, яка стала такою тому, що
будувалася без будьяких екологічних роз
рахунків та висновків. Змінився ландшафт
Подніпров’я, зник унікальний природний
комплекс порогів – скель, руйнується ма
льовнича гора Пивиха, затоплені балки та
острови Дніпра, знищено сотні тисяч гекта
рів родючого чорнозему в кількох областях
України. Назавжди загублені стародавні
мальовничі села та хутори центру України,
де жили родова пам’ять і національні тра
диції. Під водою опинилися сільські кладо
вища та старовинні козацькі поховання. Ти
сячі людей стали вигнанцями із рідних по
селень та змушені були у подальшому жити
з невимовним болем і тугою у серці за рід
ною хатою, перелазом, вишняком. І все це
– на догоду бездумній так званій реконс
трукції Дніпра, затіяній комуністичним ре
жимом, який вважав себе кращим будівни
чим, аніж природа.
Валентина ГУДИМ
Директор Державного архіву
Полтавської області, заслужений
працівник культури України
zorya.poltava.ua
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Є«Правда
Правда
правдива,
а
є…
– Небесна істина, і вона одна єдина. То ж за не правду ти в одвіті перед Небесами» – говорить
давня українська мудрість. Проте вітчизняті історіографи не те що минулої, а навіть вже новітньої до
би, пишучи про минувшину України дуже далекі від цієї істини. Ота боязнь, а раптом «старшой брат»
(та він нам навіть не троюрідний) натупає, такою товстою кригою залягла в мозкові, що він відмовля
ються мислити суб’єктивно, рабуючи на догоду московським мітам. Лиш тепер змість збанкрутілої ідеї
«Всємірнаво каммунізма», кремлівські ідеологи пробують втелющити світові гасла «Трєтьєво Ріма», а
чи «Євроазійства», які окрім стоптаних лаптів та батога аніякісіньких цінностей більш не мають. З со
віцької ласки кандиданти та докторанти й по сьогодні підспівують цій безглуздості, доводячи, що
слов’яни взагалі вторинний етнос, який запозичував і мову, і культуру, і бойове мистецтво то в греків, то
в монголів, то в татар, то в турків. Зачасту козаків виводять чи то від якихось кочових козогів, чи то
від черкесів, зласкавлюючись їм на глиб сторіч лише в 500 років. Хоч ще давньогрецькі хроністи нарікали
на войовничих козопасів, які влітку гуртувалися у військові загони, вправляючись в бойовому мистецтві,
жили таборами без жінок, нещадно розоряючи грецькі колонії. Згадує козаків на Хортиці й візантійський
імператор Костянтин Багрянородний подорожуючи ранньокняжою Україною.

О

сь тому грунтовна наукова праця іс
торика Тараса Каляндрука «Козаки –
слов’яни проти орди», що видруку
вана у львівському видавництві «Піраміда»
докорінно змінює усталені сторіччями погля
ди на нашу історію, нищівно громлячи євроа
зійсько – імперський погляд на виникнення
нашої держави й зокрема козацтва. Автор,
відвідавши низку європейських й азійських
держав, працюючи в університетських кни
гозбірнях, наводить разючі факти древніх ви
токів нашого арійського, за своїми кореня
ми, народу. Власних, а не позичених, тради
цій, мови, бойового мистецтва. Відродження
останнього на Україні сьогодні спричинило
цілий шквал брудної лайки, бо ж це відрод
ження національного духу, а отже й свідо
мості, бо ще давні воїни русичі говорили:
«Вбити ворога – найясніша жертва Богові!» А

саме пробудження національної свідомості
ворог й боїться, підцковуючи слух’яних їм
«вчених», (бо ж українською – науковець), на
власний народ. Адже «Старшой» спокійний
лише тоді, коли українець виступає тяглом в
його возі.
Анекдотичним фактом розпочинається
грунтовне дослідження автора: мовляв назву
козацького човна чайка запорозці запозичи
ли з турецького каюк – судно. Хоча означен
ня цього великого судна однозвучне з нашим
і в чехів, і в словаків. До того ж, як підтвер
дження автентичности назви, ніс давньо
руського човна у вигляді чубатої чайки, наве
дено в книзі з мініатюри Родзивілівського лі
топису. Ну чого, здавалося б, ще потрібно!
Дуже вдало Т. Каляндрук полемізує з істори
ком Є. Синицею, який в книзі «Перунові діти»
запевняє, що українці, в тому числі козаки,

не мали своєї фльоти, заперечуючи тим са
мим «Літопис Руський»… «Ізяслав хитро був
спорядив на море човни: гребці в них були
невидимі.., а керманичів було двоє – один на
носі, другий на кормі; куди вони хотіли, туди
йшли, не обертаючи човнів». А козацькі де
санти, які чи не щороку палили передмісця
Стамбулу. Може вони перелітали через Чор
не море на шароварах, як в мультфільмах
Дахна. До речі слово шаровари зовсім не ту
рецького походження, як пнуться довести
деякі учьониє, а домашнє – скіфське. Й таки
ми прикладами власної нижчевартості книга
просто рясніє. Ось наприклад А. Желєзний в
своїй псевдопраці «Походження українсько
російської двомовності в Україні» прямо пупа
надриває сердега, доводячи, що українську
мову зіпсували поляки, щоб відірвати «хох
лів» від «русскава міра», нехтуючи тим, що

«Запорожці пишуть листа турецькому султанові» — відома картина українського художника Іллі Рєпіна, яку він створив в чотирьох екземплярах.
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такі ж слова є в чеській, словацькій, білорусь
кій, хорватській, сербській мовах, мабіть не
відаючи: до середини VІ сторіччя (час авар
ської навали) ці народи мали спільні Подніп
ровські терени, а отже й спільну мову. Й ця
могутня мова побутувала від Рейну й до Ра
(Волги) і її знавли всі освічені люди ранньо
феодальної доби. А російська й українська
мова разюче різні за своєю духовною суттю.
Слово Мати для українця святе. Московіт
ське ж Мать – наймерзенніший матюк. І це,
справді, російський народний винахід. Єди
ний і неповторний в світі за своєю ницістю.
«Коли ти сквернословиш – твоїми вустами
говорить Сатана!» – наголошує національна
мудрість. Ба, ні! В Європі є ще один народс
квернослівник – угорці. Бо ж це люди з одно
го кореня й з одної території. Хоч як москов
ські ніби історики ставлять Залєсьє до Киє
ва, це в них виходить, коби горбатого до сті
ни. Створюється враження, що наші «учьо
ниє» просто мавпують ту писанину, яку їм
підсовує «Старшой», чи то нехтуючи, а чи бо
ячись заглянути в позасовєцькі документи.
Наприклад арабський мандрівник ІХ сторіччя
аль – Масуді називає русів кузакана. Подо
рожуючи Індією письменник й мандрівник
князь Е. Ухтомський у своїй праці писав
«…недаремно в Індустані узвичаєно назива
ти кОзаками тамтешніх сміливих кінних, а то
й, навіть, піших воїнів  раджпутів». Під коза
ками маючи на увазі кубаньців – нащадків
Запорозької Січі.
Т. Каляндрук розгорнуто дає порівняння
наших давніх національних богів й сучасних

Ю. Брандт. Запорожці
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небожителів Індії. А вони разюче схожі. А це
підтверджує здогади вітчизняних академіків
старої доби Красуського, Марра, Потебні,
про розселення з Подніпровської рівнини
аріїв ще в доскіфські часи на терени Індії,
Малої Азії, Середземномор’я. Тотожні боги
Вишній – Вішну. Яма. Макош. Сварог і бог –
Творець Свараджа. Перун й Перджаня. Ав
тор дуже тонко спостеріг подібність бойових
мистецтв індусів й запорізьких козаків, зго
дом кубанських пластунів, а з цього одноз
начно випливає, що вони дуже давнього індо
– арійського кореня, тобто виникли ще за
довго до розселення з Подніпровської рівни
ни аріїв. А щоб це мистецтво виникло й роз
винулось потрібно було мати досить сильне
й значне військове осердя хліборобської
держави, яка на мою гадку, існувала тут вже
VI – V тисяч років до нашого часу.
Чільний розділ праці присв’ячений деталь
ній розвідці дратівливої теми – походженню
самоназви козаки. Т. Каляндрук не ставить
чіткої крапки над «І», даючи кілька версій, ніби
запрошуючи читача до співпраці. Одна з них
– ті, що ходять з косою – чубом, як означен
ням військової людини. Відомо: косу носили
наші опришки, збройовики болгарії, сербії,
хорватії ті ж індуси – кшатрії, з косою зобра
жений Перун на Радивілівському літописі,
князь Святослав носив косу – чубарочку.
Друга версія: ті, що були озброєні косами.
Справді коси мали на озброєнні ще давні ру
сичі. Татари сім тижнів, а Київ здався за 4 дні,
не могли взяти Козельськ (Чернігівське кня
зівство), як на косовицю українські богатирі

вривалися в Батиєві лави, відтинаючи ноги і
ворогам, і коням. Чотири темники – полко
водці так й не знайшли своїх синів серед гір
конаючих трупів. Третій здогад: козак від то
го, що вдягався в шкіри дикої кози. Це за
Д. Яворницьким, С. Мишецьким, О. Рігельма
ном. Все розкладено чіто, без зубоскальсьва,
спираючись на історичні факти провідних на
уковців як вітчизняних, так і зарубіжних.
Але, на мою гадку, автор дослідження
особливо кохається в темі національних єди
ноборств. Починаючи з княжих теренів й за
кінчуючи козацтвом, всуціль ІІ світової війни.
Тема козацького пластунства в совітські часи
не просто замовчувалася, вона була просто
вкрай небезпечною, за неї можна було отри
мати в’язничний термін. На тебе одразу ж
ставилося клеймо ярого націоналіста та ще й
буржуазного. Бо саме вони кляті буржуазні
націоналісти назвали скаутські свої організа
ції «Пластом», впроваджуючи й виховуючи
молодь в суто з українодержавницьких пози
цій. І цей рух, хоч і повільно, але все ж таки
шириться Україною. А це й вибиває грунт в
євроазійців з – під ніг, бо ж і назва, і формація
піших розвідників – пластунів чітко простежу
ється лише в слов’ян, й повністю відсутнє в
кіннотників – кочовиків.
Сьогодні в українському військові створю
ються єгерські підрозділи. Хоч єгер німець
кою пластун – розвідник. Чого ми цураємо
ся рідного? Адже воно святіше за чужинець
ке. І буде святіше завжди.
Иван Просяник, письменник
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Зачарована
Десна
Олександр Довженко
горнувши ручечки і теж по#своєму
неначе посміхаючись, що вже ніх#
то тепер її не буде ні дратувати, ні до#
коряти довгим життям, набігавшись і
наколовши босі ноги за сто з чимсь ро#
ків, лежить тихесенько вже головою до
царів, і князів, і страшного суду. Зак#
рились всевидящі вічки, ущухла на#
родна пристрасна її творчість, і всі її
прокляття немовби вилетіли з хати ра#
зом з душею. Ой коли б хто знав, яка то
радість, коли вмирають прабаби, особ#
ливо зимою, в стареньких хатах! Яка то
втіха! Хата враз стає великою, повітря
чисте, і світло, як у раю. Я хутко злізаю
на запічок, звідти плигаю в дідові ва#
лянці і повз старців вибігаю стрімголов
надвір. А надворі сонце гріє. Голуби лі#
тають, ніким не прокляті. Пірат весе#
лий грає ланцюгом і дротом. На драній
стрісі півень піє. Гуси з кабаном їдять
щось з одного корита в повній згоді.
Горобці цвірінькають. Батько труну
струже. Сніг розтає. Із стріх вода кап#
ле, із стріх вода капле... Так я тоді зліз
на купу лози та й ну гойдатися, та й ну
гойдатися, та й ну гойдатися. А по до#
розі з відрами по воду іде дід Захарко,
дід коваль Захарко, іде дід Захарко.
— Ой діду, діду, у нас баба вмерла. Їй
же богу, правда,— гукнув я, щасливий, і
почав реготати.
— Ух ти, розбійник! — розсердився За#
харко.— Так тобі вже смішно, усе тобі
смішно, ось я тобі зараз!.. Гей!
Де ж не взявся рудий бичок Мина,
що любив дукатись, бо ріжки свербіли,
а тут ще до боків кізяки примерзли і
живіт лоскотали. Так він тоді, відчи#
нивши хвіртку отими рогами, що так
засвербіли, і — гуру до Захарка! А той
почав лаяти проклятого Мину і з кри#
ком: «Рятуйте, кишки випускає!» —
упав у калюжу. Ой, як не побачить наш
вірний собака, що Піратом звався, як
дукає Мина коваля Захарка, як торох#
тять відра, кудкудачуть кури, батько
труну робить, із стріх вода капле, та як
не возгавкає! Затахкали качки, засича#
ли гуси, полякались кури, горобці хто
куди киш! А він, клятий, ой, як не під#
скочить, і, забувши, певно, що на
прив'язі, кинувсь доганяти Мину, і
протяг на дроті через двір крещендо
таку гучну ноту, що дріт обірвався!
На якусь мить настала тиша. Над ха#
тою піднялись у небо голуби, знамену#
ючи мир і благодать. Я захлинався від
щастя і так насміявсь, що продовжувати

З

письмом в такому жанрі вже не виста#
чає сил. Тому, аби не впасти змалечку в
символіку чи біологізм, перейду краще
на побутову прозу, тим більше, що вона
вже сама наближається.
З правого і з лівого боку від колодязя
з#за клуні журавлиними ключами появ#
ляються нові старці. Почувши, певно,
нюхом бабин мертвий дух, сліпці безпо#
милково звертають з великої дороги в
нашу вуличку і зразу починають співать:
Ті гі ла а ваші ляжуть черв'ям на рос
точеніє е.
Кості ваші прийме сира мати зе ге мля а,
Тоді не поможуть ні друзі, ні браття,
Тільки вам поможе милостиня ва га ша а!
Обвішані великими торбами, звівши
більма, мовби посміхаючись у небо, во#
ни співали своїх моторошних пісень,
тримаючись одне за одного й за довгі по#
сохи. От на них з лютим гавкотом і ки#
нувсь Пірат. Він ненавидів старців, крім
того, йому хотілось прислужитися бать#
кові, що теж ненавидів жебрацтво. Тіль#
ки забув необачний Пірат, що сліпі ма#
ють свою коварну поведенцію, в чім він
зразу й пересвідчився на власній спині.
— Ой#ой#ой! — жалібно заскиглив
він, коли старечий ватаг Богдан Холод
оперезав його посохом по спині.
Тепер уже нема таких старців. І моли#
тов, і торб у бідності нема. Немає вже ні
сліпоти, ні більм таких шалених на очах,
ні кривизни в ногах, ані горбів... Пере#
велися й щезли разом з куркулями.
Мати боялась і ненавиділа старців, але
наділяла їх завжди щедро. Вона була го#
нориста, і їй дуже хотілось, аби хоч сліпі
вважали її за багату.

Старців налізло повен двір. Богдан
Холод, могутній і вже літній їх ватаг, не
любив ходити з торбою по хатах. Не по#
добались йому ні люди, ні собаки, і не#
відомо — був він сліпий чи видющий.
Він дививсь тільки вниз і мав такі на#
суплені брови, що з#під них, якщо й бу#
ли в нього очі, нічого, крім землі під но#
гами, не було йому видно. А страшний
був такий, що перед ним запиралися всі
двері і примовкало все в хатах і сінях,
аж поки не одійде. Тому він майже не
ходив нікуди і данину свою збирав, си#
дячи коло базару на розі. Він не просив
її, він вимагав. Його оглушливий лютий
голос не годивсь для прохання.
— Подайте мені! Або копієчку!.. Або
бубличка!.. Або яблучко!..— гукав він
грізним хрипким басом, повним неза#
доволення й досади.— Ну#бо, люди,
ну!.. давайте#бо, що милість ваша! По#
дайте, ну що#небудь!..— І коли довго
ніхто не обзивавсь на його заклики, він
люто гепав палицею об землю.— Га! А
бодай вам добра не було, вовки б вас
загризли... По#да#айте!!!
Одного разу, вдаривши отак костуром
об землю, він до смерті перелякав доньку
справника Конашевича, що йшла замрі#
явшись на побачення до якогось панича.
— Ай,— зойкнула панночка і стрибну#
ла як несамовита.— Спасі#і#те!
— Подайте!..
На другий день поліцай Овраменко
понизив старця в правах: він заборонив
йому сидіти біля ринку. Холод осів на
околиці, на безлюдді, під старим хлівом,
де його потроху замучили жорстокі діти
околишніх міщан.
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ЯК ТО БУЛО
— Туди йому й дорога, ідолу. Людей
хоч не буде лякать,— сказав наш батько
й плюнув.— Не старець, чорт його бери,
а наче дуб, розбитий громом.
Батько ставився із зневагою до Холода
і сам не знав за що, мабуть, за марно по#
гублену силу чи за пропащий богатир#
ський голос, що завжди повергав його в
смуток. Взагалі батько так ненавидів
всякий недостаток, що навіть саме сло#
во «бідність» не вживав відносно своєї
особи. Замість «моя бідність» він міг
сказати «моє багатство», наприклад:
«Моє багатство не дозволяє купити мені
нові, пробачте, чоботи».
3 усіх старців батько визнавав тільки
одного — Кулика. І хоч Кулик, одягне#
ний у чемерку і великі незносимі чобо#
ти, здавався зовні багатшим від батька,
він не жалів для нього милостині і ніко#
ли не образив його словом. Він шанував
мистецтво. А Кулик завжди ходив з бан#
дурою і співав не про божественне.
Батько шанував у Куликові зовнішню
пристойність митця. Сам же батько, хоч
і мав вигляд переодягненого у поганю#
щу одежу артиста імператорських теат#
рів, співати не вмів. Лише іноді, напив#
шися з сусідом і другом своїм Миколаєм
Тройгубом, пробували удвох співати
своєї єдиної бурлацької, згадуючи бур#
лакування на Дону, та по Каховці, та по
каховських степах запорозьких:
Чувалы тяжелы, да плечушки болять, эх!
Да лучче бы я нанявся судном бортижать,
Лучче бы я нанявся... Э эх! Да судном
бортижать.
Ой да за рюмочку водки... и... и!..
Далі пісня не йшла. Вони тягли її, як
важку берлину проти води, але спів чо#
мусь розповзався і вщухав від нестрой#
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ності голосового ладу. Тоді співці перес#
тавали диригувати один одному руками і
примовкали, прикро дивуючись своєму
співацькому невмінню, і стихали вже, і
випивали мовчки, щось там нукаючи і
тяжко зітхаючи: «Ой#ой#ой... ну!..»
Так. Отже, на чому ми спинились? На
старцях.
Гукає в калюжі дід коваль Захарко.
Мина хоче діда прохромить рогами. Го#
луби у небі. Із стріх вода капле. Про пе#
кельні муки співають старці. Пірат ска#
женіє. Поверх купи гною півень курку
топче. Горобці на клуні. А я на лозі. Я
гойдаюсь на мокрій лозі, і кашляю гуч#
но, й регочу, щасливий: я чую весну. І
так мені гарно. Все таке веселе. І пахне
все гноєм, пахне мокрим снігом, мок#
рою лозою.
— Та#ту#у! Бичок діда топче!
— Де?
— У калюжі#і! — кричимо разом з півнем.
Жили ми в певній гармонії з силами
природи. Зимою мерзли, літом смажи#
лись на сонці, восени місили грязь, а
весною нас заливало водою, і хто цього
не знає, не знає тієї радості і повноти
життя. Весна пливла до нас з Десни. То#
ді ніхто не чув про перетворення приро#
ди, і вода тоді текла куди і як попало. Ча#
сом Десна розливалась так пишно, що у
воді потопали не тільки ліси й сінокоси.
Цілі села тоді потопали, гукаючи собі
порятунку. І тут починалась наша слава.
Як ми з батьком і дідом рятували лю#
дей, корів і коней, про це можна напи#
сати цілу книгу. Це був мій дошкільний
героїзм, за який мене тепер, напевно,
послали б до Артеку. Тоді артеків ще не
знали. Давно це діялось. Забув, котрого
року, навесні, напередодні паски, повідь

була така, якої ніхто, ані дід наш, ні ді#
дова баба не знали.
Вода прибувала з дивовижною швид#
кістю. В один день затопило ліси, сіно#
коси, городи. Стало смеркати, розгуля#
лася буря. Ревом ревло над Десною всю
ніч. Дзвонили дзвони. У темряві далеко
десь гукали люди, жалібно гавкали пси,
і шуміла й лящала негода. Ніхто не спав.
А на ранок усі вулиці були під водою, а
вона ще прибуває. Що робити?
Тоді поліцейський справник посилає
до нашого батька величезного поліцая
Макара.
— Рятуй людей на Загребеллі. Пото#
пають, чув? — наказує він батьку сип#
лим голосом.— У тебе човен на всю гу#
бернію, і сам ти мореплавець.
Почувши про таку біду, мати зразу в
сльози:
— Паска свята?!
А батько вилаявсь, аби замовкла мати,
та й каже Макарові:
— Ой рад би я людей рятувати, боюся
гріха. Удосвіта Христове воскресіння.
Святої ж паски мушу з'їсти скибку і ви#
пити треба по закону. Два місяці не пив.
Не можу паску зневажати.
— 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!..
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ЯК ТО БУЛО
Наливайте по другій! З весною вас, з
вербою, з водою, з бідою!
Отак почавши розговлятись у суботу,
потрошки#помаленьку поснули ми,
проспали службу божу і тільки вдосвіта
з великими труднощами стали підпли#
вати човном до затопленого села Загре#
белля. Вся загребельська парафія сиділа
на стріхах з несвяченими пасками. Схо#
дило сонце. Картина була незвичайна,
неначе сон чи казка. Осяяний сонцем,
перед нами розкрився зовсім новий світ.
Нічого не можна було впізнати. Все бу#
ло інше, все краще, могутніше, веселі#
ше. Вода, хмари, плав — все пливло, все
безупинно неслося вперед, шуміло,
блищало на сонці.
Весна красна!..
Ми гребли з усіх сил під мудрим керів#
ництвом нашого батька. Було нам жар#
ко од труда і весело. Батько сидів з вес#
лом на кормі — веселий і дужий. Він по#
чував себе спасителем потопаючих, ге#
роєм#мореплавателем, Васко да Гамою.
І хоч життя послало йому калюжу за#
мість океану, душа в нього була океан#
ська. І саме тому, що душі в нього виста#
чило б на цілий океан, Васко да Гама ча#
сом не витримував цієї диспропорції й
топив свої кораблі в шинку. Кажуть,
п'яному море по коліна. Яке там! Неп#
равда. Тільки довідавсь я про це не ско#
ро. Топив наш батько кораблі задля то#
го, щоб бодай хоч іноді у брудному
шинку маленька калюжа його життя
обернулась хоч на час у море — бездон#
не 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 по#
топлених роздутих биків. Вода добра#
лася до церкви, до самих царських
врат. Потонуло все село. Один лише
Ярема Бобир, 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 по#
чала тікати з клуні й комори по снігу,
наш хитрий дядечко зразу догадався,
що буде весною біда. І як не сміялись
тоді з нього дурні необачні кутчани,
він мовчки розібрав на сінях стріху,
зробив на даху кошару, побудував
східці, наносив повне горище сіна і
збіжжя. І ось, коли село замість:
«Христос воскрес»,— гука в розпачі:
«Рятуйте»,— велике Бобиреве сімейс#
тво розговлялось на даху коло ясел в
оточенні корови, коней, овечок, курей
і голубів, зовсім як на старій картині,
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 ве#
ликий піст їла скоромне, яке вона
одержувала вприпуст з закритого по#
півського розподільника. Галасу було
багато. Проте, коли вдуматись, це не
були антирелігійні безбожницькі роз#
мови. Сидячи на стріхах з несвячени#
ми пасками серед потопленої худоби,
віруючі, очевидно, хотіли, щоб бог був
трохи більш уважним до створеного
ним світу. Простіше кажучи, їм хоті#
лось від бога, матері божої і всіх свя#
тих чогось кращого, а не таких приг#
ноблюючих і невчасних прикростей.
— Ну справді, яка це в нечистого
паска, коли її, хай бог простить, дово#
диться 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, стук#
нувся носом під стріху.
— А, ну його к лихій годині,— обіз#
вався з стріхи немолодий вже чоловік
Лев Кияниця і подав батькові чарку.—
Воістину воскрес. Рятуй, Петре, та хоч
не смійся. Скоро он хату понесе. О,
вже ворушиться!
— Ой пробі! Рятуйте! Про#о#обочку!
— закричали баби.
— «Воскресенія день просвітимось,
людіє! Паска господня, паска од смер#
ті 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 плава#
ли давно поміж хатами і святили паски,
підтримуючи
морально#релігійний
рівень парафії.
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ЯК ТО БУЛО
— 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, смію#
чись.
— 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.— Саш#
ко, хватай її роги. Держи, не бійся! Я
підведу аркан під черево... Не проти бо#
га я, духовні люди, не проти паски і на#
віть не проти великого посту. Не проти
вола його, і осла його, і всякого скота
його... І коли я часом гнівлю його все#
сильне, всеблагеє, всевидящеє око, так
це зовсім не тому, що я в нього не вірую
чи вірую в якогось іншого бога.
— Ось будеш ти смалитись у пеклі за
отакі слова! — заступився за господа
дяк.
— Дарма,— сказав батько і, підва#
живши телицю великим кілком, ловко
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втяг її у човен.— Раз уже я грішний,
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 нашого бра#
та, чи мишву, чи черву, чи суховій, чи
лихе начальство або війну. Ну, з друго#
го ж боку, я теж, як божеське створін#
ня, маю свій інтерес і розсудитель#
ність, хоча й дрібну, проте не злу і не
дурну неначе. Справді, чого мені хва#
лити бога, і особливо на великдень, 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.
— 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
гукнув отець Кирило, і тут раптом
створилася прикрість. Похитнувшись
у човні, священнослужитель зателіпав
руками і полетів сторч у воду! А човен
тоді хить на другий бік,— од дяка й па#
ламаря тільки жмурки пішли.
Ой як же не зарегоче наше потопле#
не село, як не возрадуються стріхи! Ба#
би, дівки, діди, чоловіки, діти! От на#
род! Отак сміятися з святої паски, з са#
мих себе, з усього в світі на Великдень!
І де? На стріхах, в оточенні коней і ко#
рів, що тільки роги й голови стирчать з
холодної води. Ні! Національний ха#
рактер загреблян не піднявсь до верхо#
вин розуміння закономірності й до#
цільності лиха. Він спокусив їх на сміх

з святої навіть паски. Дивлячись на
людей, усміхавсь і мій батько — вели#
кий 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 се#
ло згоріло за допомогу партизанам, і
люди, хто не був убитий, кидалися в во#
ду, охоплені полум'ям.
Згоріла церква, переповнена крича#
щими людьми. Високе полум'я палахко#
тіло вночі, тріщало, вибухало глухими
вибухами, і тоді великі вогненні пласти
соломи, немов душі загиблих матерів,
розносило вітром в темну пустоту неба.
Карателі ганялись по вулицях і городах
за жінками, однімали дітей і кидали в
огонь палаючих хат, і жінки, аби не жи#
ти 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.
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Горів і я тоді в тім вогні, загибав усіма
смертями людськими, звірячими, рос#
линними: палав, як дерево чи церква,
гойдавсь на шибеницях, розлітався пра#
хом і димом од вибухів катастрофічних. З
м'язів моїх і потрощених кісток варили
мило в середині двадцятого століття.
Шкіра моя йшла на палітурки і абажури
для ламп, валялась на дорогах війни, виу#
тюжена важкими танками останньої вій#
ни людства. І сталось так, що я не стри#
мався одного разу і, вигукуючи з полум'я
бойові гасла й заклики до лютої помсти
ворогам, гукнув: «Болить мені, болить!»
— Чого ти крикнув? — укорили ме#
не.— 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 люд#
ська є в більшій мірі ділом удачі й щас#
тя, аніж наслідком чеснот.
І був я неправий, звичайно. Ніколи не
треба забувати про своє призначення і
завжди пам'ятати, що митці покликані
народом для того, аби показувати світо#
ві насамперед, що життя прекрасне, що
само по собі воно є найбільшим і найве#
личнішим з усіх мислимих благ. Дивно й
жалісно часом думати, що нема у нас
сили і ясності духу пройнятися щоден#
ним розумінням щастя життя, мінливо#
го в постійній драмі й радості, і що так
багато краси марно проходить мимо на#
ших очей.

Але сідаймо ще раз у вербові човни,
прошу вас. Візьмімо весла ясенові і вер#
німось на Десну, на веселі води того ро#
ку, коли рятували ми з батьком людей на
великдень.
Довго стояла вода весняна, пам'ятаю.
Ще в переплавну середу було її багато
по левадах і долинах, тому і косовиця в
те літо розпочалася пізно.
Збирались ми на косовицю завжди
довго. Вже було сонце зайде, а ми ще
збираємось. Що клопоту, а лайки, мати
лає когось, потім, побачивши мене, як
заголосить:
— Уже на возі, ой!.. Малого хоч би не
брали! Комарі з'їдять!
— Не з'їдять, цілий буде,— сердиться
батько.
— Так утопиться в Десні, от щоб я
пропала, втопиться!
— Не втоплюся, мамо!
— Невіглас! Упадеш там з кручі в прір#
ву, ой лихо мені!
— Ну, мамо, чого б я падав з кручі... го#
ді...— я трохи не плачу.
— Так косою заріжешся. Кажи, будеш
плигати поміж косами?
— Не буду! Ой їй же ти богу — не буду!
— Брешеш! Сашечко, останься до#
ма,— благає мене мати.— Там так
страшно в кущах!
— Не страшно, мамо.
— Там же ями в озерах!
— Я не полізу в яму.
— Та гадюки там у лісі, ой!
— Ну, мамо, годі... ат!
— Не їдь#бо, синочку. Не пускайте
його!..
На моє щастя, на материні прохання
ніхто не звертає уваги. Батько востаннє
оглядає воза.

— Чи все взяли, що треба?
Все взяли: картоплю, цибулю, огірки,
хліб, казан, велику дерев'яну миску, во#
лок, рядно, косарський прилад, граб#
лі,— все вже на возі.
І ось відчиняються ворота, мати хрес#
титься і щось проказує, коні рушають —
ми їдемо.
Я не оглядаюсь. Коло хати мати#зозу#
ля кує мені розлуку. Довго#довго, не
один десяток років буде проводжати ме#
не мати, дивлячись крізь сльози на до#
рогу, довго хреститиме мені слід і стоя#
тиме з молитвами на зорях вечірніх і ра#
нішніх, щоб не взяла мене ні куля, ні
шабля, ні наклеп лихий.
Довго вириватимусь я в дорогу, поспі#
шаючи в тривожну далечінь. Прощання
перейде колись у картини мої, розлука
зів'є собі гніздо в моєму серці. Всі поки#
датимуть когось і поспішатимуть назус#
тріч невідомому, і комусь буде жаль.
Тільки я ще нічого не знаю про се.
Я лежу на возі. Навколо, спинами до
мене, дід і батько з косарями. Мене ве#
зуть у царство трав, річок і таємничих
озер. Віз наш увесь дерев'яний: дід і пра#
дід були чумаками, а чумаки не любили
заліза, бо воно, казали, притягає грім.
До Десни верстов п'ять дуже складної
дороги. Переїхати треба дві великі ка#
люжі з гнилицями, що ніколи не виси#
хали, два мости, потім знову одну гни#
лицю, потім два хутори з собаками і се#
ло Мале Устє по вузесеньких кручених
вуличках, далі треба їхати вздовж річки
крутим берегом і боятись, щоб не пере#
кинутись у воду, потім треба було брати
праворуч униз і з розгону — через річеч#
ку бродом, далі на гору і з гори, і знов на
гору і з гори, а далі праворуч раз і дру#
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гий, і знов понад річкою між осик і ду#
бів, і вже аж там, над самою Десною, бу#
ло моє царство.
По дорозі косарі гомоніли про різне,
злазили з воза перед калюжами й на го#
ру, потім сідали, і я знову бачив навко#
ло себе вгорі їх велетенські спини, а над
спинами і косами, які вони тримали в
руках, як воїни зброю, у високому тем#
ному небі світили мені зорі й молодик.
Пахне огірками, старим неретом во#
лока, хлібом, батьком і косарями, пахне
болотом і травами, десь гукають, і... зра#
зу чую, деркачі й перепілки. Чумацький
віз тихо рипить піді мною, а в синім не#
бі Чумацький Шлях показує дорогу.
Дивлюсь я на моє небо і повертаю з во#
зом і косарями праворуч і ліворуч, і зо#
ряний всесвіт повертає разом з нами, і я
непомітно лину в сон, щасливий.
Прокидаюсь на березі Десни під ду#
бом. Сонце високо, косарі далеко, ко#
си дзвенять, коні пасуться. Пахне
в’ялою травою, квітами. А на Десні
краса! Лози, висип, кручі, ліс — все
блищить і сяє на сонці. Стрибаю з кру#
чі в пісок до Десни, миюся, п'ю воду.
Вода, ласкава, солодка. П'ю ще раз, уб#
рівши по коліна і витягнувши шию, як
лошак, потім стрибаю на кручу і гайда
по сінокосу. І вже я не ходжу, а тільки
літаю, ледве торкаючись лугу. Вбігаю в
ліс — гриби. У лози — ожина. В кущі —
горіхи. В озері воду скаламучу — риба.
Отак я раюю днів два або три, аж по#
ки не скосять траву. Ношу дрова до ку#
реня, розводжу огонь, чищу картоплю,
ожину збираю косарям для горілки.
Після косовиці починаєм гребти сіно
гуртом, і ось потроху міняється наш
світ чарівний: батько, дід і дядько ста#
юті чомусь мовчазними і збентежени#
ми, якась підозра проявляється в очах:
вони починають ділити копиці.

Сінокіс у нас був гуртовий. Його ніх#
то не міг поділити, бо кожен боявсь, що
йому припаде та третина якраз на колі#
ні Десни, яку щороку ріже нещадно
весняна вода. Тому косили і гребли гур#
том. Потім ділили копиці, і вже тільки
тоді кожен стягав їх у стоги до свого ку#
реня. І так ставалося чомусь, не знаю,
що при розподілі копиць ні одна майже
косовиця не кінчалася миром. Завжди
чомусь здавалось батьку або дядьку, що
хтось когось обдурив на одну копицю, і
тоді, слово за слово, серця сповнялися
лютого гніву і великі наші батьки почи#
нали лаятись, гукати, а потім битися
над зачарованою річкою Десною.
Вони билися великими кілками,
граблищами, держаками вил, тримаю#
чи їх в обох руках, як древні воїни. Ча#
сом вони ганялись один за одним з со#
кирами, гукаючий так голосно і страш#
но, що луна йшла по Десні, понад
Черв'яковим лісом і понад тихими, та#
ємничими озерами. Тоді ми, діти, теж
починали ненавидіти одні одних, цеб#
то ми з братом Самійлових хлопців, і
готові були теж кинутись у бій, та боя#
лись. Для повноти ненависті у нас ще
не вистачало літ і недолі. До того ж нам
вельми не хотілося втрачати рибаль#
ське товариство. Ми одвертались і не
дивились тоді на малих своїх ворогів.
Одні тільки коні не брали участі у
війні. Вони паслися вкупі, однаково
худі й мозолясті, з великими вавками
на потертих спинах, і хитали головами,
байдуже дивлячись на нас і одганяючи
дурних своїх оводів.
У цих запеклих боях особливою від#
вагою і хоробрістю відзначався дід.
Минуло вже півстоліття, як його не
стало, але скільки б я не жив, ніколи
не забуду войовничої пристрасті, що
ховалася в добрих дідових грудях.

Він був здатний до такого шаленого
накалу гніву, що йому міг би позаздри#
ти найбільший у світі артист чи генерал.
Під час бою він весь палав. Його ви#
сокі груди ходили тоді ходором. Ду#
дочки свистіли куди попало, хрипіли й
кукурікали з його грудей, але їх перек#
ривав його одчайдушний бойовий
клич: «Сибір нашого царя!»
З цим могутнім гаслом він кидався в
атаку, мов справжній отаман свого сі#
нокосу, поки грижа не валила його під
копицю, де він качався тоді на спині,
закарлючивши ноги і навіть пальці на
ногах, хапаючи її руками і заганяючи
назад, як злого духа. Упоравшись трохи
з духом, дід знову хапав вила чи сокиру
і стрімголов кидався в саме пекло. Тоді
загарбник Самійло не витримував дідо#
вого нападу і подававсь навтіки під ду#
би. Вони бігали поміж дубів і копиць, та
не міг уже Самійло втекти від діда. Вже
спотикнувся він, захекався, уже почав
кричати: «Ай, рятуйте!» Вже замахнувся
дід на Самійла сокирою... Тоді я не вит#
римував і затуляв очі, а вони рубали
один одного сокирами, як дрова. Кров
лилася з них казанами. Вони відрубува#
ли один одному голови, руки, врубали#
ся в розпалені груди, і кров, кажу ж бо,
лилася з них відрами, казанами. Вони
то розбігалися, то кидались один на од#
ного в атаку з довжелезними дерев'яни#
ми вилами, кричачи:
— Уб'ю!..
— Прохромлю!..
— Ай, рятуйте!..
— Ага#а#а!..
Розлючений Самійло кидався на діда,
і прохромлював його живіт наскрізь ве#
личезними кидальними вилами, і при#
тискав до стерні, мов Георгій Побідоно#
сець змія. Дід так страшенно кричав од
болю, що листя на дубах шелестіло, а
луна йшла така, що жаби плигали в озе#
ра і ворона, про яку йтиме мова далі,
піднімалась над лісом. Однак дід усти#
гав якось розмахнутися знизу і так хряс#
нуть Самійла сокирою по лисині, що
голова в нього розвалювалася надвоє,
як кавун, і тоді Самійло... Отаке#то.
Ці страшні побоїща закінчувалися
десь аж підвечір, проте завжди щасливо.
Всі виявлялись живі і неушкоджені,
тільки довго і важко хекали від внутріш#
нього вогню. Отамани були бліді од
сильного бойового пеку і розходилися
по куренях, грізно оглядаючись.

Продовження в наступному номері.
Мальовані ілюстрації: Івахненко О.
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ТРАДИЦІЇ

КОЛОВРАТ НЕБА
«А ми нивку виорем…»
Мостовиці
Неодружена молодь теж справляла
свого К о л о – дія. Щоб не прогнівити
старших жінок та чоловіків, звичаєве
право це суворо забороняло, юнь сво#
го Колодія справляла аж в суботу. Й
далеко за селом. Зазвичай на мосту.
Адже міст – уособлення двох світів,
відтак – двох начал: правий берег –
жіночий, лівий – чоловічий, вочію
прояв звичаїв матріархату, що дожили
наших днів. Ріка виступає і як плин#
ність часу. Але в закрижанілій річці
час зупинений. Саме це дійство, бо
щука в оцей день розбивє кригу хвос#
том, й зрушує колообіг на Весну. Дів#
чата, напередодні, запрошували хлоп#
ців з іншого кутка, або навіть з іншо#
го села. Парубота з бубонами, козою,
гудами, дівчата з вереском, вигойку#
ванням, тріскачками, як сонце вже
підбивалося вгору, квапилися до мос#
ту. Попереду парубочої ватаги – князь
на баских конях (накриті рядном двоє
молодців). А своє калагвище чолила
вершниця – княгиня – незаймана
дівчина з «цілушкою» на довгій жер#
дині. Вся штука полягала в тому, що
князь своїм «правилом» мав, в чесно#
му поєдинку, проштрикнути «цілуш#
ку» – задіяти Коло. Запліднити його.
Подати знак Землиці – Дівиці, що не#
забаром зерно ляже в її Святе Лоно.
Дівчата – боярки, сміливо кидалися
обороняти свою княгиню. Бояри –
підтримували свого князя. Інколи до#
ходило й до крові.
Як розповідали батько, дівки, якщо
князь був не найкращого штибу, мали
в запасі на обручику не папір, чи сит#
чик, а свинячий міхур, який проткну#
ти було просто неможливо, щоб ти не
робив. Посоромлена таким чином чо#
ловіча ватага – повинна була вистав#
ляти дівчатам значний могорич, а
княгині купляти, в складчину, нові
черевички.
Але якщо князь припадав усім дів#
чатам до серця – творилося гуртове.
Тут же розкладалося вогнище. На дов#
гій тичині підвішувалося кільце ков#
баси. Хлопці мали дострибнути її й
відкусити зубами, але не з’їсти, а при#
нести дівчині, яку вподобав на знак
великої приязні. Дівчина ж мала дати
парубку, в нагороду гарячого гречано#
го млинця і, пришпилити на груди,
пучечок фарбованого пір’ячка, або

паперову квітку. «Чіпляю тобі квітку,
щоб оженився швидко і взяв собі жінку,
як на небі зірку!» Це був вірний знак,
що й хлопець припав їй до серця і
можна не боячись отримати гарбуза,
туди засилати старостів. «Ой спасибіг
Коло – дію, що з’єднав докупи. Цілува&
лись, милувались, аж злипались губи!»
Микола Брицун#Ходак. До Великод#
ня дівчина мала вишити хлопцеві хус#
тину і розмалювати власноруч кілька
крашанок. А хлопець – купити їй на#
мисто чи дукач.
Жарини з вогнища, це робила діт#
лашня, що зчиняла теж між собою
калгатню, кидала з мосту на кригу,
щоб зрушити час на весняний день.
Своєрідне єднання Вишнього Вогню і
Земної Водиці Животворящої.
Висока духовність й поетичність на#
ших предків ще й ще раз засвідчує,
про світову значимість української
обрядовості.

Ярилочку Ясен …
Свято споконвік відзначалося в пер#
ший день березня – соковика, адже за
праукраїнським календарем – це поча#
ток новоліття й перший день весни. З
цим днем хлібороб пов’язував майбут#
ню долю врожаю: якщо день сонячний
– уродить пшениця. Якщо хмарний –
буде врожай на просо й гречку. Якщо
зранку світить сонце – на ранню весну.
Якщо хуртовина – на пізню.
В цей день за прадавньою кощюною
сам Бог Сонця Ярилочко Ясен, Ви#

тязь Небесен спускається на Землю.
Діди, з соломи плели до Ярого дня
Зюзю – капосного божка зими. Цьо#
му страшному опудалу поселяни від#
давали всі свої болячки, наряджаючи
в старі натільні сорочки. Самі ж ста#
ранно купалися в лазнях, вбираючись
у все нове. Саме так знешкоджувалося
силове тло хвороби– людина видужу#
вала навіть без ліків.
Вдосвіта хлопці на західній околиці
села розводили Чистий Вогонь. І на
довжелезних дерев’яних вилах з май#
дану – площовиці несли й вкидали
божка, що капостив усю зиму в багат#
тя, туди ж вкидалися й віхові солом’яні
шляхові знаки, поторочі з ланів, що
оберігали їх дух всю зиму.
І як лишень сходило сонце – квапи#
лися на східній бік села з Білим Бич#
ком – третячком (бо ж березень– тре#
тій календарний місяць) уособленням
Сонцеликого Бога. Між рогами прик#
ріплювалося, натерте до блиску, мідне
кружало. (В світових релігіях всі вер#
ховні Божества перевтілюються в Зо#
лоторогих бугаїв: Зевес, що викрадає
Европу, єгипетський Золотий телець –
Озіріс. Вкраїнці теж вшановували Тура
златорогого. Рогаті трипільські горщи#
ни, ошир Таврія говорять самі за себе.
ТавРОС по грецьки б у г а й). В супро#
воді музик, на всиленому через кільце
черовоногаптованому рушнику, бичка
# третячка водили по всих хазяйських
нивах, співаючи: «Да вроди Білий, да
вроди Бицю, нам ярую пшеницю! Дамо
Тобі водиці, шовкової травиці. Хлопця
молодого – не много – одного!» З влас#
них записів на Сосниччині.
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Ближче до села святкову юрму
хлопців зустрічав дівчачий гурт. Гли#
боко кланяючись, вони простилали
чорного та червоного вишиття руш#
ники, перед Ярилочком Ясним –
знаками рясного дощу та ярого со#
нечка. Якщо Бугаєць наступав на них
– це вважалося вкрай добрим зна#
ком: ниви будуть важкоколосими,
дівки повноголосими, вулики – з ме#
дом та воском.

Божий Дар (Благовіщення)
Вшанування П л у г а, як святого
для орійських народів знаряддя, ві#
доме з незапам’ятних часів. Батько
історії описав це так: «Таргетай мав
трьох синів: Ліпоксая, Арпоксая та
Колоксая. На час життя цієї родини
їм з Неба був посланий Дар: «золотий
плуг», «золоте ярмо», «золоту сокиру»
і «золотий шолом».
Першим знайшов цей небесний дар
Ліпоксай, але не зміг його взяти й при&
нести додому. Тільки він намагався це
зробити, той покривався вогнем; так
само не міг його взяти і другий син Ар&
поксай. Коли прийшов третій син Ко&
локсай то забрав цей Дар і приніс його
до житла.
Нащадки Ліпоксая і Арпоксая стали
орачами – хліборобами та скотарями.
А нащадки Колоксая – Царськими
Скитами.
Золотий дар Неба: плуг, ярмо, соки&
ра і шолом пильно охороняються царя&
ми Скитії й всіма скитами. Цей Дар у
великій пошані серед всіх скитів».
«Історія України написана Геродо#

том». «ФОП Стебеляк». Київ. 2012
ст., 40 – 41.
Нескладно підрахувати, що володар
Скитії Таргетай жив 3501 рік тому.
Проте є відомості набагато древніші.
Знаний вкраїнський шумеролог
А.Г. Кифишин розтайнував напис в
наверші зображення плуга, запряже#
ного парою волів з (найдревнішої на
планеті «бібліотеки») Кам’яної Мо#
гили, що недалеко Запоріжжя: «Ра&
дісно рало ріже землю». А це 10 тисяч
років тому. Десь в цей час витворю#
вався й праукраїнський хлібороб#
ський епос. Сам Сварог – Небесний
Коваль дарує оРУСам плуг який він
викував. 1 листопада, тоді сузір’я
Оріон (плуг) лягає на обрій. А вже
Бог Велес на Благовіщення, з Вишніх
піль, приганяє орачам воликів. Ще
донедавна будити передчасно землю

суворо заборонялося – плуг полама#
ється, а розколошкані гади вжалять
орача. Навіть зараз поселяни, в до#
машньому господарстві, дотриму#
ються звичаєвих правил, роз почина#
ючи сільськогосподарські роботи ли#
ше по Благовіщенню.
До цього дня всім селом в складчи#
ну пікся здоровезний Хліб – Скла#
день, який умащувався яєчним жов#
тком та медом. З#поміж поважних
господарів вибирався найстарший –
Воловий Дід. В супроводі музик в по#
ле на рушниках виносилося обрядове
давнє Рало й Коровай – Складень,
який
доручали,
ще
чистим
хлоп’якам. Це було лише чоловіче
дійство, адже оранка – важка праця.
З пагорка, з Благою Вістю, спускався
Воловий Дід – Вол(ос), ведучи за со#
бою молодих, вже приручених до
праці, бичечків, яким навіть, в бід#
них селах, роги визолочувли.
«Діду?! Куди йдете? Куди Роги Золоті
ведете?» – гукали навстріч хлоп’ята.–
«На непочату нивку! На Божу половин&
ку! – відповідав поважно Волос. –
«Так, а чи продасте, чи за Хліб Святий
дасте?!» – «Ні, не продам, а за Хліб
Святий Вам дам!» – відказував Воло#
вий Дід. М. Брицун#Ходак. Коростен#
щина. Половина хліба віддавалася би#
чечкам. А половину – Дід ніс до села
й роздавав у кожен двір, як знак Бла#
гої Вісті – можна виходити в поле.
Парубки ж запрягали бичечків в рало
й прокладали першу Красну, або Божу
Борозну, як благословення найголов#
нішої праці року.

Благовісник
Благовісник відзначався другого дня
по Благовіщенню й велелюдніше від
нього, бо тут беруть участь й дівчата.
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На чорному бугайці, із визолоченими
рогами, а це вособлення грозової хма#
ри, хлоп’ята везуть до села Ярила сон#
цекудрого – жвавого й веселого семи#
літка. Дуже добрим вважався знак, як#
що в цей день прогримить перший
грім й піде теплий дощ, вмиваючи
Землицю – Дівицю від зимової суги. У
величальній Ярилу співається: «Яри&
лочку Ясен! Витязю Небесен – сонцекуд&
рий! На златорогі Тури стань! Во срібля&
нії сурми склич! Во мідянії набати вдар!
На ясен День! На світел День! На Велик
День! Благослови нас своїми перстами
сяючими!» Вісті Ізначальні. Сувій ІІ.
Недарма парубки виносили до край#
ньої хати бубони, а чи тулумбаси і, як
тільки появлялася хлопчача калагва,
спочатку зрідка, а тоді все частіш й
частіш бити в свої набати. А сурмачі
зично трубити, тим самим спонукаючи
небо до дії.
Дівчата ж вручали «Богові» величез#
не уквітчане семицвіттям стрічок –
знаком веселки – Кружало. Й під охо#
роною, бо темні Зимові сили – при#
морозки, ще можуть нашкодити і са#
довині, й посівам супроводжують
Ярила на головну площовицю села.
«Ми Тобі столи тесовії ставимо! Ми
Тобі Колачі роджанії кладемо! Ми Тобі
Су – Раї медовії друзимо – звідай сам,
благослови нам!»
І коли Ярило дрібен дощиком (не#
бесним сіменем) благословляє Земли#
цю – Дівицю можна розпочинати будь
– яку роботу і вдома, і в полі. На ниву
дітлахи виносили хрестовидні, або
ромбічні коржики всіяні маком, як по#

шанування весняного Сонця – запо#
руку плідного врожаю. По цьому дню
кожен господар намагався розпочати
польові роботи новим реманентом, і в
новому одязі, що теж забезпечувало
новий, ваговитий колос.
Дітваки в цей день завзято й радісно
грали в г и л к и. М’ячика – уособлен#
ня Сонця, намагалися вдарити якнай#
вище, піддаючи сили світилу, щоб і во#
но підіймалося догори якнайскоріше,
даруючи білше тепла землі.
Я, малий ще зовсім недавно, в 60 –их
роках минулого сторіччя, звідав цього
запального древнього грища.
Благовісник – обряд, на нашу гадку,
скитського часу. Бо ж вже тоді орійці
навчилися виливати мідні казани. Й
миттю зрозуміли: якщо на таку посу#

дину туго напнути шкіру, вийде диво#
вижного звуку вістовий музичний
інструмент.

Діда Весняного
На 18 березня припадає й прадавнє
свято Діда Весняного. Оскільки в
цей день на поле вивозять Дідуха –
де затайнований дух врожаю, пра#
вильніше було б наректи обряд Діду#
ха весняного.
Кіньми опікається Бог Волос. Коню,
який йому полюбився, він вночі навіть
гриву заплітає кісками.
Але по розгаслому весняному шля#
ху трудити коней вкрай небажано.
Тому хлопчакам старі діди виплітали
солом’яних коньків, на яких ті гар#
цювали, охороняючи Весняного Ді#
да, вбраного в старенького кожуха.
Парубки санками вивозили сніп на
пригорок й питали: «Подивіться, Ді&
ду, чи близько Весна їде?!» Якщо день
був сонячним Дід відказував: «Уже
недалечко! З червоним яєчком!» Якщо
похмурим, сльотяним і холодним:
«Так це ж вербич – кожух тербич!»
Тоді Дідуха залишали на пагорку в
кожусі, щоб він Теплого Олексу виг#
лядав. Клали в середину снопа паля#
ницю й корячок медівниці, щоб не
охляв за цілих два тижні, і щоб було
чим пригостити бажаного хліборобо#
ві гостя, який, неодмінно, мав при#
нести в своїх саквах гарну погоду.
В цей день, якщо дозволяла погода,
об’їзджали молодих коней. А на арга#
маках грали у випередки. Кінь, що їх
вигравав звався Чоловиком, його як#
найменше залучали до роботи, берегли
в чистоті для обрядових дійств протя#
гом всього року.
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Дівчата в цей день вперше випуска#
ли на воду качечок приспівуючи:
«Виринь, виринь, гоголю, із води! Ви&
руч, вируч Весноньку із біди!» В цьому
обряді до нас дійшов міт раннєТри#
пільської доби про творення Всесвіту
з Яйця – Райця, яке знесла Утінка –
Матінка, що засвідчує тяглість тися#
чоліть й древність української мови.

Сорочини (Велик – День)
Прадавнє свято зустрічі Весни. Й
відзначається воно на весняне рівно#
дення. Справді, починаючи з 22 бе#
резня (соковика) день переважував
ніч. Й саме цю перемогу Світлого
Дня, якого арієць уявляв на Білому
коні із золотим списом – сонячним
променем, й святкувавли в давні#
прадавні часи. Колись, на Присей#
мів’ї, в це свято парубки з музиками
водили гнідого (червоної масті коня)
з білявим хлопчиком – верхівцем.
Це був знаковий час для хлібороба –
готівля до сівби. Вистав вуликів з ов#
шаників. Гуртування й найми пасту#
ших ватаг. Зрух йшов у всій природі.
Сорока в цей день клала 40 лозинок
на гніздо. 40 перших жайворонків
поверталися з Раю – Ирію, несучи
Золоті Ключики, щоб Леля – Богиня
відімкнула Весни браму райдужну.
Тому напередодні матерки випіка#
ли малечі 40 жайворонків, щоб кож#
ному птаху, що вернувся на рідну
землю, дісталося по крилатому кор#
жику. А ще малеча брала з собою до
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кишень гусяче пір’я: і щоб гуси гарно
неслися й висиджували потомство, і
щоб… «Летіть, летіть, жайворонки,
до нашої нивки! Спішіть, спішіть, лю&
бії, і до половинки! Хай нам родить
житечко, і просо, і гречка: ось вам
срібле пір’ячко на гніздечко!»
Більш старші хлоп’ята несли нові
колеса, прикрашені печеними жай#
воронками – як знаками радісного
весняного сонця. А вже старша мо#
лодь йшла на святі пагорби (Красні
Горки) з пишними паляницями теж
означеними обрядовим печивом, на

вишитих весняними знаками руш#
никах (найчастіше це були коні, або
птахи). Половину жертви лишали
Лелі з її співучою свитою, половину
роздавали господарям – для худоби.
Самі ж варили 40 вареників – весе#
личів, мабуть все ж таки Велесичів.
Досить характерний, для нашого
краю, і обряд топкання рясту (рос#
лини з родини цибулькових). Старе
й мале виходило до байраків – гай#
ків: «Топчу – топчу ряст, Бог здоров’я
дасть! Дай, Боже, того року діжда&
ти, в здоров’ї, ряст потопкати!» –
примовляли.
З цього дня дівчатам дозволялося
співати веснянки, гаївки, гагілки,
заклички, зачіпки. «А вже Весна
скресла! А вже Весна скресла! Що ти
нам принесла? Що ти нам принесла? А
я вам принесла коробочку бобу – хлоп&
цям на хоробу! А я вам принесла міши&
ну муки – хлопцям на колюки! А я вам
принесла ложечку перцю, щоб дерло
хлопцям по серцю! Шкода мені вечо&
рочка – не гуляв я вчора. Пройшло моє
гуляннячко, да ще й мова розна. Не
лай мене, моя мати, що я хожу поз&
но!» Миколоа Брицун#Ходак. Овруч#
чина. «Гой сірії гуси гречку поїли. На
синє море пить полетіли! Біжи, Ган&
нусю, переймай гуси – цілуй хлопчину
у руді вуси! Дівчата мої, що вам до
того! Хоч і цілую та не чужого! Прис&
тало личко моє до нього. В нього видо&
чок, як гурочок. В нього брівоньки, як
шнуроньки. Вон мені милий, я йому
мила, я в його саду сливку садила!»
с. Пишини. Пашинська Христя Іва#
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ТРАДИЦІЇ
нівна.
Олевщина.
М. Брицун#Ходак.

«Єдє вєсна, єдє…»
На мальовидлі відби#
тий прадавній магічний
обряд Злюбу Діви та Ле#
бедя – крилатого князя
Ирію – Раю, в якого пе#
ревтілювався сам РОД –
Ізначальний. На почат#
ках ХХ сторіччя він уже
вичахав, пертворившись
в дівочі забавки. Проте,
хлопців за підглядини,
вони могли добряче від#
шмагати, лозинягами.
Влітувані дівчата збира#
лися за селом на пагор#
бі, в наших Куренях, як
розповідали батько, це
була Бабичка (Бабина
гора). Раз на рік надяга#
ли там на себе довгі, з
рукавами, аж до землі,
чорновишиті сорочки,
що нагадували пташині
крила й на самому чоло#
почку затівали, з про#
тяжними згуками, та#
нок. Були ті згуки схожі
на срібногорлі журавли#
ні та високі лебежі ви#
зойки: «Гой, Вєсно –
Вєсно, де ти зимувала?»
– «У садочку на колочку
сорочечку пряла! А ворони
оснують! А сороки вит&
чуть! А білії лебеді ще й
вибілять на воді!» Лиза
Марія, Гаращук Оксена.
с. Жерів. Народицький
р#н. М. Брицун – Ходак.
І птахи, справді відгу#
кувалися на ті дівочі
кличі, спускалися долу й
затівали з юнками та#
нок. Волхви по пташи#
них голосах (чи дзвінко
ті лунають, чи приглушені, чи часто,
чи рідко) визначали весняну, літню, і
осінню годину.
Цей космогонічний сюжет, з бере#
гів Дніпра, бо ж відомо птахи при зи#
мівлі в теплих краях не паруються й
потомства не виводять.
Діву яку вибирав лебідь нарікали
Весною. Вона спускалася з пагорба
(могили) – тобто з Небес, де її вже
чекали прубки із «золотою» сохою.
Небесну Діву саджали на те рало, на#
дягали рогату корону, як знак Моло#

дого Місяця, а отже скотьєго Бога –
Волоса, й під голосисте калатання
дзвіночків сповіщали: «Єдє Вєсна,
єдє, на золотой сохоньцє сєдючі! Пра&
вою ручкою золотоє зєрно сєючі,
гу–у–уй!» Сосничина. Власні запи#
си.
Стародавній культ Бика – Корови,
як пише в своїй праці «Благослови,
Мати» Докія Гуменна притаманний
всім народам, що жили навколо Се#
редземного та Чорного морів. Шу#
мерська богиня Іштар саме й зобра#

жалася як жінка з коров’ячими рога#
ми, або ж як корова з людським об#
личчям, знаменуючи цим достаток, а
отже пишний врожай. Ще по сьогод#
ні старші українські жінки, йдучи на
поле, вив’язують хустини «рогачи#
ком», підсвідомо наслідуючи прадав#
ній доТрипільський обряд.
Іван Просяник, письменник,
знавець народної мудрости.
Малюнки автора.
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КАЗКА

«Заєць та іжак»

Їжак стояв собі коло дверей своєї но#
ри, заклав лапки за пояс, виставив ніс
на теплий вітер та й мугикав собі стиха
пісеньку — чи гарну, чи погану, кому яке
до того діло? Як знає, так і співає.
Мугикав собі тихенько, а далі
подумав:
«Поки там моя жінка миє дітей та дає
їм свіжі сорочечки, дай лишень піду я
трохи в поле, пройдуся та й на свої буря#
ки подивлюся, чи добрі виросли».
Буряки були недалеко від його ха#
ти. їжак брав їх, скільки йому треба
було на страву для своєї родини, а то#
му говорив завжди «мої буряки». Ну,
добре. Обережно зачинив він за со#
бою двері й поплентався стежкою в
поле. Недалеко й пройшов, аж тут
назустріч йому Заєць. Він також вий#
шов прогулятись і до «капусти своєї»
теж навідатись.
Побачивши Зайця, їжак привітав його
чемненько. Та Заєць був собі великий
панич і дуже горда штука. Він не відпо#
вів на їжакове привітання, а тільки гля#
нув на нього дуже звисока й озвався:
— Ого, а ти чого так рано ось тут по
полі волочишся?
— Погуляти вийшов,— відповів їжак.
— Погуляти? — зареготав Заєць.— А я
думаю, що з твоїми кривими ногами

краще було б лежати, ніж на прогулянку
лазити.
Ця насмішка дуже розсердила їжака,
бо ноги в нього таки криві.
— Ти, певно, думаєш,— каже їжак до
Зайця,— що ти своїми довгими лапами
швидше побіжиш?
— Авжеж,— відповів Заєць.
— Можемо спробувати,— мовив
їжак.— Ану, побиймося об заклад, поба#
чиш, чи я тебе не пережену.
— Це вже сміх людям сказати. Ти сво#
їми кривульками випередиш мене? —
сміявся Заєць.
— Ну, про мене, спробуймо, коли тобі
охота.
— Гаразд! — відповідає Заєць.— Давай
руку. А тепер біжім.
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— Ну, ну, чого так поспішати,— відпо#
вів їжак.— Треба наперед піти додому,
трішки поснідати, а через півгодинки я
повернусь на оце місце.

Заєць не мав нічого проти, бо і йому
хотілось перед тим похрумати свіжої ка#
пусти. А їжак тим часом поплентався
додому.
Приходить їжак додому і каже до сво#
єї жінки:
— Жінко, збирайся швиденько, підеш
зо мною в поле.
— А чого мені в поле? — питає їжачиха.
— Знаєш, я з Зайцем маємо бігати
наввипередки.
— Чи ти, чоловіче, з глузду з'їхав? —
скрикнула їжачиха.— Ти з Зайцем хо#
чеш наввипередки бігати?
— Авжеж хочу. І ти мусиш мені допо#
могти. Що мала їжачиха робити? Зібра#
лася й пішла з чоловіком.
А дорогою їжак і мовить до неї:
— Бачиш оцю довгу ниву? Тут мають
бути наші перегони. Заєць бігтиме од#
ною борозною, а я другою. Відтіля, з
гори, починаємо бігти. Отже, ти стань
собі ось тут, у борозні, і коли Заєць
прибіжить сюди, то ти підведи голову
та й крикни: «А я вже тут!»
Так, розмовляючи, вони прийшли на
умовлену ниву.

Їжак поставив свою жінку на її місце,
а сам пішов борозною на другий кінець.
Приходить, а Заєць уже там.
— Ну, що ж, біжімо? — питає Заєць.—
Ну, раз... два...
Один став в одну борозну, другий — у
другу.

Заєць крикнув «три» і рушив сам, як
вихор, нивою.
А їжак пробіг, може, з три кроки, по#
тім притаївся у борозні і повернув назад
на своє перше місце. А Заєць біжить
щосили. Та коли добіг на кінець ниви,
аж тут їжакова жінка з другої борозни
кричить йому назустріч:
— А я вже тут!
Заєць тільки очі витріщив з дива: йому
і в голову не прийшло, що це не той
їжак, бо, знаєте, їжак і їжачиха однако#
вісінькі на вигляд.
— А це ж як могло статись? — скрик#
нув Заєць.— Біжім ще раз, назад!
І, не передихнувши добре, він вихо#
ром полетів нивою, поклавши вуха на
спину. їжачиха лишилася спокійнісінь#
ко на своїм місці. А коли Заєць добіг на
другий кінець ниви, то там їжак йому
назустріч:
— А я вже тут!
Розлютився Заєць. Що за диво? Щоб
кривоногий їжак мене випередив? І, не
тямлячи себе з досади, крикнув:
— Ану, ще раз біжім!
— Про мене Семене,— мовив їжак,—
біжім хоч десять разів, мені байдуже.
Побіг Заєць, а знизу знову чує:
— Я вже тут!

Біжать ще раз угору — знов те саме.
Так він, бідолаха, бігав, бігав аж сім#
десят і три рази туди й назад, а їжак
кожного разу був «уже тут». Чи Заєць
добіжить до одного краю ниви, чи до
другого, все чує одно: «Я вже тут». А
сімдесят четвертий раз Заєць не добіг.
Саме на середині ниви впав на землю
і сконав на місці.
А їжак гукнув на свою жінку, і обоє
пішли, радіючи, додому. І живуть, ма#
буть, і досі, коли не померли.
Після того ввесь заячий рід зарікся бі#
гати наввипередки з їжаками.
За матеріалами: Іван Франко.
«Коли ще звірі говорили». Казки.
Малюнки художників Л. Джолос і
Є. Соловйова. Київ, «Молодь», 1956.
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4-7 березня
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ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ

Поштова листівка. Площа Богдана Хмельницького в Києві

ВИКРАДЕНА З РАЮ
Розкажіть про умите радісною сльозою
дитинство і всі зрозуміють яке то ве
личезне щастя мати рідних батьків.
Проводиться паралель між двома сві
тами – РОДинами звичайного васильків
цяробітника та киянинапрофесора.
Дівчинка потрапляє в чуже середовище,
і це стає трагедією її життя. Вона від
чайдушно бореться за свої рідні вито
ки, щораз повертаючись до батьків
ських порогів, щоб зачерпнути з чарів
ної криниці дитинства животворної
води зпід старих верб, й обмити запи
лену порохом цивілізації душу.

Дитинство.
Зшиток другий

хто ж підкаже? Одного з них я переста
ла називати татом, а другого навчила
ся, один з них став Миколою Кіндрато
вичем і німе питання без відповіді гриз
ло мене постійно: Чому він такий не
щасливий? Мені хотілося, щоб він зали
шився з нами.
Колись я казала йому: Тато
Посади сад Доброти в серці своїм,
І мої солов'ї прилітатимуть туди –
Зорю щоранню славити!
Вісті ізначальні

Поштова листівка. Пам’ятник Лесі УкраїнH
ці. Київ. 1975. Вові Удовенко від викладача
німецької мови Тетяни Прохоренко

Розділ 17.
Такою буде твоя Доля
Роде наш! Боже наш! Дєду наш!
Низпошли милости, низпошли радости,
Низпошли щедрости дітям своїм!
«Вісті»

М

оя активність у класі обмежувалася ма
люванням стінгазет, які вчителям і учням
дуже подобалися. Творила їх дома і тоді мені
уявлялися батькові величезні стінгазети з Ді
дом Морозом, всі у блиску, мальовані для Ва
сильківського заводу. Вгорі великими черво
ними літерами писала назву свята, якому
присвячена стінгазета, а зліва вміщувала те
матичний декоративний малюнок, розфарбо
ваний гуашшю. Марічка Дремлюга вписувала

Перший зшиток «Викрадена з Раю»
друкував часопис «Дім і сім’я» в 2013
році, продовжив «Українська РОДина»
з 2015 по 2019 рр.
РОДе Предвічний! СвятРусі Хранителю!
Тобі ввіряю Долю свою! Тобі ввіряю Думу
свою! Тобі ввіряю Десницю свою!
Світлом Твоїм очищаюсь! Силою Твоєю
возрождаюсь! К стезям Твоїм Небесним
приклоняюсь! Ібо Ти єсть Добром! Ібо Ти
єсть Добром! Ібо Ти єсть Добром!
Добром істинним!
«Вісті»

Я слухала розмову завідуючого кафед
рою неорганічної хімії Київського полі
технічного інституту та рядового
працівника «Васильківського заводу хо
лодильників», розмову двох моїх Бать
ків, яких я любила. Хто з них рідніший,
28
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Агафія Окрушко з доньками Вірою, Ганною, Надією та сином Володимиром.
Село Великополовецьке. 1970Hі

UR-2020-1.qxd

10.11.2020

15:09

Page 29

ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ

Поштова листівка. Пам’ятник Івану
Франку. Київ.1960

колонками текст. Вона приносила у школу
свою колекцію старих закордонних листівок із
зображенням яскравих фігурок дітей. Марічка
Дремлюга на шкільному святі разом з дівча
тами чудово співала українських народних пі
сень: «Червона рута», «За городом бички пас
ла», а ще «Господиня гарна я». В недалекому
майбутньому Марія стане кандидатом мистец
твознавства, а я – художникомреставратором
живопису, а поки що ми крадькома піднімає
мося вузькими східцями таємного чорного хо
ду, лише нам відомого, на дах сусіднього, щой
но зведеного висотного будинку помилувати
ся панорамами Києва. Живе Марічка на Пань
ківській в першому будинку, за два будинки від
мого. Батько Марічки, композитор Микола
Дремлюга пише музику та викладає в консер
ваторії. Як приходжу до них, – старенька бабу
сенька завжди сидить на стільці, бо стомлена
життям та тяжко вже їй ходити, ніженьки бо
лять, про щось мене запитує, розказує:
– Прадід Марічки був вправним ковалем, та
після його смерті в голодомор тридцятих ро
ків саме його хату, яку він укрив залізом, заб
рали під сільраду, вшанувавши його працю.
Згадує, як Микола прийде з консерваторії
додому, а маленька дворічна Марічка, почув
ши в коридорі батькові кроки, біжить назус
тріч і радісно вигукує:
– Мій татко рідненький прийшов!
Марічці батько присвятив «Фортепіанний
альбом» із двадцяти чотирьох дитячих п’єс.
«Лірична пісня» з цього альбому була улюб
леним фортепіанним твором для учнів музич
них шкіл. І коли ми вже закінчимо загальноос

вітню школу, він стане професором кафедри
композиції та інструментовки Київської кон
серваторії, напише понад сто романсів, шість
симфоній, симфонічні концерти, поеми,
увертюри, вперше виведе бандуру на кон
цертну естраду як сольний інструмент, пер
шим в історії української музики створить
концерт для бандури та симфонічного оркес
тру. Цей концерт стане обов’язковим твором
на вітчизняних та міжнародних конкурсах
бандуристів. Його непересічний концертний
репертуар для бандури стане особливо цін
ним внеском у розвиток української музики.
Микола Дремлюга щедро обдарований, йо
му підвладні всі музичні жанри. Композитор,
педагог, музичногромадський діяч, член На
ціональної спілки композиторів України, на
родний артист України Микола Васильович
Дремлюга – представник академічного нап
ряму в українській музиці. Вершиною твор
чості Дремлюги Миколи Васильовича вва

Людмила Царенко. 1984

Люда. 1960

Опинилася відгородженою від самого життя

Царенко, Удовенко, Байда. 1975

Люда з бантом. 1961

жатиметься Симфонія N3 «Пам’яті жертв го
лодомору 193233 років в Україні», за яку він
отримає Державну премію імені Тараса Шев
ченка. Вона вразить своєю довершеністю,
красою і філософською глибиною.
– Симфонія, яку я присвятив жертвам го
лодомору тридцятих років, – напише компо

Агафія Григорівна Окрушко з правнуком
Сашею. 1986
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Валентина Ляшенко, перша зліва, Ніна
Удовенко, по центру – ставить ріжки
Рижульці, Олександр Піщанський з
фотоапаратом, Марина. Брест. 1972

зитор, – це моя творча сповідь перед україн
ським народом.
Мати Марічки, дружина Миколи Дремлюги
Крементуло Валентина Костянтинівна, ста
не доцентом кафедри світової літератури На
ціонального педагогічного університету імені
Михайла Драгоманова, кандидатом філоло
гічних наук. Керівником Валентини Кременту
ло в аспірантурі був видатний літературозна
вець Олександр Білецький – академік, ди
ректор Інституту літератури імені Тараса
Шевченка АН України. Його літературознавча
спадщина дуже багата. Валентина Кременту
ло з великою вдячністю і теплотою згадує
свого керівника:
– Справжнім подарунком долі було слухати
його лекції і просто спілкуватися з ним. У
Олександра Білецького якась особлива при
вабливість. Його душа чуйна до всього прек
расного.
Під час навчання в аспірантурі в колі друзів
Валентини з’явилися молоді українські ком
позитори Віталій Кирейко, Платон МайбоH
рода. Опонентом на захисті дисертації:
«Шевченко і польська література» був Максим
Рильський. У своєму відгуку високо оцінив ди
сертацію і рекомендував текст до друку. Його
рукописний відгук також зберігається в архіві
Валентини Крементуло. Володимир Сосюра
присвятив їй вірша.
Якось йдемо після випускних екзаменів зі
школи з Марічкою та її мамою. Обговорюємо
питання та відповіді наших екзаменаційних бі
летів. Слухаючи нас, Валентина Костянтинів
на робить висновок:
– Я знаю, що нічого не знаю, але багато хто
не знає навіть цього. За свідченням філософа
30
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Платона, так говорив великий мислитель Ста
родавньої Греції Сократ.
На перервах однокласник Олексій Ступ
ницький розважається за вчительською ка
федрою – входить у роль актора і голосно ци
тує одного з персонажів кіно Штірліца:
– Я істіний арієц, связєй, порочящих мєня,
нє імєл, но зато у мєня тоже єсть Салямі –
значіт, ми с вамі хлєбаєм із одной тарєлкі!
Кожна нова витівка Олексія сприймалася
нами як жарт. Він заучував на пам’ять великі
об’єми різних текстів і, вдаючи вченого, з під
вищеним пафосом виголошував їх нам, ніби
студентам в лекційній аудиторії. Як згодом
виявилося, то були не жарти, а репетиція, ці
леспрямована підготовка до майбутнього ке
рування психікою мас. Ми обмінювалися з
ним люб’язностями в образі перекручених
імен. Йому дуже подобалося мене дратувати,
спотворюючи прізвище, тим самим виклика
ючи на веселий діалог. Я сердилася, виробля
ючи те ж саме з його прізвищем, на що він ре
агував дуже спокійно, ніби й не чув. Олексій
буде одним із гостей на моєму двадцятиліт
ньому ювілеї. Батьки його викладали в Київ
ському університеті імені Тараса Шевченка.
Мати часто навідувалася до школи і називала
сина Лесиком.
Ступницький Олексій Іванович закінчить
економічний факультет Київського універси
тету. Кандидатська дисертація «Особливості
відтворення системи відносин між працею і
капіталом в умовах кризи сучасного держав
номонополістичного капіталізму». Протягом
дванадцяти років буде керівником одинадця
ти міжнародних освітніх проектів гуманітарної
і технічної допомоги, профінансованих міжна
родними донорськими організаціями в Украї
ні. Отримає науковий ступінь кандидата еко
номічних наук, наукове звання професора ка
федри міжнародних економічних відносин
факультету і міжнародного права. Стане рад
никомконсультантом Комітету з зовнішньое
кономічних зв’язків ВР України, радником з

Люда і Ніна

зовнішньоекономічних зв’язків Київського
міського голови, радником КМДА з питань со
ціальної політики при Головному управлінні
соціального захисту населення міста Києва.
Напише понад 160 наукових праць. Основні
праці: Управління зовнішньоекономічною ді
яльністю; Основи фінансового менеджменту;
Фінансовий сектор ринкової та транзитивної
економіки; Інновації і інноваційний менед
жмент; Міжнародний бізнес; Міжнародна міг
рація робочої сили та механізми її регулюван
ня; Інститути спільного інвестування в умовах
глобалізації світових фінансових ринків.
Волчкова Ярослава бувало приходила у
школу на свято у красивій білій мереживній
блузі. Вчитель негайно відсилав Волчкову до
дому переодягтися у звичайну шкільну фор
му. Батько Ярослави – Вільний Володимир
Микитович, справжнє прізвище – Волчков –
український поет, прозаїк, публіцист, перек
ладач, відвідав Грецію, Італію, Румунію, Ту
реччину, Францію. Тарасу Шевченку та Івану
Франку Володимир Вільний присвятив поеми
«Кобзар у Римі», «Дорога в Нагуєвичі». Автор
поетичних циклів «Уклін Кобзареві», «У Криво
рівні», віршів «Сонце на чолі», «Місто Тараса»,
нарисів «По шевченківських місцях України».
ВолчковаВільна Ярослава піде стезею
батька, стане доктором філологічних наук,
професором кафедри історії української лі
тератури та шевченкознавства, літературоз
навцем. Закінчить філологічний факультет
Київського державного університету імені
Тараса Шевченка й аспірантуру. Працювати
ме на кафедрі історії української літератури і
шевченкознавства. Кандидатська дисерта
ція «Народнопоетичні традиції в драматургії
Михайла Старицького» Докторська дисер
тація «Ідейноестетичний феномен творчості
Григорія КвіткиHОснов’яненка: герменев
тичний аспект». Напише понад п’ятдесят на
укових праць з історії української літератури і
фольклористики. Основні праці: Українська
література. Письмовий і усний екзамен. По
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Вікно
У дальньому лівому високоHповерховому будинку жила Ярослава ВолчковаHВільна.
Вид з мого вікна. 2017

сібник для абітурієнтів; Інтеграція позитиву у
творчості Шевченка. Аспекти символу, аксіо
логії, онтології, міфу, психології і стилю; Іспит
з української літератури; Шевченкознавство
в Київському національному університеті; Іс
ториколітературний феномен критичної ін
терпретації прози Яненка; Літературноісто
ричний контекст творчості Григорія Квітки
Основ’яненка.
Світлана Андрієвська – донька компози
тора, переписувалася з дівчиною з Німецької
Демократичної республіки, а в ті роки це було
дуже модно, та якось дала мені листа й поп
росила, щоб Вова Удовенко переклав з ні
мецької. Потім сказала, що писати їй більше
не буде й віддала мені її адресу. Дівчинку зва
ли Керстін. Ми залюбки переписувалися про
тягом багатьох років і, навіть, після закінчення
школи. Кожен отриманий лист був для нас із
Вовою радістю, він із задоволенням перекла
дав їх. На першій сторінці свого листа я малю
вала красивий малюнок, що дуже подобалося
Керстін та її друзям. Ми ще обмінювалися різ
ними цікавими посилками й навіть зустріча
лися, коли вона приїздила в Київ по туристич
ній путівці. І взагалі вона весь час роз’їжджала
по закордонах. На її часте питання, де я про
веду літні канікули, завжди відповідала:
– На дачі.
Досить часто навідувала Вову його ста
ренька вчителька німецької мови по універ
ситету Кравченко Тетяна Володимирівна
й тоді вони разом перекладали листи. Ця
інтелігентна бабусенька завжди приходила
до нас в чудернацьких капелюшках поза
минулого століття, відвідувала театри із
приятелькою, та відрізнялася своєю ні
мецькою пунктуальністю – ні за що не
прийде навіть на хвилину раніше. Ми є

свідками, як вона кружляла під нашими вік
нами в очікуванні призначеного часу. Дзво
ник лунав секунда в секунду! До Вови вона
зверталася лише «Володимир Володими
рович» і дуже його поважала. Мама приго
щала її пирогами та солодощами.
Світлана не просто віддала мені свою под
ругу по листуванню Керстін, за це вона заб
рала в мене мого партнера по танцям ВіктоH
ра Панченка з восьмого класу. У спортзалі
на репетиції Світлана попросила мого дозво
лу потанцювати з Віктором. Я згодилася,
щоб ніхто не здогадався про мою до нього
небайдужість.
Найближча моя подружка – Людмила ЦаH
ренко. Майже всі роки навчання у школі ми з
нею просиділи за однією партою, разом хо
дили по шкільних коридорах, кидаючи пор
тфелі під кабінетами, очікуючи вчителя з
ключем, разом повторювали уроки. Я знай
шла в ній підтримку своєї Долі. Я бачила, як
вона переживає за мене, як хоче допомогти,

відчуває мій біль, бо й самій було нелегко. Їх
з мамою та молодшим братиком Сашею
батько покинув та пішов в іншу сім’ю. ЦаренH
ко Ганна Федорівна аби підняти обох дітей
на ноги, все життя важко працювала на двох
роботах. Люда закінчила хімікотехнологічне
відділення Київського політехнічного інсти
туту. Все ніби складалося добре, якби не те
тяжке лихо, що спіткало їхню родину. Олек
сандр після служби в армії працював водієм
далекобійником. В одному з рейсів він силь
но травмувався – його машина зірвалася з
кручі та впала у провалля…
Люда досить часто приходила до нас пос
лухати порад моєї мами. Їм було про що пого
ворити. І тоді мама сказала нам:
– Мені дуже подобається ваша дружба.
Будьте подругами завжди!
… Такою буде твоя Доля! – пророкувала
мені Люда Доля з васильківської школи.
Валя Баженова і Наталя Кохан. Як це траH
пилося, що імена трьох подруг співпали в
тому і в цьому житті, хіба таке буває?..
Валентина Ляшенко дозволяла нам спи
сувати з її зошитів задачі з алгебри, геометрії

Випускники 10 класу середньої школи № 30 м. Києва. Лесик, Слава, Марічка. 1975
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та фізики, бо вона єдина у класі розбиралася
в точних науках. У неї кличка Лящиксомик
судачоквід свинюкип’ятачок. І цей п’ятачок
забереться аж у Канаду. Я могла тихенько за
спиною Валі вихопити стільця і донька фізика
Миколи Івановича, доцента Університету іме
ні Тараса Шевченка, з розгону летіла на підло
гу і виламувала підбор на черевику, а тоді
шкандибала додому, але я «ізвінялась», бо бу
ла цьому навчена, і коли вже батько прилаш
товував підбор на своє законне місце, ми з
Валею надували повітряні кульки та йшли
провернутися по Гапкінштрассе, – централь
ній вулиці Києві. Якось поламала їй гітару. Ой,
добре влетіло мені тоді від її бабусі Груні! Хіба
я винна, що гітара проїхалася по сходах ху
дожнього інституту та порвала струни?
Наталя Гайдай, моя подруга із студії Ос
ташинського – спеціаліст по малюванню ка
зок з красивими принцесами. Ми разом з
нею будемо вчитися в Київському держав
ному художньому інституті. Вона на архітек
тора, а я на реставратора. Після закінчення
вузу ми десь загубимося серед тримільйон
ного населення Києва, та через двадцять
років ми зустрінемося випадково на моїй ву
лиці і я запитаю її:
– Наталя, це ти?
Олександр Піщанський втече в амери
канський ЛасВегас, подалі від Чорнобиля,
Світлана Андрієвська – в Московію, Валенти
на Ляшенко – в канадське Торонто.
Якогось літа «горіли» путівки в спортивно
оздоровчий табір «Мрія» в селі Плюти, Обу
хівського району. Табір був створений Київ
ським Національним Університетом імені Та
раса Шевченка для проведення спортивних
заходів. Наш класний керівник швиденько
організувала поїздку в табір, прихопивши із
собою ще кілька дівчат з нашого класу, в тому

Букет. 1977. Картон, олія. 30х40
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числі й мене, хоча мама без особ
ливого бажання мене відпускала.
Там красива мальовнича місце
вість, поблизу річка і лісовий ма
сив. У «Мрії» був радіовузол, біб
ліотека і кіноустановка. Жили ми у
наметах і я одного чудового піз
нього вечора дуже налякала во
жатих, жбурнувши чималу жменю
соснових шишок у їхнє відчинене
невеличке віконечко. Поки пере
лякані до смерті дівки верещали
як недорізані, та панічно метали
ся як свині в хліву, я бачила вже
третій сон. Наступного дня тільки
й чула їхню розмову про те, що
«нужно дєтєй воспітивать» і неод
мінно знайти порушника спокою
та покарати його.
– Тактак, ви маєте рацію, я з
вами цілком погоджуюся, – злов
тішно підсміювалася з них під гімн
Києва, що кожного дня голосно
лунав з табірного динаміку:
– Грає море зелене, тихий день
догора. Дорогими для мене стали Ганна і Микола Царенко з донькою Людмилою і сином
схили Дніпра, де колишуться віти Олександром. 1976
Натопили баньку, підігріли воду. Хто хотів,
закоханих мрій. Як тебе не любити, Києве мій!
– слова Дмитра Луценко, музика Ігоря ШаH прийняв душ. А це вже вечоріє. Питає нас во
мо, а потім звучав Київський Вальс Платона жата:
– А що, дівчатка, добре після баньки? На
Майбороди на слова Андрія Малишка
«Знову цвітуть каштани» на весь піонерський решті і в нас свято, – діждалися гаряченької
водички! Купалися?
табір:
– Ні. Злякалися, бо як увійшли в купальню і
– Ночі солов’їні, ночі весняні, доли подніп
ровські наснились мені. Знову цвітуть кашта нагорі побачили вдоволені пики хлопців, то
ни, хвиля дніпровська б’є. Молодість мила, – ми як дременули звідти, і більш туди й не су
ти щастя моє. Нам би ще зустрітися в со нулись.
В неї нижня щелепа так і відвисла.
лов’їну ніч, теплі зорі київські сяяли б довіч.
І промине лиш чверть століття після закін
Знову цвітуть каштани, хвиля дніпровська б’є.
чення школи, як Валя Ляшенко приїде з Кана
Молодість мила, – ти щастя моє.
ди в Україну на гостини і ми з нею зайдемо в
нашу школу і побачимо рояль, який вона по
дарувала, від’їжджаючи зі своєю сім’єю в Ка
наду. Цілий тиждень дзвенітимуть давно за
буті мелодії і обірветься струна і так захочеть
ся в чотири руки, як колись на перервах, зіг
рати Собачий вальс, а потім у другому класі
заскочити до буфету та із звірячим апетитом
з’їсти картопляне пюре з салатом із свіжої ка
пусти, а у сьомому класі забігти сюди знову,
щоб випити склянку холодного молока та
проковтнути Булочку з маком. А тепер там
подають з маком в комбінації із трьох.
Пройдемося по тихих шкільних поверхах,
по шкільному подвір’ю, по старому Ботаніч
ному саду, пробіжимося по калюжах бульвару
Тараса Шевченка, швидко проминемо театр
Опери й Балету й постануть перед нами Зо
лоті Ворота стародавнього Києва. А в місті
буде осінь. Піде сильний дощ і ворота зачи
няться та загородять нам шлях в одинадцяте
століття до Софійського собору.
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ІСТОРІЇ З ЖИТТЯ
Згадую Валіну дачу, що у Глевасі. Ми їздили
на велосипедах по асфальтованих дорогах і я
відпочивала душею з ранку до вечора. Мені
так легко й радісно, що я в думках вертаюся
туди знову і знову. Приходила до Валі додому.
Ми вчили разом англійську мову, а тоді диви
лися міжнародні змагання з фігурного катан
ня по кольоровому телевізору, а в ті роки у
всіх ще були чорнобілі.
Вчителька географії Раїса Самойлівна на
уроках дуже любила розказувати нам про те,
де що добувають:
– Тут добувають вугілля, газ, нафту, кольо
рові метали, а там – золото, платину, пушину!
– очі її загорялися і з кожною новою назвою
округлялися все більше й більше, – осьось
повилазять та й луснуть! Коли вона перевіря
ла наше домашнє завдання і ми все це їй пе
реказували, то при всій своїй сердитості за
доволено промовляла:
– Молодець! Сідай! П’ять!
З учнями свого сьомого класу та з учителем
фізики Гройсманом Соломоном Борисови
чем ми їздили потягом у плацкартному вагоні
в Білоруське місто Брест, щоб побувати у зна
менитій героїчній фортеці. Я у світлозелено
му халаті в рожевих трояндах. Витріщивши
очі, сиділи навпроти нашого столика двоє
солдатів, – спостерігали за грою у карти. За
кортіло їм приєднатися до нашого дівочого
гурту. Ріжемося в карти з солдатнею і голосні
вигейки розлітаються на весь вагон. Фізик,
відчувши неминучу загрозу, прибіг рятувати
своїх учениць і каже служивим:
– Пошлі вон отсюда!
«Служба» перелякалася не на жарт, та
швидко залишила азартне місце.
У Бресті я купила білоруські газети і ми не
сумували, читаючи їх в потязі. Незабаром
Соломон Борисович виїхав в Ізраїль, а в
сімдесяті роки якраз відкрилася туди доро
га, і на його місце прийшов новий фізик –
Ходус Йосип Романович та став нашим
класним керівником. Якось поїхали всім
класом на природу в ліс. Ото вже фотогра
фувалися! Ходус навчив нас друкувати чор
нобілі світлини. Коли мої батьки з Вовою
були на дачі, то ми з Валею записали на
магнітофон пісні у своєму виконанні. Фізик
приходив їх слухати та від нашого співу був
трохи приголомшений.
Часто згадую, як ми з Людою відвідали її
бабусю Окрушко Агафію Григорівну в селі
Великополовецьке Сквирського району. Мо
їй однокласниці дивом вдалося вмовити Со
фію Василівну дати згоду на далеку подо
рож. Подолали стокілометрову відстань ав
тобусом. Їхали довго, та ось вже йдемо ши
рокою довжелезною вулицею, що тягнеться
через усе село. Нарешті старенька побілена
хатка. Серце так і калатає, ось де воно, моє
рідне! Нашим щирим обіймам бабусенька

радіє і плаче. Пригощає найсмачнішим.
Добра та річ – попоїв, та й на піч! І так голос
но ми з Людою співаємо українських народ
них пісень, всі підряд, які тільки знаємо, що
бабуня Агафія у захваті і ще багато років зга
дувала нас ласкавим словом:
– Ой, внученькидівчаточка мої милі, як ви
гарно на печі співали, душу мені розвеселили!
Мої родичі перестали мене відвідувати, бо
всі зайняті своїми невідкладними справами,
та і я вже доросла. Як же вирватися з цього за
вороженого кола? Я більше не можу так жити.
Приховувати свій настрій, почуття, емоції,
весь час не домовляти, бути під контролем.
Люда йде після школи куди хоче, в неї часто
подруги збираються дома, вона вільна пташ
ка, їй все можна, в неї інше життя. Переді
мною якась суцільна заборонна завіса. За нею
світу не бачу. Я опинилася відгородженою від
самого життя, а де загубила я свою волю?
Йосип Романович співчував мені і якось
настав той незабутній радісний Божий
день, коли він нарешті дозволив замість
уроків погостювати у Василькові в мого
батька Миколи. Ми з Людою вдвох поїхали
з самого ранку, бо треба було повернутися
вчасно, щоб не виявили нашу хитрість, бо
мама Софія страх як ненавиділа, коли від
неї щось приховують і якби вона випадково
довідалася про секретну поїздку, виникла б
неймовірна сварка.
... У Василькові росла ялина роздвоєна
біля мами Олі, ніби дві було. Це Вітя коH
лись посадив там ялинку. Вже ялину
хтось давно спиляв і замість неї я посаH
дила кущі самшиту. Ті кущі, що були пеH
ред огорожею, викопали, а всередині заH
лишилися. Вічно зелені вони серед білоH
го снігу. Я покладу квіти. А ще насиплю
повнісінькі жмені солодких цукерок, таH
ких, як тоді, коли прибігала сюди малою і
як ще тато, мама й Настя були живі – у
поминальний день збирала цукерки, раH
до бігала між святково прибраних гробків

Саша Рощин

і чого там тільки на них не побачиш: і каH
лачі з крашанками, і квітів повно, й віночH
ків, і солодких цукерок. Я мовчки постою,
але плакати не буду, лиш здригнеться в
спогаді, блисне сльоза, і я тихенько скаH
жу мамі тремтячими вустами:
– Рідненька моя Матуся Оля! Нема теH
бе з нами вже пів віку, розлучило з тоH
бою довге таке коротке важке життя,
але ми, твої дітки – Коля і Вітя, Галя і ТоH
ма, Павлик і Саша, Ніна і.. та в мене паH
ри немає, крізь нове тисячоліття йдемо,
вертаємось до тебе, Мамуся ріднесеньH
ка, бачиш, я не плачу.
Ніна Удовенко
Продовження в наступному номері.
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Секрети омолодження
Наталія Калиновська, 46 років, розробник напрямку екодієєтології
в Україні, розробила понад 75 видів продуктів здорового харчування на
українських традиціях. Проводить семінари, консультації. Співвлас
ник крамниці злаків «Родовий маєток».
Створила програму «Детокс»  очищення  оновлення  омолодження.
Консультує жінок по програмі «Гармонія в своєму ємоційному світі».
Захоплення: гра на фортепіано, танці, живопис.

аз на рік у природі все онов##
люється, все починає грати,
відроджуватись. Ми є не##
від’ємна частина природи і важливо
відчувати періоди, коли потрібно
оновлювати організм, а коли він
потребує захисту, або збудження, чи
навпаки, заспокоєння. Як тільки ми
починаємо взаємодіяти з природою,
ми відчуваємо гармонію у своєму
житті. Жінка завжди є проявом кра##

Р

Відгук про комплекс «Детокс»
Вже втомилася від дієт, обмежень і під
рахунку калорій. Мені вже сорок вісім. Я
все частіше стала відчувати важкість, груз
ність, якщо раніше могла легко прибрати
зайві кілограми, то зараз відчуваю, що вже
мій організм не справляється.
Дуже сподобалось легке використовуван
ня комплексу «Детокс», продукту «Захисту
життя» – лляного киселя і трав'яних чаїв, та
що більше вразило приємні смаки.
Зараз знизилась вага на три кг, відчуваю
легкість, енергію, очистилась шкіра, бо вже
стали з'являтися печінкові плями.
Дякую Наталії Калиновській, за легкість та
еффективність.
P.S. Зараз де б я не знаходилася, і де б я
не була завжди зі мною, «Захист життя».
Світлана. Стоматолог.
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си природи, подивіться на
пишність та різноманітність
України, тому наші жінки
найвродливіші у світі.
Як правильно поєднати за#
кони природи з нашим внут#
рішнім станом, зберегти гар#
монію, молодість, енергію,
здоров’я у мегаполісі?
З цими запитаннями ми
звернулися до розробника
Здорового харчування на ук#
раїнських традиціях, екодіє#
толога, автора розробника
системи здорового довголіт#
тя в мегаполісі, чарівної жін#
ки, яка своїм виглядом під#
тверджує свою систему, На#
талії Калиновської.
Питання: «Доброго дня На
талія. Ви як завжди чудово і
гарно виглядаєте. Ви ведете власний
бізнес, маєте багато розробок по здо
ровому харчуванню, я знаю що про
тягом 15 років ви збирали скарби
прадідів по відновленню організму,
ви встигаєте розвиватись і при цьому
завжди енергійна, можете поділитесь
своїми секретами молодості?
Наталія Калиновська: «Доброго дня…
я залюбки поділюсь секретами, які я
вже довгі роки використовую і мені це
надає енергію протягом дня, гармонію
в душі та природню молодість.
Всі мої мої секрети закладені в кож#
ній жінці, вони легкі, дієві та переві#
рені часом. Дуже часто я консультую
жінок і бачу схожі ситуації, які можна
трохи по іншому сприймати або ста#
витись до них. Ось декілька з них…
Любов до себе. Перш за все жінці
потрібно навчитись піклуватись про
себе. Якщо вона буде наповнена по
зитивними емоціями, то зможе діли
тися своїм гарними почуттями. Якщо
у вас з’явилося бажання відкривати в
собі щось нове, то скільки б років
вам не було, одразу прислухайтесь до
себе, бо це те якраз що вам потрібно
в цей час. І навіть якщо воно вигля
дає безглуздо, все одно ідіть за пок
ликом душі, бо завтра ви будете на

повнена позитивною енергією, від
жінки очікують нових проявів, які
захоплюють усіх хто біля вас, і відда
ючи все позитивне, ви отримуєте ще
більше. Це такий закон природи.
Віддавши те, що в тебе забагато на
копичилось ти отримуєш ще більше
оновлення та наповнення.
Коли мені було 40 років, в мене
з’явилось бажання малювати, хоча
ніколи, взагалі, не мала уяви як це
робити, тільки могла спостерігати за
іншими. Та мій внутрішній поклик
був великий і я собі довірилась. Я по#
чала малювати і отримувала від цього
неймовірне задоволення. Наповнен#
ня нових вражень, емоцій, енергії,
гармонії у душі.
Виділяти час на себе. Треба планува
ти час коли я зможу приділити собі
увагу, де б я могла побути з собою. Не
має нічого важливішого ніж ви сама.
Ми можемо займатися різними спра
вами: бізнесом, хатніми, родиною,
але погодьтесь, все тримається на
жінці, і тільки якщо вона себе забез
печила усім необхідним, тоді все буде
легко як для неї так і для оточуючих.
Ефективні інструменти. Дуже багато
років я займаюся бізнесом і для мене
важливо мати ефективні інструменти,
які б були прості у використанні, зай
мали мало часу та надавали мені мож
ливість завжди відчувати себе перш за
все жіночною, зберігали мою природ
ню молодість, надавали відчуття лег
кості та енергійності.
Все що я розробляла, продукти,
програми, методики я пропускала
крізь себе. Чи буде це легко і просто,
чи зберігає мені час, чи отримую я
ефективні результати. Жінкам після
сорока важливо підтримувати тонус,
особливо підтримувати щитовидну
залозу, бо вона впливає на обмін ре#
човин, а це схуднення і гормональ#
ний стан.
Питання: Наталія, розкажіть деталь
ніше які програми, або продукти хар
чування треба мати жінці, як кажуть
«під рукою», для збереження своєї
молодості.
Наталія Калиновська. Я звертаю ува
гу всього на декілька продуктів, які
вважаю основними, які необхідні для
збереження краси, здоров’я та моло
дості жінки.
Конопляний напій «Цілющий». Один
з найулюбленіших моїх напоїв. Хоча
це чоловічий злак, але вирішує дуже
багато жіночих проблем, мабуть, як і
повинно бути у природі, коли чоло
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вік має захищати жінку. Цей злак
містить багато важливих мікроеле
ментів, які насичують і одночасно
гарно очищують організм, усувають
гормональні проблеми.
Рідкий хліб «Набуток Волхвів». Він
поєднує в собі вісім злаків. Це рецепт
за трипільських часів, коли енергія
збуджених злаків надавала нам по
тужність, легкість, бадьорість на ці
лий день.
Програма «Детокс». Люблю її. Я її
проводжу раз на півроку. Вона поєд
нує в собі два основних напрямки:
здорове харчування, що зажди мені
допомагає протягом дня та очищення
трав’яними зборами. Якраз я почи
наю навесні, бо завжди хочу розпочи
нати новий рік оновленою, очище
ною, молодою.
Питання: Ви сказали, що до програ
ми «Детокс», входить здорове харчу
вання, за звичай вважається, що коли
щось корисне, то не смачне, або пот
рібно виділяти знову ж таки час на
приготування, або застосувати якусь
дієту, чи обмеження, а ви кажете що
воно навпаки вам допомагає протя
гом дня. Можете більш детальніше
розповісти, про цей продукт?
Наталія Калиновська: Так, всі свої
продукти я розробляла на україн
ських традиціях. Все у нас було і є:
жінки гарні, і природа, і глибинні
традиції, тому в програму «Детокс» я
включила продукт який можна легко

приготувати, за 1 хвилину, в будь
якому місці (він мобільний і зруч
ний) – це лляний кисіль, як казали
наші прадіди: «Льон в мені, льон на
мені...», він дуже поживний гарно
насичує, до речі наші пані прибирали
ним підшкірний жир. Всього три па
кунки я беру з собою і вирішую проб
лему здорового харчування протягом
доби. На ранок я вживаю ллняний
кисіль з чорним кмином, на обід з
гарбузом, на вечерю з кропивою, але
хочу застерегти, що я розробила цей
продукт на основі українського на
сіння, воно більш насичене Омега #3,
Омега – 6, що гарно впливає на щи
товидну залозу, ніж «канадське на
сіння», яке зараз переважно вико
ристовують на виробництвах. І ще
один маленький секрет, це не змеле
не насіння льону, як багато зараз лю
дей його вживають у вигляді доміш
ків, а потрібно саме лляний кисіль,
як продукт харчування.
Лляний кисіль завжди допомагає
мені тримати струнку фігуру, а також
захищає від шкідливої їжі. Тому і наз#
ва цього продукту «Захист життя».
Ще наведу вам таку статистику, що
80% із 100% онко захворювань – це
проблеми КШТ.
Розповім вам свою історію. Мене
запросили до ресторану, знаючи як я
відношусь до харчування, замовили
страви вибірково. Та після ресторану
все одно мені стало зле і я ще раз собі
подякувала, що є
продукт «Захист жит#
тя», котрий мене зно#
ву врятував.
Питання: «А друга
частина
програми
«Детокс» – це очи
щення? Правильно я
зрозуміла? Чому ви
так наголошуєте на
очищенні?
Наталія Калинов
ська. Завжди навесні
у природі перед тим
як починає квітнути,
омолоджуватись, все
потребує очищення,
щоб змогла прийти
нова енергія, онови
тися. Тому прибирай
те старі зайві речі, як
зовні так і внутріш
ньо, це стосується:
одягу, помешкання,
емоційних речей і
здоров’я та особливо

вашого організму. Якщо ви залишаєте
біля себе старе, то як зможе прийти
щось нове?
Мене цьому навчили мої батьки. Як
тільки ми заходили в магазин і купу#
вали нові речі, наприклад взуття, то
одразу старі черевики викидали.
Тому наш організм теж потребує
догляду. Але знову ж я розробляла
щоб все було гармонійно і спокійно
у використанні. 6 тижнів, 6 упаку#
вань, раз на день увечері випиваєш
трав’яний збір і допомагаєш собі.
Очищуєш КШТ, печінку, підшлун#
кову, нирки. І організм вдячний, бо
надходить енергія, шкіра відновлю#
ється, очищується і ти відчуваєш се#
бе знову омолодженою і внутрішньо
і зовні.
Дякую вам, пані Наталія, за ваш
час, гарні поради та секрети, тим па#
че якраз навесні вони дуже корисні і
стануть у нагоді.
Центр українських традицій,
Наталія Калиновська,
Розробник здорового харчування на
українських традиціях.
Сайт shishkin.com.ua
Вайбер (067) 472H19H10
(066) H 672H14H16
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Друкується з люб’язного дозволу автора, Івана Гарасимовича Просяника.

Зело таємниче
Сувій VІІІ

І признають

Небесні ковалі. 2003

Пам’ятай хто ти є?! Звідки
прийшов?! І перед ким постаєш?!
І шлях твій буде Прямий! Чистий!
Істинний!
Вісті ізначальні 8.175

Матінка, Анастасія Варчак,
як молодою були
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Мантачить літо коси голосні,
Мантачить сонцем, аж луна смієтся.
Дівчата йдуть заквітчані в пісні,
Вітайте день розкритим навстіж сер
цем…
В захваті палкім вигукне, згодом, мій
юний талант щербатий. Дівчата не
йдуть – їдуть на колгоспні сіножаті. …а
за нею Йванко, як барвінок в’ється!
Це вони так заграють зі мною, під са#
місіньке небо виводячи. Не від-аючи,
що то й РОДу на усладу.
«Підняв вище – там темніше – стало
мені веселіше!» – і брунькує в мені ще
незвідана досіля, тенькаюча веселою
синичкою сила, сповнюючи серце
тріпотливою бентегою.
А цап Микита, ось так гемон, стряса#
ючи рожищами, майнув за возом – чує
манливий дівоцький дух, чує нечисти#
вець. «Підняв више – там темніше…»
Ось би мені в цапа перекинутись! Як би
його в діда Михайла цю таємницю ви#
питати? Обіцяли один одному діди на
Чистий тиждень звідатись.
Цей тиждень уже почався приїздом
отого дивовижного гостя. Отим незви#
чайним пиром, величезним пирогом#
короваєм, із чималезною підрум’яне#
ною буквицею «Ж» на вершечку. З ото#
го, вперше чутого мною, благословін#
ня: «Вкушаємо ж сії Дари Земнії во Сла
ву Твою Всєнєбєсную! Во вєліч Твою
Всесвятую! Во Правду Твою Всєзємную!
Твоїм чадам дарованую: во Здравіє! Во
Благополучіє! Во Любомудріє».
Чистий тиждень передує Перундню.
Він падає на 20 липня. 3а космогоніч#
ними уявленнями праукраїнців#руси#
чів саме в цей день Перун звершує свій
останній дванадцятий богатирський
подвиг – переймає вогнистих Сваро
жих коней і спрямляє їх на осінньо#зи#
мовий зодіакальний шлях.
З прийняттям примітивної візантій#
сько#юдеиської релігії поклоніння
Перунові церква повсюдно почала за#
мінювати культом Іллі#пророка, що
на вогняних конях ніби#то вознісся
живим на небеса. Тому на святилищах
руському Богові обов’язково будува#
лися храми єврейського Іллі. Мовляв:
і то ж, і то ж Громовержець. Божниці
покровительки достатку Макоші пе#
рейменовувалися в храми Богородиці
Христової. А сонцеликого Ярила#

Хорса – в Бориса і Гліба, що дадуть
вволю хліба.
Перундень – це суто чоловіче свято,
що дожило на Вкраїні всуціль XIX сто#
ліття, Хлопці в прю радували Громовика
своєю силою, бойовим мистецтвом, по#
казуючи , що вони мають міць, могуть,
завзяття оборонити Його Землю від різ#
ної наволочі. «Варяться мєди шумовіс#
тиє, режуться рохі нєчістиє, мєжи сьо#
ла, на сраміліща, збірахуся, бєсу дє#
рєв’яному кланяхуся» – нарікає церков#
ний літописець початку XVI століття
нашої Воронєжщини.
Священний роха#кабан, коловся
лише раз на рік, і то, з ритуальною ме#
тою. По внутрішніх частинах вепря
Перунового волхви гадали про май#
бутнє. Ця практика в стародавньому
Римі називалася гаруспікцією. За#
лишки цього мистецтва дожили до XХ
століття. Я знав колія, що по накопи#
ченнях жиру тлумачив тату про пого#
ду наступного року.
Їжа русичів була переважно злаково#
молочною. А це довголіття наших пред#
ків, при високій наРОДжуваності й
працездатності.
В середині минулого століття експе#
диція ЮНЕСКО випадково наткнула#
ся в Гімалаях, на плем’я гундзукутів.
Їжа в них рослинно#кисломолочна,
дуже схожа на стіл праукраїнців. І жи#
вуть ці люди, як правило, до 150 літ, а
діток приводять навіть в столітнім віці.
При суворішім ніж в нас кліматі. Є на
чим задуматись, людоньки!
Гусляри#билинники, скоморохи#со#
пілкарі, гудці#витівники, баюни#ко#
щюнники, і витязі, витязі, витязі, і ді#
ви красні. ось обличчя свята, що прос#
лавляє Воїтеля небесного. Саме до цих
боїв#пирів й складалися богатирські
билини, що за часів Володимира Яс#
не#Сонечко були усладою, і украсою
своєрідних лицарських зібрань як
первопрестольного Києва так і всіх ін#
ших городів старо#Українських.
Ех, не буде ні кулачних боїв, ні прю
дзвінких, від яких дівульки в обморок
падають. Але ми таки зберемося, пог#
раємо в гилки. А тоді: ні з сього, ні з
того розквасимо один одному носи і
горді, що ті півні, розбіжемося додому.
Я лежу під розлогим, старезним край
шляху, дуплавим в’язицем. Трохи,
правда, зіддаля. Ген там, у верховітті,
гніздиться Вісник неба – Лелека. А тут,
в глибочезному дуплі – Вуж… Вісник
Пекового царства. Він теж колись був
птахом та провинився перед РОДом і
тепер спокутує свій огріх.

UR-2020-1.qxd

10.11.2020

15:09

Page 37

НАРОДНА МЕДИЦИНА: ПРОФІЛАКТИКА
Але все одно він святий, бо мудрий.
Я знаю куди то тато ходять в посмерках
з молоком у черепочку. Я чув як вони
того Вужаку триметрового, їй бо
три-метрового, свистом викликають.
Задобрюють.
І кому тільки мої тато не моляться!
Найперше Сонцю, бо життєдатель. Вог
ню – Сварожича знак. ВодіДані – на#
пувальниця. ЗемліМатінці – годуваль#
ниця, Ластівці, бо Весну приносить. Зо
зулі – бо Ирій небесний відмикає. Вербі
– бо в тім Ирію росте. Навіть півню
вранці кланяються, бо ж шабелькою го#
лосу Марені на світанні голову стооку
відтинає.
Цікаво, розминаю в пучках обавно
дух’мяніючий жовтогарячий кетяжок, а
чи пижмо теж святе?
У стародавньому Єгипті пижмо вважа#
ли священною рослиною. Його вико#
ристовували для бальзамування, бо ж
має багато відповідних смол. Але окрім
того, мало воно й магічне значення, й
не лише в нільських жреців, а й в дав#
ньоруських волхвів. Перш ніж розпоча#
ти будь#яке освячення, волхов найпер#
ше омивав руки в чарі з проточною во#
дою та кетягом пижми. Очисне значен#
ня цієї рослини загално відоме, вона
сильно бактерицидна. Тому і входила
поряд з сон#травою, золототисячником
в сув’язь трав оберегів.
Пижмо (Tanacetun vulgare) – сильноді#
юча рослина. Тому при вживанні пово#
дитись з нею потрібно вкрай обережно.
При внутрішньому вживанні 1 столова
ложка суцвіть заливається 1 склянкою
окропу. Настоюють під вовнянкою до
охолодження. Вживають по три ложки
тричі в день з медом. Це щоб поліпшити

роботу серця, бо рослина підвищує
артеріальний тиск, збільшує амплітуду
серцевих скорочень, але сповільнює ритм
серцебиття. Це щоб покращити роботу
печінки, жовчного міхурця (холецис
тит), поряд з цмином піщаним, при ви
разці шлунку та 12#палої кишки, при

недостатній кислотності шлункового
соку. Вживати напар за півгодини до їжі.
Добрий лікар пижмо й при піску, ка#
менях в печінці. Як сама рослина, так і в
зборах (остудник голий, підмаренник).
П’єте її при ревматизмові, артритах, по#
дагрі, як і обезболююче. Роблять ванни.
Жменя на трилітрову каструлю.
Не буду розписувати всім відомі влас#
тивості пижма, як глистогінної рослини.
І мені довелося їсти коржики, в дитинс#
тві, з його квітами запашними, від цієї
неприємної недуги.
Оце ніби й все. Проте могутність рос#
лини розкрилася мені несподівано.
Край сільця Халимонове стрівся з ста#
рим агрономом Євтушенком. Везе він
разом з качанами для льохи цілий пучок
цього зела.
– Отаке як є воно золоте – така йому
й ціна! – сказав давній мій знайомий. –
Я йому всюди застосування знаходжу.
По крапелиночці. У бузиняне варення,
у горілочку, у кисіль. Аромати, смак. А
польза ж яка. Воно з корінням видаляє
поліпи з шлунку. Запобігає різним там
новоутворенням. Ото я його з бузиною
й цяпаю в чайок. Це мені один старий
литвин розкрив – чи там у них немає –
сюди приїздив до Чорнобильської біди.
Місяць на рік попив його отак з бузино#
вим чаєм, і можеш нічогісінько не боя#
тися. А якщо практично, берете 15 ягі
докквіточок, заливаєте склянкою окро
пу, бо кип’ятити неможна. Вкутуєте.
Хай охолоне. Додаєте ложечку меду. Це
на два дні.
Народна медицина має суттєву пе#
ревагу над офіційною. Перша веде
досліди тисячоліттями. Друга – дня#
ми поки що.
Моя орда пасеться, і я пасуся. Ниш#
ком. На власній городині. На гудині.
Хай матінка, хай баба Онися думають,
що я й досі боюся їхніх витрибеньків.
«Боронь бо в огірки, лиха не оберешся!
Там куца баба сидять!» Ось вона в мене
вже в пазусі. Не баба – дід – смачнючий
плід. Хрумтючий, пахучий. І знайте,
щоб огірків всіялося, треба віднайти й
перший вирвати пуп’янком. Ну, що б у
тому огіркові (Cucumis sativus), здавалося
незвичайного? 97% води. Вода ж і є во#
да. Але яка цілюща – з солями, вітамі#
нами, мінералами. Та ще й клітковина.
Це справжнісінька тобі мітлиця для
шлунку. Вимітає вишкрібає, як ото міт#
лище перед святками, від всякого не#
потребу малого й великого. А як наго#
нять огірки апетит – страх. Тут і смак, і
запах мають роль, і навіть вигляд, що
підсилює секрецію травних залоз, по#

ліпшуючи засвоєння білків, жирів, мі#
неральних речовин.
«Солоний огірок, – не раз говорили
батько, – й трісся прибере зі столу!»
Що за цінний харчовий продукт, він
ще й лікар непоганий. При спастичних
колітах дуже корисні свіжі огірки нат#
щесерце, побільше. Послаблючу дію
викликає велика кількість води та ніж#
ної клітковини, що посилюють перис#
тальтику кишковика. Вони мають пози#
тивний вплив на скорочувальну фун#
кцію міокарду.
Молоденькі огірки мають чудову тоні#
зуючу дію на шкіру обличчя. Омолод#
жують її. Добрий засіб при ожирінні. На
1 склянку огіркового соку додають 1
столову ложку 10#відс. оцту. Вживати
тричі в день по третині склянки, курс лі#
кування – два тижні.
Здавалось би, гудиння нікому не пот#
рібне. Проте сухе огіркове гудиння на#
родна медицина з дуже гарним наслід#
ком використовує при всіх внутрішніх
кровотечах. При маточних, шлункових,
гемороїдних і, врешті онкологічних. Бе
реться 50 г сухого бадилля, заливається
0,5 літра води. Довести до кипіння. Це
денна частка. В перші ж дні вживання
кровотечі припиняються. І на першому
тижні почуття хворого значно поліпшу
ється.
Якось розговорився про цілющу горо#
дину з гайворонською бабою Хатари#
ною: поки там головував приятель, я
часто навідувався.
– А в нашім силі, дитятко, з моїх слів
бадиллячком уже не один чоловік вилі#
чився. Аби ж воно яке рідкісне, я б гро#
ші мо’ й брала, а то ж у кожного на горо#
дині палиться. Всіда сушу про всяк ви#
падок. Попив два тижні, переміну зро#
би. Мокрецем ще два тижні себе по#
пользуй. Дивись, людина вже й на ноги
стала. Я цим зіллям діда свого виратува#
ла. І нужна йому та конюшня була, уже
ж на пенсії, – витирала раптом накипі#
лу сльозу, – заходився жеребця нехара#
шаного об’їзджати, він його й брязнув.
Цезне мій дід, цезне. Я тоді по людях.
Українська Родина № 1/2020
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А воно, що село – то осібна книга целєбс
твенна. І знайшла поміч.
Такий вислів я почув вперше, і він став
для мене головним смислом життя – за#
писати хоч одну книгу повністю. Але до
того часу пройде майже півстоліття. А
зараз в мені жодної хворобочки, хіба що
лоб трохи синій та спина в глині – оша#
рахнув з сідала – яйця драв. Як у справ#
жнісінького пастуха сіль у мене завжди
є. В сірниковій коробочці. Ось для огір#
ків, наприклад.
Ну, чим би ще на городі поласувати.
Тато говорять: «Город не тільки годує, а й
лікує!» Як хто про аптеку заїкнеться, во#
ни зразу ж ведуть на город та й питають:
«А у вас це є.? А це? А це? Так чого ж ви
до мене прийшли, як у вас таких ліків
теж повно!» А мені що з тих ліків. Ось я
провідаю смородину. Чорна, ще дохо#
дить, а ось порічки! Висять такенні рубі#
нові на сонці дорогоцінні ґидзиляччя.
Ще тих вареників чекати! І, здається,
сьогодні обід той ніколи не настане.
Зиркаю, зиркаю на сонце, а воно на міс#
ці. Хм, недарма ж ото приказка є: «Зас#
микав, як циган сонце!» Це він, ще не
снідавши, найнявся був косити. І я зир#
каю та по жменьці до рота кидаю.
Лікувальні властивості порічок дуже
цінні. Пектинові речовини, потрапляю#
чи в шлунок, набухають, утворюючи
слизисті розчини, що є найкращим вби#
рачем бруду і, головне, радіоактивних
відколків, що потрапляють до тіла з
їжею. Ось тому на забруднених «мир#
ним» атомом наших землях ця ягода по#
винна бути завжди на столі.
Окрім того, в порічці доволі дубиль#
них речовин, що мають в’яжучі власти#
вості. Сік порічок вживають при спас#
тичних колітах та ентероколітах. До то#
го ж пектини мають здатність виводити
холестерин. Людям похилого віку і тим,
що страждають на атеросклероз – вони
вкрай корисні. Коли ваші нирки схиль#
ні до утворення піску, каменів – знайте,
що порічки запобігають цьому. Вони ви#
водять з тіла сечокислі солі.
А, бувало, забухкаю своїм ковзаняр#
ським кашлем – матінка обов’язково
давали як жарознижуюче, сечогінне по#
річковий узвар з медом. Для цього по
річки і смородину ми сушили на поло#
гій, критій бляхою, веранді.
СмоРОДину (Rides nigrum), колись на
Україні вважали божественною ягодою.
І приписували їй надзвичайні власти#
вості.
Широка лікувальна дія божої ягоди
зумовлена наявністю в ній у великій
кількості вітамінів Д, Є, К, Р, В, заліза,
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йоду, цинку, кобальту, міді, марганцю,
дубильних та пектинових речовин, ор#
ганічних кислот. Всього 20 грамів цієї
ягоди забезпечує денну частку людини
в аскорбіновій кислоті. Для оздоров#
чих властивостей особливо цінні дикі
смородини, які ростуть майже повсюд#
но. Про те є й виплекані сорти, що ма#
ло чим поступаються дикоростучим.
Смородину використовують в народі
при захворюваннях шлунково#кишко#
вого тракту, порушенні серцевого рит#
му, кардіоневрозах, пороках серця, гі#
пертонії, гіпохромній анемії, атерос#
клерозі, простудних, захворюваннях
інфекційних ротової порожнини, ни#
рок. Беруть, як звичайно, ягоди,
50–100 грамів тричі на день.
Не менш цінним в смородині є і листя.
Його зривають після збору ягід, сушать
у холодку на протязі.
Що малят купають саме в міцному на#
варі смородинового листя, напевно знає
кожна мама. Й цього ж навару дають
дитяті пити по 2 ложки тричі на день.
Але навар 2 столові ложки подрібненого
листя на 250 мл окропу дають, коли ма
ля погано спить чи в нього якесь запальне
нездужання, при простуді, як кородиться
на сечовичок. Звичайно, й дорослим це ж
радиться. Тільки вже не по 2 ложки, а по
50–100 мл тричі на день. Листя сморо
дини чудовий сечогінний засіб при каменях
в нирках, використовується як саме, так
і в зборах поряд з березою, лопухом, чебре
цем, цибуляним лушпинням. Його корис
тають й при суглобиці.
А які взимку оздоровчі й духм’яні чаї,
коли в них вкинути гілочку смородини.
Користі з неї багато більше, аніж з куп#
лених традиційних чаїв, коли поруч є
кипрій, і суниця, і лист ожини з мали#
ною. Зберіть все це влітку – й дякуйте
природі.
Після тяжких недуг для швидкого ви#
дужання споконвік настоювали брунь#
ки смородини на білому виноградному
вині, вживали по 3–4 ложки тричі в
день до їжі.
А якщо ви хочете мати повний
складник вітамінів до вашого столу,
візьміть плоди глоду, горобини, шипши

ни та смородини. Але не консервуйте, а
висушіть. Це робота не копітка. В літ#
ню спеку в піддаші, на сонці. А восени
– на горищі. В ягодах збережуться усі
вітаміни, цукри, мікроелементи. По 2
подрібнені ягідки кожного на склянку
окропу. Настояти до охолодження.
Пити по три склянки в день. І ви, і ва#
ші дітки ніколи не загрипують.
День тоне в хисткому блакитному
мареві, велетенськими купами рожеві#
ючих гір возноситься хмаровиння. Не#
бо щомиті неначе віддаляється й відда#
ляється, все в клаптях недосяжного
пір’я, ластівки ушивають його своїм
невидимим тканням.
– Ластівочко#сестричко! А де твої че#
ревички! Не ходи по обніжку – поко#
леш ніжку! – вигукую дзвінко з підстри#
бом, як баба Онися вчили.
А вона маленька, лискаюча, доладна
така, сіла на дріт, і в горлечку залився
срібний дзвіночок. «Знаю, знаю, дід
покосили! Знаю, знаю, дід покосили!»
Це так баба Онися кажуть. А насправ#
ді..? Я ж на Купайла, як борсук, прос#
пав у батька на грудях. Ну, ось в діда
Михайла все випитаю!
Ластівок у нас в клуні повно. Аж три
гніздечка. Я знаю – це священна птаха
українського наРОДу, рідна сестриця
Богині літа Лялі. Будь#яку мить вона
може перетворитися в птаху, й добре
роздивитися, чим ти живеш: чи розбо#
єм, чи пропоєм, чи праведним життям.
Тому зруйнувати гніздечко, чи бодай
прогнати її від хати – накликати на се#
бе неминуче лихо.
Це сьогодні яких тільки засобів не
перепробують дівчата, щоб звести лас#
товиння. А в давніші часи це означен#
ня було святе, знак згори, що дівчина
має тяму до цілительства.
Стільки я не вдивлявся у дзеркало,
ловлячи ну, хоча б маленьку ознаку бо#
жого персту, аніякісінького, лиш вуг#
рики та прищики, аж боляче стало. А
кропив’яного борщу тиждень посьор#
бав – і ті зникли.
На Вкраїні є двоє зілець, що носить
ластів’яче ймено. Ластовень лікарський
(Vincetoticum officinale), і чистотіл, або
ж оксамець чи ластів’яче зілля. Ще
давньоримські лікарі відзначали, що
ластівки лікують чистотілом своїх ма#
лят. Справді в пташиних гніздах знахо#
дять, зазвичай, рослини#знезаражува#
чі. Ось тобі й дурний горобець. Я осо#
бисто впіймав шпака на шкоді, він
квартирує в моїй старій вербі: смикав
навесні стебельця чистотілу і притьма
носив в свою оселю.
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Ластовень росте в лісах, чагарях, на
луках по всій Україні, метрового зросту,
дещо схожий на глуху кропиву. Застосо#
вується при серцевих захворюваннях
нарівні з валер’янкою та наперстянкою,
при водянці, зв’язаній з порушенням ді#
яльності нирок. Але ця рослина суто
знахарська.
Чистотіл, оксамець (Chelidonium maius)
А чистотіл же – відоме всім зілля, що
має особливу популярність і серед знав#
ців, і серед незнавців, що нерідко при#
водить до протилежних наслідків, адже
рослина отруйна. Ось тому дозування її
строго обов’язкове, при безпосередній
пораді знавця#зільника.
Давньоукраїнська билиця розпові#
дає, що колись ластівочка потішила
своїм щебетом самого РОДа. Розчуле#
ний Творець запитав, що б вона хотіла
взяти з Вирію небесного в дорогу зем#
ну. А щебетушка й показує маленьке,
мов макове, зернятко. «Хочу миру мо#
єму подарувати, щоб хвороб серед лю#
дей не відати!»

Не раз доводилося чути, що чистотіл
– справжня панацея від новоутворень.
Що це саме так, запевняти не буду, але
зустрічав людей, які повністю соком
чистотілу вилікувалися від новоутво#
рень горла. Соком можна користува#
тися від ранньої весни й аж до мерзло#
го грунту. Інколи навіть взимку, як не#
має морозів. Найкраще чавити з коре#

ня. Бажано нерозведеним полоскати і
дещицю проковтнути. Лікування дов#
ге, протягом року, з періодичними
профілактичними повторами. В сер#
йозній фітотерапевтичній літературі
читаємо, що чистотіл варто вживати,
як запобіжне від цього лиха. Якщо ж
до відомого чаю: кипрій, суниця, чеб#
рець, ожина, смородина, яких береть#
ся по 20 частин, додати всього 5 частин
чистотілу, як в нас його називають
ніжно – оксамець, отримаєте в ньому
дещо схожу на кавову гірчинку, з від#
тінком морфіну та папаверину.
Матінка при солінні огірків до спецій
– часнику, кропу, деревію, листя сморо#
дини, хрону, дуба, вишні додавали тро#
хи жовтогарячих квіток оксамцю, тоді
вони не так пліснявіють і їхня лікуваль#
на властивість явно підвищується.
Але найперш чистотіл в народі вжи#
вають при захворюваннях печінки та
жовчного міхурця. Одна з недалеких
моїх сусідок, а вона весь вік мучилася
печінковими кольками, щодалі важчи#
ми, на якій лікарі, як то мовиться, пос#
тавили хрест, після вживання чистоті
лового соку зовсім видужала, набрала
ваги – грім молодиця. І в храмовому
застіллі вже й чарочку цілувала, цвіту#
чи – не жовтими – гарячими ружами
на щоках.
– Починала я з десяти крапель на кис#
ляк. Тричі в день. А кінчила – столовою
ложкою тричі в день. Отак щоденно по
2 крапочки добавляла, добавляла, а во#
но попускало й попускало. Тепер у мене
того чистотілу… бо спаситель мій.
Додати тут нічого. Але три столових
ложки на день – це забагато, як на мій
погляд. А ось три чайних… Вживати на
сирівець. Робити по двох тижнях тиж#
неві перерви, вживаючи в цей час навар
з кульбабки, але порадьтесь з лікарем.
Чистотіл застосовується при каш#
лях, як болетамуючий засіб, при груд#
них недугах, при стенокардії, коронар#
ній недостатності. Безперечно тут уже
частка значно менша. 1 столова ложка
подрібненої рослини на 1 склянку окропу.
Настояти вкутаним. Вживати по 50
грамів тричі в день. Найкраще рослину
зібрати під час цвітіння, з коренем.
Корінь відрізують, миють, ріжуть на
дрібні частинки. Сушать швидко в хо#
лодку, бо інакше рослина почорніє,
втратить властивості.
Практика тисячоліть говорить, що
найперше чистотіл – це зілля печін#
кове, жовчного міхурця. Жовчні каме#
ні виводяться саме ним. Можна у рів#
них частинах сюди додати цмин піща#

ний, золототисячник, звіробій та на
половину менше бруньок берези. На#
пар цей застосовується при дискенезії
жовчних шляхів, при водянці живота.
Чистотіл добре гамує зубний біль,
оздоровлює ротову порожнину при па#
радонтозі. Ним зводять більма очей,
бородавки та новоутворення шкіри,
закапуючи хворі місця свіжим соком
рослини. Досить успішно застосову#
ється рослина при поліпах товстої
кишки, новоутвореннях в ній. Беруть
всю свіжу рослину в цвіті, з розрахунку 1
г чистотілу на 1 кг маси хворого. 70 кі
лограмів – значить 70 грамів, перепус
кають через м’ясорубку. Розбавляють
теплою, перевареною водоюз розрахун
ку 1:10. Роблять 20 клізм. Потрібно
якомога довше затримувати лікуваль
ний розчин у проході. Перерва два місяці
й повтор. Так чинять тричі до повного
видужання.
Здавалось би, буденна звичайна рос#
лина, а така дорогоцінна. Гелідоніум ма#
йус – з латині сонячний дарунок. Див#
но, але давньоримські й давньоруські
легенди так тісно переплітаються.
Моє стадо нещодавно побільшало.
Нав’язали мені ще й свинку. Не яку
там Хавроню, а тварину з вельми че#
пурним, як і все в нашому домі, ім’ям
– Парасочка. З свинкою менше кло#
потів. Коза – то вельми капосна істота.
Де молоденьке деревце – вона вже
там, так обкорить, що тато не знають
чи мене лозинопедагогікою, чи козу
вчити? Все правда лиш криком обхо#
диться, бо фруктові дерева в нашому
саду час від часу свіжим коров’ячим кі#
зяком обмазуються.
Кізяк, до речі, дуже лікувальна речо#
вина. Свіжий – добре гоїть опіки. А на
деревині кору обновлює, заживлює ра#
ни. А кінський, той взагалі цілющий,
ото як нап’ється людина до безсвідо#
мості і загорається в того крунделя се#
редина, тоді чавлять свіжий кізяк кін#
ський й тою рідиною гасять, бо вже ні#
чого не допомагає. Кінський кізяк –
чудові ліки від тромбофлебітних вира#
зок. Записав я колись у Верховинському
районі на Івано&Франківщині цінний ре&
цепт від цієї поганої й поширеної боляч&
ки. Але для її лікування потрібен кінь, чи
домашній, чи вже як зумієте. Півгодини
парять ноги в лагідної теплоти, щоб ви&
разку покрило, коров’ячій свіжій сиро&
ватці. А тоді до рани зразу ж приклада&
ють свіжого кінського кізяка на всю ніч.
Не лякайтесь – кінь же стерильний. Й
кізяк в нього теж. Беріть лиш чисту по&
суду. І коника вибирайте молодшого. Лі&
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кування 21 день. Сироватка міняється
на нову через чотири–п’ять днів. Бажа&
но в цей час лежати. Нога дещо вгору.
«За три тижні в мами кровоточача ви&
разка повністю затяглася. І всі жиляки
на ногах зникли! – розповідала мені
донька хворої. – Старий гуцул так мені
нарадив робити!»
Ось вам і кізяк. Жаль, що його влас#
тивостей ніхто й ніколи не вивчав. Є
відомості, що сік конячого кізяка чу#
дово лікує новоутворення, особливо
шлунку. Але дозування через свою
юнацьку шибайголовість я не записав.
А це розповідав мені студент#казах, що
навчався в нашім інституті. Я похва#
лився своїм батьком, а він – своїм ді#
дом знахарем#будистом. Ну, й задру#
жись же! Ну, й поїдь. Еге, потяг давно
пішов.
Парасочка прорила в канаві під мо#
лоденькими кленинятками окопець і,
важко дихаючи – спекота! – вляглася.
Свиня, льоха, роха… мовне дослід#
ження веде вас в глибину століть. Ще в
часи індоєвропейської спільноти (за
М. Грушевським) свинку прозивали
роха. Свиня – священна тварина укра#
їнського народу. Як не глянь – свя#
щенна. Що щелепи сікачів забивали в
дубовий окорен, як дар Перуну, загаль#
новідомо й школяреві. Вепр золотоще#
тинний – уособлення блискавиці. А чи
й всього тучного неба. Проте украї#
нець повинен низько вклонятися тобі,
пацю, й сьогодні. Адже жир чи сало
льохи єдине зпоміж усіх тварин не на
копичує радіонуклідів. (Дані Івано#
Франківської санепідемстанції, відді#
лення радіології). Жир цей просто від#
фільтровується. Навіть в зоні сало рохи
– чисте. Несолений смалець свині –
головний компонент для виготовлен#
ня всіх мазей. А хустка#сітка, що все#
редині тварини, дає чудовий жир, що
лікує всі легеневі недуги. Лікувальне,
само по собі, й свиняче сало. Але лише
до двотижневого строку. ЦК КПРС
мало спеціальну ферму в Підмосков’ї,
де розводили південноукраїнську білу
сальну породу. Микита Сергійович –
як істинний малорос, дуже любив сві#
жі шкварки і до миті урочистої завжди
надягав вишиванку. Так ось, свіже сви#
няче сало дуже сприятливо діє на ро#
боту печінки, на виділення жовчі, на
травні органи. Сто грамів свіжинки,
перед обідом, збуджують апетит, і що
цікаво – піднімають настрій. А яке во#
но неповторне мерзле, з гарячою кар#
топелькою в «кожушках». Українець,
проте, винайшов застосування й геть
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уже негожому «жовтому чумацькому
салу», кількарічному, що тільки б ви#
кинути. Ним успішно лікують «шпо#
ри». Прикладають до болючих ґуназів
наніч, а то й на весь день. І що цікаво –
вони, по місячних процедурах, зника#
ють. Воно ж розсмоктує й різні ґулі
підшкірні злого характеру.
Уже я й пополуднав, і переполуднав
та ще й якою стравою – малосольними
огірками з медом. Спробуйте – смако#
та! Це за те, що я гвоздики цілий сніп
напташив мамі.
Гвоздика (Dianthus versicolor), що по#
любляє сонячні піщаногрунтові місця,
суто жіноча рослина, бо застосовуєть#
ся переважно в гінекології, здебільш,
щоб погамувати післяродові кровотечі.
Офіційна медицина чомусь тут надає
перевагу ріжкам матковим – це гриб#
кові утворення на злаках, хоча вони
дуже й дуже отруйні. І при найменшо#

му перебільшенні небезпечні для жит#
тя. А ось гвоздика – тут ніяких ваг до
грама не потрібно. Відмірюйте лож#
кою й пийте на здоров’я. Рослина має
кровоспинні, спазмолітичні, знеболю#
ючі, в’яжучі та сечогінні властивості.
Окрім того застосовується при гемо#
рої, простудних захворюваннях, паду#
чій. Беруть одну ложку рослини в цвіті
на 250 мл окропу. Настоюють під вов
нянкою до охолодження. Вживають по 2
столові ложки 3–4 рази в день.
А батька все нема й нема. Сонце по#
воленьки сідає за крутизну темнофіо#
летових, із золотими вершинами яки#
хось кінецьсвітніх далеких хребтів. Го#
рить#горить, ще крайка сліпить, мить
– і немає. Тільки жовтобурі струмки
потекли вгору, побігли по рожевій не#
бесній ріллі. Це вже Сварог сідаючий,
а не воскресаючий, сили в нього за
денну спекоту поменшало. Та сонце
ще знайшло в собі сили розплющити
повіку хмаровиння і потонуло в мідно#
кривавому, злегка тремтливому пір’ї.
Струмки враз обміліли, побуріли, ріл#
ля вже не сяє пурпуром, а кам’яніє суг#
линком, лігши важкими пластами від
заходу й до сходу. Небо вичахає, пок#
риваючись сизо#синім попелом і рап#

том являє перед очі тонюній, як золота
волосинка, серпик місяця.

– Молодик! Молодик! Тобі серп золо
тий!
Тобі па підповня, мені на здоров ’я!
Легенько, як вітерцевий свіжий по#
вів, кланяюся нічному світилу і краєм
ока помічаю… батько якийсь збудже#
ний, засапаний.
– Ну, Насте! – голос в них урочис#
тий, високий. – Ось таки й на нашім
хуторі воскресіння Бог явив!
Мамине обличчя раптом затремтіло,
наче на осіннє плесо дмухнула хурде#
лиця. Очі вмить стають великі, сірува#
ті, брови б’ють крильми, руки… руки
стріпують, мов би відганяючи ядучий
цигарковий дим.
– Гарасиме! Чи ж буде коли#небудь
твоєму язикови безкостому гріх?!..
– Та ні, Насточко! Ні! – підкидають
батько плечі, – баба Устя ожили! Їй
право, там такий переполох, ого#го!
Матінка враз ніби аж маліють, дріб#
но хрестячись, задкують під захист
ікон.
– Ото як Варчачка ткнула в руки ста#
рій свічку, – батько ніяк не можуть від#
дихатись, – баба раптом прокліпалась
й звелася з лави. Там таке творилося:
гунув люд через поріг, наче з верші.
Мислимо? Секлеті Прокоповій руку
вибили. А баба сидить, мов квітка:
«Рай я, – каже, – рай воочію, людонь#
ки, бачила!» – Ось! – несподівано
батько кидають на себе розгонистого
хреста. – «Усе там в золоті!» – батькове
лице світиться від якогось дивного
натхнення, голос, руки – все тремтить.
– Людей, повнісінька хатниця. А на
Семена ти б глянула – ридма рида, й
Усті своїй мо’ перший раз в житті руки
цілує! – батько чомусь й сам схлипу#
ють». – «І золото там, людоньки, не
мертве – живе. І деревце, і травичка, і
вода – все золото щире. І вродь батьки
до мене підходять та й питають: «А що
ти, Устюсю, доброго на землі зробила?
Щоб Роду тебе показати, бо він у нас
давен, і славен». А вона, вродь, і одві#
чає: «Нічим мені, таточку, нічим, мату#
сенько, хвалитися! Я трьох діток рощу,
трьох синочків пещу, на шлях настав#
ляю, чи ж є коли ласки перед миром
запобігати?» – «Дак ото, – одзивають#
ся вони, – Добро понад Добро – честь
нашу у спадок чисту передати! Верни#
ся ж та доладь діло до святого».
Батькових слів я не дослухав. Якась
незрозуміла сила взяла мене за плечі
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й, неначе сонного, незрячого, трути#
ла в сад. Лихоманливо беру з вулика
якусь дощечку. На що я сподіваюся?
На яке неймовірне диво?! Гарячково
розгрібаю землю. Ось мого гріха, мо#
го перепелятки домовина. Вата, па#
пір, фольга сиплеться на чорний роз#
румтаний грунт. А перепеляти нема!
Боже, нема#а! Тіло так й охопив мо#
розький тіпаючий озноб – мов пере#
ді мною розверзлася несподівано
бездонна глибина, ще крок… І тут,
прямо під хатою, вдарив перепел.
Вдарив і залив весь мій вечоровий
світ пекучою, солоною, солодкою і
радісною сльозою.
– Сину! – батьків голос долітає, мов
з іншого світу. – А молодик уже ж зай#
шов. Нам завтра вставати рано. Дядько
Йван на Парафіївку їхатимуть, до
Смолового візьмуть!
Уже багато років поспіль, досить та#
ки літня жінка з Уторопів (Косів#
ський район), що десятирічку гибіла
в сталінських таборах, розповідала
мені дивний сон. Нібито привидівся
їй покійний чоловік: «А я, Ольгуню,
– каже, сьогодні нашого онучечка ба#
чив. Помилував його, по голівці пог#
ладив.» – «Та як же? Ти ж помер!» –
«А то нічого, вітерцем я його так лас#
каво, вітерцем!»

Енергетично#інформаційний згус#
ток, або ж за християнською терміно#
логією – душа, означення, що його
ввели елліни#язичники, постійно пе#
ребуває між нас, а не чекає десь там
Суду. І своєю нематеріальною тонкою
структурою, цьому безліч прикладів,
впливає на наш світ.
РОДославичі давньоруські дуже ша#
нували культ предків. Дідам, тобто
предкам, покланялися. Ще й досі в
Карпатах хатній красний кут назива#
ють дідівським. Там ставиться Дідух з
житньогопшеничного колосся – сим#
вол роду, добробуту. А дощечка#
божничка – дідинцем. Це тому, що ко#
лись на ній ставили дідків – охоронців
роду. Вони 8 листопада, на Дмитрів
день, урочисто вшановуються й зараз.
Ота енергетично#інформаційна оди#
ниця (душа), як окрема крапля, скла#
дає величезний потік, що підкоряється
певному законові. Він сталий в своєму
часі й у своїх координатах. Й несе че#
рез тисячоліття інформацію тільки да#
ної нації, знову й знову вселяючись в
новонароджену особистість. Тому на#
ція, як вища субстанція, підкоряється
вищому законові позаземному. По#
простому кажучи, нація – Божа оди#
ниця. Він вирізнив її з#поміж інших
мовою, культурою, ментальністю.

І здійснює вона тільки їй притаманну
дію. І кожна душа – це червонокрівець
нації, який через ретельний відбір зно#
ву потрапляє у «кров» народу, несучи,
як ген, певний код, властивий лише
українцям, чи німцям, чи…
Нинішній науковець, ієромонах
Серафим Роуз в своїй докладній пра#
ці «Душа по смерті» (сучасні посмер#
тні досліди в світлі православного
вчення про загробне життя) докладно
досліджує незлічені випадки клініч#
ного кінця, який завжди починається
однією й тією ж картиною, з незнач#
ними варіаціями. Душа залишає тіло,
піднімається вгору по безкінечному
тунелі, що поступово світлішає, світ#
лішає, й постає перед ангелом, божи#
чем – як хочете, так називайте цю по#
зачасову субстанцію. І запитує Він
практично одне й те ж: «А що ти доб#
рого зробила в цім світі, щоб похва#
литися переді мною?» І ті картини
добротворення, якщо вони були, пос#
тають перед твоїми ж очима, мов з ві#
конця телевізора. О, то дуже добре,
якщо їх більшість! В якому ти все це
світлі бачиш: християнському, буд#
дистському, мусульманському чи в
світлі давньоруської РОДославської
віри – суті не міняє. Добротворення у
всіх релігіях – добротворення! Це
підтверджує й буддійський середньо#
вічний трактат посмертного досвіду
«Велике колесо звільнення».
А тато з цього приводу висловлюва#
лися так:
«Спіши робити Добро – Добром тобі
й відгукнеться – і на цьому, і на тому
Світі!»
Й свято наслідували цю заповідь.
Дія Добротворення, за нашим визна#
ченням, має силу дзеркала. Глянув у
нього ласкаво й радісно, і воно тобі
тим же відгукнеться. А звіром – і жит#
тя до тебе озвіріє. Якщо не сьогодні, то
найстрашніше й найболючіше – дітям
твоїм. Й Добротворення, як головну,
божественну сутність людини в цім
світі, почати ніколи не пізно.

Продовження в наступному номері.
Консультації:
Іван Гарасимович Просяник
ivan.prosanyk@rodyna.com.ua
т. 097 469H29H29 з 2000 до 2100
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Друкується з дозволу автора, Миколи Сергійовича Насіковського.

Вісцеральний
Масаж
Сім кроків до здоров'я
Анотація

Напутні побажання

Видання «Вісцеральний масаж: сім
кроків до здоров'я» продовжує серію
книг Миколи Насіковського про вісце#
ральну терапію внутрішніх органів. На
сторінках даної книги ви зможете найти
унікальні поради про те, як очистити
організм, відновити здоров'я і забути
про біль та недуги. Автор в простій і дос#
тупній формі розкриває ази вісцераль#
ного масажу і ділиться секретами май#
стерності, які дозволять в короткий тер#
мін досягнути хороших результатів.

Дорогі друзі – читачі, студенти, учні,
колеги! Цю книгу я присвячую вам, ос#
кільки саме ваші листи, запитання, теп#
лі слова та відгуки надихнули мене про#
довжити цикл матеріалів про вісцераль#
ну хіропрактику.
За ці п'ять років, які пройшли після
випуску книги «Краса та здоров'я жін#
ки», я набув нових знаннь та досвіду.
Можу сказати, що ці роки я присвятив
пошуку нових методів і практик, вдос#
коналенню навиків вісцерального те#
рапевта. Своїми напрацюваннями і
набутими знаннями хочу поділитися з
вами. Сьогодні ми продовжимо спіл#
кування на сторінках нової книги,
присвяченої секретам майстерності
старослов'янського масажу. Вона буде
корисною як тим, хто тільки вперше
почув про вісцеральну хіропрактику,
так і тим, хто вже осягнув її ази. Я від#
крию вам 7 секретів для досягнення
досконалого здоров'я – це техніки віс#
церального масажу і додаткові методи,
які допоможуть вам в короткий термін
досягнути бажаного результату: набути
здоров'я, сили та енергію для плідного
та насиченного життя.
Не зупиняйтесь на досягнутому, ідіть
вперед. Пам'ятайте: вам все під силу. Як
сказано в Біблії: «Учень не буває вище
свого вчителя; але і, вдосконалившись,
буде всякий, як учитель його». Дерзайте
і підкорюйте нові і нові вершини май#
стерства!
Микола Насіковський

Відгуки пацієнтів та учнів
В результаті отриманих знань вже за
перші три дні змогла вирішити проблеми
зі здоров'ям, які турбували останні
шість місяців і не вирішувались медика&
ментозним шляхом. А головне, з'явилися
знання та практичний навик відновлен&
ня здоров'я.
Свірсітова. Е.Н Сімферополь
Дякую за цінну інформацію, допомогу
та настанови в процесі відновлення влас&
ного здоров'я.
Громова Олена. м. Київ
Дуже вдячна за те, що навчили не тіль&
ки тонкощам мануальної терапії, але й
правильному способу життя.
Любов Максимюк
Дякуємо за здобуті знання і бесцінний
досвід, за докорінно слов'янську систему
відновлення організму.
Міла Бушмакіна,
Курченко Олена,
Тищенко Віталій,
Жирников Олександр
Дякую за дуже м'який підхід до змін в
організмі, чарівні дії, результативні за
15 хвилин. Вирішуються дуже складні
питання – мастопатія, запалення, бо&
лі. І дуже просте рішення по швидкій
допомозі.
Попова Олена Віталіївна,
Дніпро
Ваша система – не просто знання, а фі&
лософія життя, це унікальна можли&
вість самовдосконалення лікарів.
Тетяна Гричук, Донецьк
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Розділ 1
Старослов'янський масаж – від
витоку до сьогодення
Спершу намагайся дослідити речі, які
знаходяться поблизу тебе, потім ті, які
віддалені від твого зору.
Піфагор

Старослов'янський масаж –
сокровенні знання наших
предків, які дарують здоров'я та
довгі літа.
Унікальний метод, основи якого ми
осягаємо на сторінках цієї книги, має
доволі немилозвучну для нас, слов'ян,
назву – «вісцеральна хіропрактика».

Однак не варто лякатися малозрозумі#
лих термінів. Вісцеральна хіропракти#
ка (від латинського слова viscera – нут#
рощі, грецького cheir – рука і praxis –
дія), або як її ще називають вісцераль#
ний масаж – це масаж внутрішніх ор#
ганів, який здійснюється шляхом їх
обдавлювання через передню стінку
живота за допомогою основного інс#
трументу практикуючого вісцерально#
го терапевта – рук.
Вісцеральна хіропрактика має і ще
одну назву – старослов'янський масаж
(по суті, він і ліг в основу сучасного
вчення про вісцеральну терапію внут#
рішніх органів). Через товщу століть до
нас дійшли сокровенні знання наших
предків про те, як відновити здоров'я
після перенесених травм ( правити пуп,
зірваний під час тяжкої праці чи піднят#
тя важкостей, поставити на місце опу#
щені внутрішні органи, усувати грижі).
В давнину цілителі – знахарі і бабки#
повитухи – досвідченим шляхом зна#
ходили ті ,чи інші методи правки живо#
та. Самі дійові з них приживались і пе#
редавались з покоління в покоління , а
неефективні або вкрай болючі відсію#
вались за непотрібністю. Сьогодні під
час вісцерального масажу ми не вико#
ристовуємо багато прийомів з широ#
ченного арсеналу, яким володіли наші
предки: заговори, молитви, ритуальні
дії – все це пішло в небуття. Навряд чи
в наші дні хтось буде застосовувати
один із самих поширених на Русі мето#
дів «правки живота». Я вже розповідав
про нього, але думаю не буде лишнім
нагадати ще раз. Хворого з «зірваним
животом» клали на спину, потім зі всіх
сторін обкладали соломою, залишаючи
відкритим тільки живіт. Після цього
насипали зерно і... випускали курей.
Птиця скльовувала зерно, від дробних
ударів міцними клювами на тілі утво#
рювалися синці. Звичайно, наші пред#
ки не знали про унікальні цілющі влас#
тивості гематом (вони сприяють акти#
візації обмінних процесів, включають
захисно#відновлюючі механізми, спри#
яють активному виробленню гормонів
та антитіл), але від цього лікування не
було менш ефективним. Коли синці
сходили, зв'язуючий апарат відновлю#
вався і органи ставали на свої місця.
Сьогодні вісцеральні терапевти вико#
ристовують техніки і напрацювання як
народної так і офіційної медицини. Са#
ме грамотне поєднання знань різних
народів і досягнень науки дозволяє нам
з вами творити своїми руками найдиво#
вижніше з чудес – магію зцілення.
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він простіший, доступніший і... (я мо#
жу це стверджувати авторитетно) на#
багато ефективніший. Перевага вісце#
ральної терапії в тому, що опанувати її
основні прийоми і техніки може ко#
жен, незалежно від віку і освіти. Так
що, дорогі друзі, дерзайте, вчіться і
застосовуйте техніки старослов'янсь#
кого масажу, приносячи користь собі,
своїм рідним та близьким.
Слов'яни вважали пуп самим сокро#
венним місцем людського тіла. До речі,
сучасні вісцеральні терапевти і сьогодні
використовують унікальну техніку ста#
рослов'янського масажу «Розв'язування
пупа», яка дозволяє «відкрити ворота»,
щоб хвороби і недуги змогли безпереш#
кодно залишити організм.
Слов'янський метод «Розв'язування
пупа» перекликається з китайською
технікою Ци#нейцзан – масажем для
трансформації енергії Ци внутрішніх
органів. В східній традиції пуп є кана#
лом зв'язку людини з космосом. Ки#
тайці вважають, що навколо пупка
концентруються негативні емоції та
нервове напруження. Для того, щоб
зняти напругу та спазми, його корисно
масажувати двічі на день – зранку та
ввечері. Масаж проводять змоченни#
ми, в теплій рослинній олії, пальцями,
масажуючи живіт круговими рухами
навколо пупа (тільки за часовою стріл#
кою). Ціль масажу – звільнити живіт
від «злих вітрів» (так в китайській ме#
дицині називають напруження, спаз#
ми, зажими і енергетичні блоки, які
виникають в організмі у відповідь на
стресові ситуації і довготривалі нерво#
ві напруження).
Як бачимо, знання універсальні. Але
трапляється так, що інколи, намагаю#
чись осягнути тонкощі технік східної
медицини (студіюємо ази аюрведи,
китайської акупунктури, су#джок те#
рапії), ігноруємо докорінно словян#
ські знання, які близькі і зрозумілі нам
на ментальному рівні. Я не закликаю
відмовитися від вивчення цінного ба#
гажу знань, накопиченних іншими на#
родами. Навпаки, на кожному семіна#
рі говорю до своїх студентів: займай#
тесь саморозвитком, шукайте, вдоско#
налюйтесь, будьте відкриті до всього
нового. Ви можете вивчати систему
«Цілительного Дао» Мантек Чиа,
практикувати йогівські асани, пізна#
вати основи голковколювання, але, і
це головне, не забувати знання наших
предків. За своєю ефективністю ста#
рослов'янський масаж не поступаєть#
ся східним практикам зцілення, однак

Старослов'янський масаж підH
корює світ, або Чому вісцеральH
ній терапії підвладне те, що не
підвладне офіційній медицині
В могутність лікарів вірять тільки
здорові.
Альфред Конар
Останні п'ять років мені довелося не#
мало поїздити по світу – США, ОАЕ,
Великобританія, Німеччина, Кіпр, Іта#
лія, Швейцарія... Я не тільки набував
нові знання і навики, але й ділився сво#
їм досвідом із закордонними колегами.
Можу сказати, що у всіх країнах, в
яких мені довелося побувати, до мето#
ду всцеральної терапії відносились з
колосальним інтересом, на міжнарод#
ні конгреси і самміти приїзджали люди
з більше ніж 40 країн. Сьогодні, в умо#
вах культурної і наукової глобалізації,
змінюється відношення представників
західного світу до розуміння суті хво#
ріб і їх первопричин. Ми стаємо свід#
ками того, як представники офіційної
медицини, які звикли довіряти тільки
скальпелю і фармокології, звертаються
до постулатів медицини неофіційної.
На жаль, в Україні ці процеси про#
ходять значно повільніше, ніж в бага#
тьох європейських країнах. Мабуть,
дає про себе знати млявість, зашка#
рублість нашої системи охорони здо#
ров'я. Існуючий на протязі багатьох
десятиліть помилковий погляд на те,
що організм людини можна розібрати
на окремі системи і займатися вузь#
копрофільним лікуванням, все ще
живий. Хоча, маю визнати: останнім
часом і в нашій країні інтерес до віс#
церальної терапії виріс в рази.
В цьому я бачу заслугу нашого земля#
ка Василя Володимировича Башняка
– самовідданого вченого, дивовижної
людини, ім'я якого сьогодні майже за#
буто. В радянські часи, коли народна
медицина знаходилася в загоні, Ва#
силь Володимирович – хірург, як гово#
рять, від Бога, кандидат медичних
наук, керівник військово#медичної

служби, займався вивченням вісце#
ральної терапії. Результатом його бага#
торічної діяльності стала унікальна
книга «Мануальна терапія живота»,
видана в Луцьку в 1993 р.
«Методи мануальної терапії живота
до теперішнього часу не розроблялися
і в медичних навчальних закладах не
вивчалися. Тому лікарі про них майже
нічого не знають і не використову#
ють... Дуже мало наукових літератур#
них данних з мануальної терапії і в за#
пасниках бібліотек», – з жалем відмі#
чав Василь Башняк.
Я рекомендую своїм студентам прочи#
тати цю монографію, навіть незважаю#
чи на те, що деякі ствердження, викла#
дені в ній, сьогодні потребують перегля#
ду і переосмислення. Зокрема, Василь
Башняк називає першопричиною фун#
кціональних розладів черевної порож#
нини зміщення підшлункової залози
(нагадаю, в представленні сучасних віс#
церальних хіропрактів підшлункова за#
лоза тісно взаємоповязана з жовчним
міхуром). «Зміщення підшлункової за#
лози, особливо первинне, викликає
значні функціональні зрушення: крово#
відтоку по брижовим венам, евакуації
жовчі і панкреатичної рідини. Відповід#
но, в результаті венозного застою на
шляху травного каналу виникають по#
рушення моторно#евакуаторної фун#
кції, вироблення ферментів, всмокту#
вання речовин в кишечнику, недостатнє
травлення, порушення обміну речовин.
Все це є проявом функціональної стадії
венозної дизциркуляторної хвороби ор#
ганів черевної порожнини».
З вдячністю хочу сказати і про Олек#
сандра Огулова, лікаря народної меди#
цини, дійсного члена Міжнародної
Євпропейської Академії Природничих
наук, який напротязі багатьох років є
беззмінним керівником Професійної
Асоціації вісцеральних терапевтів. Його
внесок в розвиток вісцеральної хіроп#
рактики просто неоцінимий.
На щастя, «смутні часи», коли на на#
родну медицину здійснювалися гонін#
ня, відходять в минуле. На мої семінари
все частіше приходять лікарі – педіат#
ри, терапевти, травматологи, хірурги,
гастроентерологи, ендокринологи...
Вони відмічають, що обдавлюванням
живота вдається досягнути позитивної
динаміки в рази швидше і ефективні#
ше, ніж при традиційному лікуванні.
Більше того, в результаті вісцерального
масажу запускаються механізми від#
новлення всіх органів і систем.
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Зрештою, застосовуючи старос#
лов'янський масаж, хороші результати
отримують і ті, хто ніколи не був поєд#
наний з медициною. В цьому ви можете
переконатися самі. Я запрошую всіх ба#
жаючих відвідати наші семінари і стати
членами Української Асоціації народної
мануальної терапії. На заняттях ви опа#
нуєте ази безінструментальної діагнос#
тики стану внутрішніх органів, навчи#
тесь обдавлювати живіт, застосовуючи
метод загального внутрішнього напру#
ження (Метод ЗВН), знімати спазми з
внутрішніх органів, усувати венозні і
лімфатичні застої – одним словом, от#
римаєте всі необхідні знання для того,
щоб відновити здоров'я і жити насичен#
ним, яскравим життям. Українська Асо#
ціація народної мануальної терапії готує
висококваліфікованих спеціалістів. Ми
проводимо не тільки базовий курс нав#
чання, але і семінари з підвищення ква#
ліфікації, а також майстер#класи для
постійних слухачів.

Розділ 2
На шляху від теорії до практики.
Знання, не народжені досвідом,
матір'ю всякої достовірності,
безплідні і сповнені помилок.
Леонардо да Вінчі

Про що вам ніколи не розкажуть
лікарі
Я чудово розумію, що вам не терпить#
ся пошвидше перейти до практичних
занять. Робота досвідченого вісцераль#
ного терапевта як справжнє диво: діаг#
ностика по проекційним зонам, чіткі і
впевнені натискування на зони дії, усу#
нення спазму – і пацієнт, так би мовити,
ніби заново на світ народився. Біль, яка
переслідувала його місяцями, а інколи і
роками, зникає без сліду, з'являються
сили, підвищується рівень енегргії. На
перший погляд, все здається простим та
зрозумілим. Однак, у вісцеральній хі#
ропрактиці, як і в офіційній медицині,
також діє принцип Гіппократа: «Не
нашкодь!» І тому я пропоную не поспі#
шати, а поетапно осягати істину одну за
одною. На початку потрібно приділити
увагу теорії – вивчити будову внутріш#
ніх органів, зрозуміти, чому обдавлюва#
ти живіт потрібно в суворо визначеній
послідовності, ніяким чином не зміню#
ючи порядок і техніку впливу.
На жаль, офіційна медицина все ще
надає перевагу формалізованому підхо#
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ду в роботі з пацієнтами. Замість того,
щоб шукати першопричини і займати#
ся відновленням життєдіяльності орга#
нізму в цілому, лікарі намагаються ліку#
вати конкретний орган і усувати сим#
птоми. Доходить до абсурду: в нас є
звичайні хірурги, які видаляють гланди,
поліпи, аппендицит, камні з жовчного,
нирок; є кардіохірурги, нейрохірурги,
судинні хірурги, флебологи... Назв хво#
ріб і спеціалізацій лікарів не злічити.
Кожен день створюються десятки, сот#
ні нових ліків. Ми намагаємось справи#
тися з гастродуоденітами, холецестита#
ми, колітами, циститами, аднекситами,
пієлонефрітами, отитами, гайморита#
ми та іншими#іншими «#итами», цілко#
вито не розумючи того, що «чарівні»
новинки фармоіндустрії часто змага#
ються з симптомами і проявами, а не
причинами наших недугів. Я вже не го#
ворю про ціну такого, з дозволу мовити,
лікування. І справа не тільки у вартості
ліків (хоча в наш час і це вкрай важли#
во), біда в тому, що хімічні препарати,
які нам виписують лікарі, мають масу
побічних ефектів (про що, до речі, фар#
макологи чесно попереджають). Перед
тим, як прийняти будь#які чудодійні лі#
ки з аптеки, прочитайте список проти#
показань і побічних ефектів, він
більше, ніж вражаючий. А тепер поду#
майте, на які загрози наражаєте свій ор#
ганізм при довготривалому застосуван#
ні таких препаратів.
Вісцеральна терапія засновується на
цілковито інших принципах. Один з го#
ловних її постулатів говорить: – орга#
нізм – це унікальна, самовідновлююча
система, в якій все тісно взаємопов'яза#
но і взаємозалежно. Перш, ніж перехо#
дити до практичних занять, необхідно
вивчити теорію, приділяючи особливу
увагу звязку, який існує між внутрішні#
ми органами, а також засвоїти схему об#
давлювання живота.
Зверніть увагу: роботу з внутрішніми
органами ми завжди починаємо з об#
давлювання зони печінкових протоків і
сфінктера Одді. Нам вкрай важливо до#
могтися евакуації жовчі з лівої долі пе#
чінки, щоб відновити нормальну роботу
внутрішніх органів.
На жаль, традиційні лікарі цього ніко#
ли не роблять. Замість того, щоб приді#
лити час і сили відновленню функцій
жовчного міхура, вони, керуючись го#
ловним принципом хірургів: «немає ор#
гану – немає проблеми», воліють його
видалити. Однак ті, хто вже переніс опе#
рацію з видалення жовчного міхура,
знають: без цього крихітного органу всі

проблеми в організмі як раз тільки по#
чинаються.

Що необхідно знати про
сфінктер Одді, або яка причина
наших проблем зі здоров'ям
Сфінктер Одді названий іменем іта#
лійського фізіолога Руджеро Одді, який
першим дослідив і описав його фізіоло#
гічні властивості.
Теоретичний матеріал, який ви про#
читали вище, є основою основ вісце#
ральної терапії. Перш,ніж іти далі, опа#
нуйте і засвойте цю інформацію, влас#
не засвойте: її недостатньо просто вив#
чити чи зазубрити, необхідно зрозумі#
ти, «переварити», осмислити. Тільки
знання, «народжені досвідом», саме ва#
шим особистим досвідом, можна раху#
вати достовірними. Щоб полегшити
вам задачу, я буду виділяти найбільш
важливі істини і правила. Зверніть на
них особливу увагу.

Отже, перше правило вісцеральної те#
рапії, яке потрібно закріпити, перш ніж
рухатися далі.

Правило № 1
В більшості випадків першопричиною
порушення роботи всіх (ще раз підкрес
люю – всіх) внутрішніх органів є спазм
печінкових протоків, а також сфін
ктера Одді.
Спазми печінкових протоків і сфін#
ктера Одді в головці підшлункової зало#
зи (в результаті яких сповільнюється ре#
гулярна евакуація жовчі з печінки і со#
ків з підшлункової залози) запускають
ланцюгову реакцію збоїв і порушень в
роботі всього організму. В першу чергу
погіршується діяльність жовчного міху#
ра, потім печінки і підшлункової залози.
Сповільнення (призупинення) надход#
ження жовчі і виділення панкреатично#
го соку з підшлункової залози, а також
нестача ферментів провокують застійні
явища в кишечнику, що викликає бро#
діння, гнилісні процеси, здуття та роз#
лади. Руйнівна естафета запущена: ки#
шечник, який не справляється з нада#
ною йому матінкою#природою функці#
єю засвоювати поживні речовини і поз#
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бавляти наше тіло від відходів, стає при#
чиною інтоксикації організму і збою в
роботі внутрішніх органів.
Менічастодоводитьсячутирозповідіпацієнтів
про те, як їх одразу здолали мислимі та немисли#
мі хвороби. Спочатку один недуг, потім другий,
третій, а потім понеслось#поїхало. Холецестити,
панкреатити, а там вже і коліти, і виразкова хво#
роба, і проблеми з нирками... Здорова людина на
очахперетворюєтьсявінваліда.Складаєтьсявра#
ження, що хтось відкрив ящик Пандори. Паці#
єнти говорять про навроки, порчу...
Насправді цьому існує просте і логіч#
не пояснення. Ми вже говорили з вами
про те, що в нашому організмі все тіс#
но взаємопов'язано і взаємозалежно.
Один функціонально ослаблений ор#
ган передає «естафету» збоїв і патало#
гій іншому. Ніякі «хвороби» не вини#
кають спонтанно, на рівному місці.
Наше тіло – сигналізує про неполадки
і проблеми задовго до того, як прояв#
ляться перші симптоми небезпечних
недугів. Тільки біда в тім, що ми, заз#
вичай, не звертаємо увагу на сигнали
свого організму. На початковому етапі,
коли ще немає больових відчуттів, ко#
ли всі аналізи практично в нормі, наше
тіло посилає перші тривожні сигнали
про негаразди: з'являються висипан#
ня, покрасніння, папілломи, шкіра
може погрубіти і лущитися, свербіти,
мати запальний процес... Якщо вміти
читати «знаки тіла», то можна без
труднощів визначити, який саме орган
сигналізує про проблеми. Наприклад,
висипання, судинні зірочки, лущення
на підборідку говорить про серйозні
зрушення органів статевої системи. В
залежності від локалізації прищів чи
судинного малюнку можна точно виз#
начити, з яким саме органом виникли
проблеми – з маткою, правим чи лівим
яєчником... На жаль, більшість людей
не звертають увагу на перші дзвоники
власного організму і починають про#
являти неспокій тільки тоді, коли зяв#
ляється БІЛЬ – не тільки передвісник
серйозних порушень в організмі, але
і... не дивуйтесь, Божий дар, наш най#
кращий друг і союзник.

Біль і спазм
Коли біль відпускає, життя здається
прекрасним, навіть без грошей, без друзів,
без грандіозних помислів. Всього лише лег
ко дихається, прогулюєшся собі без всяких
там спазмів і судомів...
Генрі Міллер
Отож, давайте розберемося, що ж
таке біль? Древні греки називали її:
«сторожовим псом», який пильно

слідкує за нашим здоров'ям. В уяв#
ленні сучасних клініцистів, біль – це
психофізіологічна реакція організму,
яка сигналізує про будь#які негараз#
ди. Дослідники відмічають, що при
больовому подразненні, в крові зяв#
ляються хімічні речовини, які вироб#
ляються гормональною системою і з
потоком крові розносяться по всьому
організму.
Мудрий організм при появі болі
включає залози внутрішньої секреції:
надниркові залози, гіпофіз, щитовид#
на і підшлункова залози блискавично
реагують і відповідають на небезпеку,
яка виникла посиленим утворенням і
виділенням гормонів.
При виникненні больових відчуттів
в кров і спинномозкову рідину почи#
нають поступати гормони гіпофіза,
під впливом яких прискорюються
скорочення серця, підвищується
кров'яний тиск, посилюється обмін
жирів і вуглеводів в організмі. Адрена#
лін – гормон мозкового шару наднир#
кових залоз – збуджує, посилює діяль#
ність більшості органів. Не дивно, що
при захворюваннях, які супроводжу#
ються сильними відчуттями болю, в
крові зростає рівень адреналіну.
Крім того, активізується діяльність
щитовидної залози: в кров поступає ти#
роксин, який також збуджує нервову
систему і прискорює обмін речовин.
А ось на другій стадії больового под#
разнення, коли біль вже пригнічує ді#
яльність окремих органів, підшлунко#
ва залоза починає продукувати інсулін
– гормон, який стимулює парасимпа#
тичну нервову систему. Як бачимо, за#
лози внутрішньої секреції, тісно взає#
модіючи з нервовою системою, відпо#
відають за бездоганну регуляцію жит#
тєво важливих процесів.
А тепер скажіть, що ви робите при по#
яві болі? Очевидно, пєте пригоршнями
знеболюючі засоби, натираєтесь всіля#
кими диклаками, диклофенаками,
вольтаренами... Тим самим ви наносите
собі колосальну шкоду – приглушуєте
сигнали організму про негаразди, прог#
ресуючу паталогію, а також хімічними
препаратами «садите» печінку, шлунок.
«А що робити?» – запитаєте ви. –
Терпіти, доводячи себе до знемоги?
«Ні в якому разі. Біль легко знімаєть#
ся, якщо розуміти її істинну причину.
Одразу зауважу, ми зараз говоримо не
про гострі травматичні болі (хоча і в
цьому випадку метод вісцеральної те#
рапії може принести суттєве полег#
шення), а болі внутрішньої напруги,

які свідчить про наявність спазму або
м’язевого зажиму.
Давайте запамятаємо раз і назавжди
ще два правила.

Правило№ 2
Там, де з'являється біль, неодмінно є
спазм, значить, щоб позбутися болі, пот
рібно позбутися спазму.

Правило№ 3
Знявши спазм, позбувшись венозного і
лімфатичного застою в органах і навко
ло органного простору, можна не тільки
нормалізувати функцію ослабленних ор
ганів, але і відновити діяльність всього
організму.
«Так просто?» – здивуєтесь ви. – Без
обезболюючих засобів і хірургічного
втручання?» Так, отак просто. Головне,
що цього може навчитися кожен.
Вісцеральний терапевт методом об#
давлювання живота першим ділом усу#
ває біль в тілі ( якщо вам пощастить це
зробити швидко і ефективно, то по#
дальша робота піде як по маслу, ви
зможете встановити довірливі стосун#
ки з пацієнтом). Одразу зауважу: на#
давлювання слід здійснювати до появи
легкої (як я говорю своїм учням, при#
ємної) болі в животі. Вона має повіль#
но зникати, немов розсіюватися під
вашими пальцями. Наступна задача –
знайти і зняти всі спазми і мязеві за#
жими, щоб мати можливість повно#
цінно працювати з животом.
Загальновідомо, що із#за спазму по#
рушується надходження поживних
речовин і кисню до органу, сповіль#
нюється чи навіть призупиняється
віддтік продуктів життєдіяльності,
внаслідок чого виникає самоотруєн#
ня клітин. Крім того, венозний і лім#
фатичний застій є прекрасним сере#
довищем для існування і розмножен#
ня всіляких грибів і бактерій, позбу#
тися яких вкрай важко. Але як тільки
ви усунете спазми і заберете застійні
явища – ваш організм отримає нові
Українська Родина № 1/2020

45

UR-2020-1.qxd

10.11.2020

15:09

Page 46

НАРОДНА МЕДИЦИНА: ПРОФІЛАКТИКА
сили, щоб очиститись від паразитар#
ної флори, яка отруює вам життя.
А тепер давайте поговоримо про при#
чину спазмів.

Маленький відступ, або Стрес –
друг чи ворог?
99% хвороб від нервів, і тільки 1% від...
задоволень
Тонко підмічена життєва мудрість
В цьому жарті, як мовиться, тілька
доля... жарту. Життя сучасної людини
важко уявити без стресових ситуацій.
Вони очікують нас усюди: на роботі, в
транспорті, в магазині, навіть дома чи
на довгоочікуванному відпочинку. З
дитинства ми чуємо, що стрес – це
зло, першопричинна всіх наших бід і
хворіб. Дійсно, в стані стресу наш ор#
ганізм зазнає не самі приємні відчут#
тя: прискорюється серцебиття, підви#
щується тиск, напружуються руки і
ноги. Сучасній людині це не передві#
щає нічого доброго – тут вже і до гі#
пертонічного кризу чи інфаркту ру#
кою подати. Зате нашим предкам
стрес, викликаючи універсальну ре#
акцію «боротися чи втікати», допома#
гав вижити в критичних ситуаціях.
Фізіологічна відповідь організму на
стрес – віддтік крові від органів трав#
лення, напруження м'язів рук і ніг,
розширення зіниць – все це допома#
гало прийняти правильне рішення і
вижити в умовах небезпеки. Через
сотню років реакція організму не по#
мінялася, але... докорінно змінилася
наша поведінка. Ми більше нікуди не
втікаємо і ні з ким не боремось, а піс#
ля пережитих потрясінь... сідаємо і
заїдаємо стрес, тим самим приносячи
організму колосальну шкоду. Прий#
мати їжу (а тим паче переїдати) в ста#
ні, коли кров відхлинула від органів
травлення, коли живіт спазмований,
а жовч і ферменти не виділяються, –
це злочин по відношенню до свого
організму. Неперетравлена їжа камін#
цем впаде в шлунок, потім почне бро#
дити і гнити в кишечнику, визиваючи
вздуття і больові відчуття. Згубна
звичка «заїдати стрес» вкрай небез#
печна для організму. Я наведу тільки
декілька цифр та фактів.
По#перше, в шлунково#кишечному
тракті знаходиться 75% всіх елементів
клітин імунної системи.
По#друге, в ШКТ виробляється
близько 20 власних гормонів і знахо#
диться більш як 500 видів мікробів,
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які дуже важливі для нормального
функціонування травневої системи.
По#третє, (але детальніше про це ми
поговоримо трохи пізніше), саме в
кишечнику знаходиться «черевний
мозок», який і відповідає за наш пси#
хоемоційний стан, страхи, тривоги і
переживання.
Навчитися не реагувати на стрес над#
то складно (якщо не сказати неможли#
во), але ми можемо легко позбутися

його наслідків, знімаючи м'язеві спаз#
ми і зажими, які виникають в нашому
організмі.
Думаю, ви вже здогадуєтесь, як це
зробити. По#перше, ні в якому разі не
заїдайте стрес (і тим паче не знімайте
його алкоголем чи нікотином). Краще
прийміть теплий душ і... обдавіть жи#
віт. Вправність рук – і вісцеральний
масаж допоможе вам після напружен#
ного трудового дня зняти спазми, від#
новити нормальну роботу внутрішніх
органів. І від обтяжливого стану не за#
лишиться і сліду. Перефразовуючи ста#
ру приказку, можна сказати: не такий
страшний стрес, «як його малюють».

Розділ 3
Починаємо!
Майстерність приходить тільки
з практикою і не може з'явитися
лише у ході читання інструкцій
Наполеон Хілл

Крок перший:
Обдавлювання Живота
(базова техніка)
Зараз я пропоную вам розглянути
базову техніку обдавлювання живота
– техніку, якої притримуються всі
приктикуючі вісцеральні терапевти
(незначні варіації під час масажу мож#
на пояснити індивідуальним стилем
хіропракта).

Правило №4
Необхідно суворо притримуватися виз
наченої послідовності маніпуляцій.
Порушення черговості етапів може
призвести до виникнення гострого болю і
погіршення стану пацієнта.
Перед початком роботи, як і годиться,
невеликий інструктаж.

В допомогу вісцеральному
терапевту:
Пацієнт лежить на твердій поверхні,
голова знаходиться на невеликому під#
вищенні – валику чи подушці, ноги
зігнуті в колінах і тазостегнових сугло#
бах, стопи щільно притиснуті до повер#
хні. Таким чином вдається домогтися
максимального розслаблення живота.
Ви можете обдавлювати живіт поду#
шечками пальців, кистю, зжатою в
кулак, або навіть ліктем. Методом
проб і помилок вам вдасться віднайти
найбільш оптимальний спосіб впливу.
Перед тим як приступити до обдавлю#
вання, добре розітріть долоні, так ви
посилите приплив енергії і набагато
швидше здобудете потрібний ефект.
Натискування проводьте до появи
легкої (ще раз повторюся – приємної)
болі. Робота з однією зоною (безпосе#
редньо процес обдавлювання) може
тривати від декількох секунд до 2#3
хвилин! Не більше. В іншому випадку
можна перестимулювати навколо ор#
ганний простір і спричинити непот#
рібні больові відчуття.

З світу цікавого і маловідомого
Метод вісцеральної терапії інколи
називають ще методом больової ко#
рекції. Як ви вже знаєте з попередніх
розділів, біль – це наш друг та союз#
ник. Сигналізуючи про негаразди, па#
тології в тому чи іншому органі, вона
включає захисні механізми, примушує
працювати залози внутрішньої секре#
ції. Думаю, ви не раз помічали, що лі#
кування хронічних захворювань почи#
нається саме з загострення. Натискую#
чи на живіт і викликаючи больові від#
чуття, ми запускаємо в нашому орга#
нізмі програму під назвою «Зціли себе
сам», яка сприяє відновленню функці#
онально ослаблених органів і систем.
Продовження в наступному номері.
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Півонія
незвичайна
В кінці 80х років минулого століття відділ медицинської ботаніки
Київського ботанічного саду запросив мене взяти участь в експедиції по
заготівлі лікарської сировини на Алтаї  район УстьКокса. Це в трьох
стах кілометрах від кордону, а там до Тібету рукою подати  там дій
сна дикоросла півонія, про яку я мріяв давно щоб занести її в свою до
машню фармакопію. В той час відомий цілитель українського поход
ження Голюк М.В. в Приморському краї успішно застосовував корінь пі
вонії з іншими рослинами для лікування псоріазу і раку. Успішно лікував
псоріаз і я, разом з лікареммамологом розробляли препарат для ліку
вання пухлин різного походження. Запрошення я оцінив як щастя.

Володимир Кирилович Купчин,
фітотерапевт

івонія незвичайна (Paeania
anomala) # ботанічна назва
рослини. В народі її назива#
ють «Мар`їн корінь», мабуть, за його
ефективне лікування жіночих захворю#
вань. Згідно грецькій легенді назва
пішла від популярного лікаря Пеона,
якого отруїв його вчитель # лікар Еску#
лап, якиий позаздрив своєму учню за
те, що той краще вмів лікувати воїнів
Троянської війни. Боги зберегли Пео#
на, перетворивши його в красиву квіт#
ку, призначену зціляти людей від тяж#
ких хвороб.
Ще в кінці 80#х років півонія незви#
чайна рідко зустрічалась в Природі,
вже відносилась до зникаючих рослин
і була занесена в Червону книгу. З гір
Алтаю на Україну я привіз свіжих ко#
рінців, розсадив на чорноземі біля ма#
миної хати в садочку і через декілька
років на благодатному чорноземі ви#
росли потужні кущі. Коли викопував,
то залишав кореневі відростки з «оче#
нятами», з яких весною витикались
стебельця, і кущ знову розростався.
Чим більше йому років, тим масивні#
ший його корінь, тим більше в ньому
біологічно активних речовіин, тим
потужніша його лікувальна дія. Реко#
мендується викопувати його коріння
через 5 років, в липні#серпні, залиша#
ючи частину в землі для подальшого
росту, туди ж вкидають декілька доз#
рівших насінин. Корінці ріжуть на
дольки, сушать на горищі або в су#
шилці при температурі 50#60 градусів,
зберігають в картонних коробках.
Термін зберігання # 3 роки.
Півонія (Мар`їн корінь) # багаторічна
трав`яниста рослина. З двохголового го#
ризонтального корневища виходять

П

прямостоячі товсті ребристі стебла ви#
сотою до 1м. Чергові стеблеві листя
дважди тройчато розсічені на ланцевид#
ні дольки. На самій верхівці стебла #
одиночна пурпурно#розова крупна квіт#
ка 8#13 см в діаметрі з зеленою чашеч#
кою і багаточисельними тичинками, пе#
люстки # від 8 і більше. Цвіте з кінця
травня до середини червня. Плоди доз#
рівають в липні. Насіннячко # чорні
блискучі горошинки.
Алкалоїди коріння півонії відносять#
ся до особливої групи білогічно актив#
них з`єднань. Це лужноподібні азотис#
ті речовини трішки гіркого смаку, роз#
чинні в спирті. Знаходяться вони в
формі солей в клітинному соку і в ор#
ганічних кислотах, які є в коренях, #
бензойній і саліциловій. Містить піво#
нія також флавоноїди, дубильні речо#
вини, смоли, вуглеводи (крохмал, глю#
козу, сахарозу), аскорбінову кислоту,
ефірну олію. Спектроскопічний аналіз
золи півонії кореня, який проводився
ще в 50#х роках минулого століття, по#
казав наявність найважливіших при#
родних з`єднань. Це макро# і мікроеле#
менти: цинк, мідь, стронцій, селен,
натрій, калій, барій, нікель, сурма,
хром, марганець, вісмут та інші, з яких
стронцій і селен являються протипух#
линними активаторами.
В офіційній медицині з 1979 року доз#
волена до застосування 10%#на настой#
ка кореню півонії незвичайної в якості
заспокійливого засобу при неврастенич&
них станах з підвищеною збудністю
(клімакс, тиреотоксикоз, гіпертиреоз,
невроз), безсонниці, головних болях).
Застосування настойки або настою пі&
вонії може усунути маєння, галюцина&
ції, не порушуючи свідомість, а також
подавляти страх, тривогу, визвану
важкою хворобою.
Настойка трави і кореню півонії. Зіб&
рану під час цвітіння і висушену траву
півонії змішують з подрібненим корнем в
рівних частинах по об`єму. 10 г суміші
настояти в 100 мл 40%&го спирту в

темному місці 7 днів і приймати по 30&
40 капель за 20 хвилин до їди 3 рази в
день на протязі 25&30 днів. Після 10&
денної перерви при необхідності курс
повторити.
Настій: 1 чайну ложку мілко подрібне&
них коренів півонії залити трьома ста&
канами кип`ятку, настояти 30 хвилин в
щільно закритій посудині. Приймають
по одній столовій ложці 3 рази в день за
10&15 хвилин до їди.
Застосовують цей настій при паралічі,
епілепсії, істерії, при неврозах # так реко#
мендує тібетська медицина і народна
медицина Горного Алтаю. При лікуван&
нві раку шлунку, печінки, раку матки,
ерозій приймають настій такого ж при&
готування, тільки замість однієї ложки
коріння беруть одну столову ложку і
приймають такими ж дозами.
Після невеликого терміну лікування
вищевказаними настойкою і настоєм
хворі стають спокійнішими, покращу#
ється сон, проходять головні болі і
в`ялість, підвищується працездатність.
Українська Родина № 1/2020
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Крім настойки трави з коренями зас#
тосовується при вищевказаних захво#
рюваннях настойка корінців мар`їного
кореню:
10 г подрібненого кореню настояти 10
днів в 100 мл 40%&ного спирту. Прийма&
ти по 30&40 капель 3 рази в день за 30 хви&
лин до їди на протязі 10&14 днів.
Увага! Передозування не допускати!
Мар`їн корінь відноситься до отруйних
рослин! Тому потрібно дотримуватись
вказаного терміну настоювання і кіль#
кості приймання. Настойки і відвари
підвищують кислотність шлункового
соку, і це може відбитися у хворих з гі#
перацидним гастритом. Хоч і слабень#
ко, але все ж приймання препаратів
супроводжується зниженням артері#
ального тиску, величину якого періо#
дично потрібно провіряти. Крім того,
корінь півонії # абортивний засіб, при
вагітності він протипоказаний.
Не тільки грецькі боги посилали піво#
нію на землю зцілювати людей від тяж#
ких захворювань. В китайській медици#
ні півонія # протипухлинний засіб; в
монгольській # застосовується при хво#
робах нирок, печінки, хворобі Боткіна;
в тібетській # при нервових і шлунково#
кишкових захворюваннях, туберкульо#
зі, пневмонії, бронхіті.
В серйозних ситуаціях півонія незви#
чайна може надати безцінну допомогу.
Подаю декілька рецептів з книги видат#
ного зцілителя, травника, письменника
Ріма Ахмедова «Растения # твои друзья
и недруги» (Уфа, 2007 г, изд. «Китап»).
Інсульт:
Корінь півонії подрібнити. 10 г порошку
(2 чайних ложки) залити стаканом
кип`ятку, настояти 2 години. Приймати
по 1 столовій ложці 3&5 разів в день неза&
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лежно від їди або за 20 хвилин до їди,
можна і в проміжку між їдою).
Струс мозку.
50 г сухого корінця залити 0,5 л горілки,
настояти 2 тижні. Прииймати по 1 чай&
ній ложці 3 рази в день за 20 хвилин до їди.
Ця ж настойка корисна при безсонні,
неврастенії, головному болі.
Імпотенція.
1 столову ложку сухих корінців залити
0,5 л горілки, настояти 3 тижні. Прий&
мати по 25&30 капель, запиваючи водою,
3 рази в день.
Кровотечі маточні.
50 г насіння залити 0,5 л горілки, насто&
яти 3 тижні. Приймати по 15&20 капель
3 рази в день до їди на воді.
Протипухлинна дія півонії основана на
здібності тормозити поділ злоякісних
клітин на різних стадіях розвитку і тим
самим призупиняти їх розмноження.
Крім того, рослина володіє знеболюю&
чою, заспокійливою і десенсибілізуючею
дією, що важливо для лікування раку і
псоріазу. Як показала практика, свою
місію півонія виконує як окремо, так і в
сполученні з іншими рослинами.
Пухлини різної локалізації.
В моїх протипухлинних препаратах
Біолар і інол довгий період півонія яв#
лялася сккладовою частиною. Якщо
вона не входила в препарати, то в кож#
ному конкретному випадку на протязі
місяця було рекомендовано приймати
паралельно настойку півонії в дозі 30#
40 капель 3 рази в день за 20 хвилин до
їди, а прийом основного препарату за
30#40 хвилин до їди.
Лікування раку по схемі Голюка є в то#
му, що перші 3 дні приймаєють настій
кореню бадану, на 4#й день приймаєть#
ся настойка трави чистотілу, на 5#й і 6#й
день – настойка софори, на 7, 8, 9 # день
настойка коренів елеутерококу. Настой#
ка мар`ї ного кореню приймають що#
денно паралельно з настоєм бадану і
настойок вказаних рослин. На 10#й
день починають повторний 9#денний
цикл. І так протягом 3#5 місяцівв.
Псоріаз. Протікання хвороби умовно
розділено на 3 стадії: прогресивну, ста#
ціонарну і регресивну. Найбільш дов#
готривала стадія – стаціонарна, коли не
появляються нові пораження, а старі не
збільшуються. Такий стан може продов#
жуватись роками, десятиліттями, а то і
до кінця життя.
Хвилювання, переживання, неврози,
стреси, вживання алкоголю і гострих
страв, захворювання внутрішніх органів
та інші фактори можуть зпровокувати
різке загострення хвороби. Раптово на

деяких ділянках шкірного покриття або
волосяної ділянки голови появляється
почервоніння, висипання, які злива#
ються в огнища різної величини і кон#
фігурації. На поверхні злиттєвого виси#
пання появляються пластинчаті злущу#
вання (лускатий лишай). Все це супро#
воджується свербінням, психічними
розладами. Ліки і мазі, які приймались
раніше і приносили полегшання, приз#
водять ще до більшого загострення. Та#
кий стан загострення може продовжу#
ватись від декількох днів до місяця.
В клінічних умовах, щоб зняти загос#
трення, застосовують заспокійливі за#
соби: уколи, таблетки, капельниці та ін#
ші премудрості, а потім приступають до
традиційного лікування. В своїй прак#
тиці я переконався, що настій або нас#
тойка коренів півоніїї успішно вирішу#
ють задачу по зняттю загострення. Для
успішного зняття загострення не тільки
псоріазу, але й дерматиту, екземи, свер&
біжу, висипу, необхідно відмовитись від
алкоголю, гострих страв, на цілий тиж#
день, «сісти» на кефір, нічого більше не
їсти і ніяких ліків не приймати, хіба що
настойку півонії. Кефір можна пити по
стакану 3 рази в день з булочкою.
Коли призупиняться висипання,
свербіж, нервові розлади, можна ле#
генько пробувати втирати мазь або зас#
тосовувати інші зовнішні засоби
(кмпреси, обмивання, аерозолі) в одній
невеликій ділянці пораження і слідкува#
ти за реакцією шкіри. Якщо небажаної
реакції не буде до слідуючого дня (по#
червоніння, подразнення, висипання),
то можна поступово обробляти більш
широкі ділянки шкіри і приступити до
капітального лікування.
Існує біля півтори десятка видів піво#
нії. Дуже вони красиві в період цвітіння:
квітки червоні, розові білі, з різними
відтінками. Всі вони лікувальні. Але
найбільш високий рейтинг по цілющим
властивостям в народній і науковій ме#
дицині віддається описаномій півонії #
мар`їному кореню. За 22 роки рослина
не зникла з маминого огороду на Черка#
щині. Частину коренів викопували для
лікування, іншу частину залишали для
подальшого росту. Особливого догляду
півонія не вимагає, оскількки перейшла
з більш суворих диких умов на благодат#
ний чорнозем і клімат. Застосування
цього виду півоніїї для лікування вия#
вилось надзвичайно успішним.
Володимир Купчин, фітотерапевт
т. 0974762802, VKupchin@i.ua
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Пластир
«Янтар»
Був в мене період в житті, коли по роду роботи я часто бував в від
рядженнях і, як травник, всюди спілкувався з людьми, зацікавленими
в лікуванні тих чи інших захворювань. В Харкові мене завжди з нетер
пінням чекала бригада спеціалістів не тільки для сумісного виконання
робіт, але й для надання консультації і допомоги на предмет лікуван
ня травами. Одного разу до мене звернувся мій колега Микола Будник
відносно його хворої мами, і я погодився з ним поїхати до неї. Мамі 
69 років, в неї пухлина молочної залози, почалися нестерпні болі, плюс
гіпертонія і запалення суглобів ніг. Проконсультував я свою пацієнтку,
дещо видав з трав і настойок, які привіз з собою. Доглядала маму її
дочка Наташа, і ось що вона мені розповіла.

К

ілометрів за 70 від Харкова по залізній
дорозі є зупинка; кілометрів за 2 від неї
– село, в якому вдома старенька бабу
сялікар, яка жила ще при царі, приймає хво
рих. Щоденно до неї приїжджає багато наро
ду, щоб придбати чудопластир, який знімає
болі в суглобах, попереку, в хребеті і навіть
болі від пухлин. Років два назад Наташа їзди
ла до неї; пластирі дуже допомогли надовго
позбутися від артрозних і ревматичних болей.
А тепер їй потрібно поїхати купити пластирі
для мами, та і самій запастись ними, оскільки
і в самої на переміну погоди почало «крутити
ноги». Запропонувала вона поїхати до бабусі
і мені. Безумовно, я погодився: можливо тра
питься нагода зачепитись за новий для мене
ефективний засіб лікування, засвоїти його і
взяти на озброєння.
Одного чудового дня ми поїхали по плас
тирі. Чепурненький будиночок стоїть між
соснами. Був літній день, світило сонце. В
дворі на ослінчиках сиділо зо два десятка
людей. По одному, по два вони заходили в
хату і через декілька хвилин виходили. Коли
підійшла наша черга, зайшов і я з Наташею.
В кімнаті за низеньким столиком, на якому
лежала купка пластирів, сиділа повненька
сивоволоса бабуся – Тетяна Іванівна (так її
величали). Ми сіли напроти. Наташа корот
ко розповіла про хворобу своєї мами, пока
зала виписку про пухлину на молочній зало
зі і з мольбою на обличчі дивилась на Тетяну
Іванівну. Прочитавши виписку, вона лагідно
сказала: «Миленька, пластир може тільки
знеболити пухлину на деякий час, але одни
ми пластирами проблему не вирішити. Спо
дівайся на вашого лікаря і на волю Божу».
Видала вона пластирі і поглядом зверну
лась до мене. Я швидко виклав мету мого
візиту: сам,мовляв, травник, позбавився
псоріазу, який мучив мене 20 років і багато
людей вилікував. Хотів би поділитися своїм
досвідом лікування псоріазу і довідатись
секрет приготування пластиря. І почув таку
відповідь: «Миленький, мені вже 96й годо
чок пішов. Те що ви запропонували, мені
вже непотрібно. Можу тільки порадити вам:
вчіться, творіть, дерзайте…».

Декілька десятків років пройшло після ві
зиту до Тетяни Івановної. Гострий попит на
пластирі появився в той час, коли я з хірур
гоммамологом Іваном Власенко розробили
протипухлинні препарати Біолар і Інол для
лікування мастопатій і пухлин різного поход
ження. Часто вираженим симптомом масто
патій являються болі, які підсилюються, як
правило, перед менструацією. Вузли і гіпер
плазії болять постійно (при розростанні тка
нин здавлюються нервові закінчення); болі
можуть віддавати в шию, лопатку, плече,
пах. Тому, починаючи лікування (не тільки
мастопатій), дуже важливо зняти болі за ко
роткий час, в результаті чого полегшується
фізичний і психічний стан хворих, появля
ється надія на видуження.
Пластир  це ціла наука. Звернувся я до
джерел наукової і народної медицини, пере
дивився масу патентів і фармацевтичних до
відників цілого покоління, і не знайшов такого
пластиря, який би можна застосувати на чут
ливій ніжній шкірі молочних залоз, шиї, лім
фатичних вузлів та ще ж і в жінок. Все ж після
інтенсивних пошуків і роздумів я підібрав для
виготовлення пластиря природні лікарські
речовини.
Перш за все, неважко було здогадатися по
зовнішньому вигляду пластирю Тетяни Іванів
ни, що на льняну тканину нанесена маса, ос
новою якої являється каніфоль.
Каніфоль – тверда, крихка, скловидна про
зора смола (інколи  темночервоного кольо
ру), яка залишається після перегонки скипи
дару; легко переплавлюється.

Скипидар живицевий – добувають з рос
тучих хвойних пород дерев: сосни, ялини,
модрини, ялиці, кедру. В аптеках продається
під двома назвами: «терпентинова олія» або
«скипидар». Терпентинова олія, також як і інші
ефірні олії, має властивість проникати через

епідерміс (поверхневий шар шкіри), легенько
подразнювати рецептори і визивати в орга
нізмі рефлекторні зміни. В медицині скипи
дар використовують для втирання при артри
тах, артрозах, міозитах, невралгіях.
Трава буркуну лікарського, кора верби,
листя омели  як окремо, так і в сукупності
володіють антисептичною, протизапальною,
протипухлинною і в кінцевому результаті 
знеболюючою дією.
Скипидарний густий екстракт готується з
вищеприведених рослин і скипидару:
Сухі подрібнені рослини в рівних кількостях
змішуються, накладаються до половини скля
ної банки. Окремо підігрівається скипидар до
кипіння, але не кип’ятити, і заливають суміш
до верху банки, накривають капроновою
кришкою і ставлять на водяну баню на 1 годи
ну. Періодично (34 рази) розмішують де
рев’яною ложкою. В кінці процесу невелику
кількість скипидару доливають до верху. Бан
ка накривається крищкою і ставиться в тепле
місце на 810 годин. Потім проціджується, су
міш відтискується, рідина фільтрується.
Одержаний густий екстракт темнозелено
го кольору переливається в темну пляшку і
закупорюється пробкою. Зберігається при
кімнатній температурі.
Українська Родина № 1/2020
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Буркун

Верба

Омела

Віск – продукт бджіл. Застосовується в
медицині для аплікацій при артрозах і ради
куліті як і каніфоль, легко розплавляється,
пом’якшує масу.

Камфорна олія – 10%й розчин камфори в
оливковій олії. Продається в аптеках. Засто
совується для розтирання при артритах, рев
матизмі. Пом’якшує подразнення шкіри.
Янтар – викопна смола хвойних дерев.
Складається з вуглеводню, смол, янтарної
кислоти, олій. Тормозить ріст пухлин різного
походження, в тому числі і злоякісних. Засто
совується для лікування зобу, суглобів, опіків.
50

Українська Родина № 1/2020

Склад маси для пластиря «Янтар»
(в грамах):
Каніфоль соснова . . . . . . . . . . . . . . . . .500
Віск бджолиний . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Скипидарний густий екстракт . . . . . . .100
Камфорна олія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Порошок бурштину . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0
Приготування пластирів. В невеликій
каструльці на малому вогні розігріваються
каніфоль і віск до розплавлення. В скипидар
ний екстракт засипається порошок янтарю,
подрібнений до пудри, хорошо збовтується і
виливається в розплавлену масу разом з
камфорною олією, хорошо перемішується і
ставиться в прохолодне місце. Через декіль
ка годин маса згущується. Дерев’яною лопа
точкою пластична маса наноситься на льняну
тканину. Зручніше наносити її через трафа
рет (віконечко, вирізане на твердій пластинці
товщиною 1,52 мм під розмір пластирю,
наприклад 6х8 або 8х10 см. Після зняття тра
фарету на масу накладається плівка – плас
тир готовий. Пластирі стопкою можна збері
гати в холодильнику терміном до 1 року.
Пластир при необхідності можна розрізати
на декілька кусочків, зняти плівку, прикласти
масою на боляче місце і зфіксувати при допо
мозі бинта або лейкопластиру. Під дією тем
ператури тіла маса розм’якшується і прили
пає до шкіри. Шкіра легко подразнюється,
відкриваються пори, кровеносні судини роз
ширюються, підсилюється місцевий кровоо
біг. Пластир виконує дифузну подачу біоло
гічно активних речовин в глибину поверхне
вого шару шкіри на протязі декількох діб.
В моїй практиці на протязі 15 років пласти
рі застосовувались для зняття місцевих бо
лей при мастопатіях (аденоми, кісти, вузли,
гіперплазії), при новооутвореннях щитовид
ної залози, супроводжуючих болісними за
паленнями. Крім того, пластир зменшує біль
при остеохондрозі, артритах, невралгії, міо
зитах, люмбаго і, взагалі, при любих місце
вих болях незалежно від їхнього походження.
Якщо не відчувається негативної реакції
(подразнення, висипи), що буває в рідкісних
випадках, пластир можна не знімати 3 доби,
а потім замінити на новий.
Одного разу до хірурга Івана Власенко
прийшла на прийом пацієнтка Людмила Ми
хайлівна, 48 років. Мамографічне обстеження
виявмло: аденома лівої молочної залози і
аденоматоз з вузлоутвореннями – в правій.
Болі ірадирують в шию і лопатку, періодично

підсилюються. Хворій був призначений пре
парат Інол з 4місячним курсом лікування і
комплект пластирів 6х8 см (10 штук). Пласти
рі перерізались і кусочками фіксувались на
болячих місцях або на чутливих новоутворен
нях обох молочних залоз. Не знімалися три
доби, на четверту мінялись. І так на протязі
місяця, після чого пацієнтка прийшла до хі
рурга на огляд і повідомила, що після засто
сування пластирів болі в неї зникли на сьомий
день і більше не появлялись. Хірург відмітив,
що новоутворення почали розм’якшуватись.
Після повного курсу лікування пацієнтка обс
тежилась повторно – новоутворень не вияв
лено. Обійшлось лікування без операції.
Незабаром бувша пацієнтка приїхала до ме
не з своїм чоловіком – Борисом Петровичем.
Дуже дякували мені і хірургу за результат ліку
вання, хвалили чудодійний пластир. Борис
Петрович повідомив мені, що працює він в
фармацевтичній організації, раніше працював
в патентному бюро. Був він у Власенка, гово
рив з ним і запропонував йому, а тепер і мені
запатентувати пластир «Янтар», щоб надалі
впровадити його в серійне промислове ви
робництво. Якщо ми включим його в співавто
ри, то всю організацію патентування, а потім і
виробництво пластиря він бере на себе.
Мені неодноразово приходилось патенту
вати препарати для лікування пухлин, псорі
азу, екземи і дерматиту і я знаю скільки це
завдає клопоту. Ще за часів Радянського Со
юзу я працював в бібліотеках над винахода
ми, їздив в Москву в патентне відомство.
Потрібно було знайти близький прототип,
оформити заявку на винахід і подати її в Па
тентне відомство. Там її обов’язково перек
рутять, знайдуть масу помилок і, як правило,
це закічувалося тим, що чиновник пропо
нував сам оформити заявку на винахід за
…100 доларів США.
Я надав Борису Петровичу склад пластирю
і технлогію його приготування. Спілкувались
ми по телефону. Він повідомив мені, що на
фармацевтичній фірмі виготовлені пластирі
по моїй технології пройшли успішне випробо
вування. Десь через два місяці приїхав він до
мене що підписати заявку на винахід. Випро
бовування пластиря пройшли успішно, заява
на винахід офрмлена прекрасно, сказав він
але за її оформлення потрібно мені заплатити
200 доларів США. Це мене здивувало. Плати
ти я не став, Борис Петрович поїхав і більше я
його не бачив.
В аптеках продаються різні обезболюючі
засоби. В нинішні важкі часи багатьом лю
дям, особливо пенсіонерам, ціни не по ки
шені. Тому я і публікую свій досвід приготу
вання пластиря і буду радий, якщо ним ско
ристаються люди.
Володимир Купчин, фітотерапевт
т. 0974762802, VKupchin@i.ua
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ÇÓÏÈÍÈÒÈ ÐÓÉÍÓÂÀÍÍß ÑÓÃËÎÁ²Â
ÂÀÌ ÄÎÏÎÌÎÆÅ «ÄÈÊÐÀÑÈÍ»
Уже понад 20 років препарат «ДИКРАСИН» допомагає людям при багатьох захво
рюваннях, які пов'язані з проблемами опорнорухового апарату. Створений болгари
ном Димитром Кристевим, він повернув до активного життя не тільки автора, а й
величезну кількість тих, хто через хвороби був позбавлений радості вільного руху.
«ДИКРАСИН» – водно#кислотний
настій для зовнішнього застосування з
ідеально підібраними і збалансовани#
ми компонентами, основа яких еколо#
гічно чисті болгарські трави, багаті
флавоноїдами, дубильними речовина#
ми і ефірними маслами. При втиранні
в шкіру знімає ороговілі клітини, від#
криваючи закупорені пори, сприяє
проникненню біологічно активних ре#
човин глибоко в тканини, тим самим
забезпечуючи поліпшення процесів
знеболювання і відновлення. А завдя#
ки антиоксидантній дії вітаміну Р і та#
ніну зміцнюються стінки кровоносних
судин і капілярів, підвищується їх то#
нус, внаслідок чого значно покращу#
ється кровопостачання шкіри і тканин
навколо хворих місць, усуваються за#
пальні процеси, розчиняються солі і
виводяться шлаки, накопичені в орга#
нізмі. В результаті цього починають
зникати причини виникнення самого
захворювання, що сприяє покращен#
ню функцій суглобів і хребта.

Безумовно, найкращим доказом
ефективності Дикрасину є велика кіль#
кість людей, які повернулися до пов#
ноцінного життя!
Ніна Тимофіївна, Київська обл., 76 років.
У мене давні проблеми з суглобами,
грижі на хребті, був перелом ноги, з
яким мучилася більше 8 років. Після
травми коліна не залишав у спокої арт#
роз. Тож треба було набратись рішу#
чості і нарешті щось робити, бо вже і
ходити майже не могла, м’язи пекли
так, що здавалось всередині все горіло.
Обрала для себе Дикрасин і втирала во
всі місця, що турбували. Мені стало
значно легше, я відчула покращення
майже через тиждень. Біль став менш
відчутним, перестало пекти в нозі,
зникла напруга в хребті. Тепер у мене
з’явилась справжня надія, за що вам
надзвичайно вдячна!
«ДИКРАСИН» застосовується зов#
нішньо, методом втирання легкими
масажними рухами (докладніше – ди#
віться інформацію із застосування).

Курс – 18 днів. На курс необхідно 3
флакони.
Не рекомендується: дітям до 15 років;
при коксартрозі 3–4 ст.; при алергіч#
них, запальних і інфекційних захворю#
ваннях шкіри; під час вагітності та го#
дування груддю.
«ДИКРАСИН» можна придбати в
аптеках або замовити в ДП «Гамай» і
отримати консультацію щодо
застосування.
0 (4595) 6 88 59; 0 (93) 098 16 63,
0 (97) 221 47 66, 0 (99) 508 73 75,
Заявки приймаються за вказаними
телефонами щодня, крім суботи
та неділі, з 9:30 до 16:00
www.dicrasin.com.ua
Висновок Держсанепідслужби
МОЗ України №05.03.02H03/53579
від 07.12.2015 р.
Виробник ЕТ «ДикрасинHДимитр
КрістіHГеоргій Крісті», Болгарія.
Не є лікарським засобом.
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ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я
Продовження. Початок в № 56 2019р.
риступити до очищення печін#
ки можна тільки після очи#
щення кишечника. В іншому
випадку виведені із печінки токсини,
замість того щоб виводитися на зовні,
почнуть накопичуватися в зашлакова#
ному кишечнику, що може привести до
самоотруєння організму. Перед очи#
щенням печінки, жовчного міхура, пе#
реконайтесь, чи немає великих каменів
в жовчному міхурі, а якщо вони є, то від
любих видів очищення найкраще від#
мовитись. Протипоказами до очищен#
ня печінки також є: цукровий діабет,
гострі захворювання внутрішніх орга#
нів, простудні інфекційні захворюван#
ня, загострені хронічні захворювання,
слабість, перевтома, стрес, вагітність і
годування грудьми.
Печінка – сама найбільша залоза орга#
нізму. Вона несе на собі багато важли#
вих функцій. Печінка виробляє жовч,
що дуже важливо для нормального про#
цесу травлення, регулює стан крові і ос#
новні біохімічні процеси в організму,
відповідає за вироблення і збереження
білків в організмі. Крім того, вона ней#
тралізує погані для організму речовини
які поступають з їжею або з ліками. Од#
нак, коли в організм поступає надто ве#
лика кількість поганих речовин, печін#
ка може не справитися з переробленням
токсинів. Тоді функція її порушується.
Ознаки недоліків з печінкою – втрата
апетиту, нудота, анемія, неприємні по#
чуття в животі.

П

В 19 годин випити 150 гр. підігрітої
оливкової або іншої якісної рослинної
олії, запити її лимонним соком і випити
кави. Потім поїсти сухарів, лягти на лі#
вий бік і розслабитися. Через годину
знову можна випити 150 гр. олії. Ввече#
рі і зранку зробити клізму.

Очищення чорною редькою
Візьміть 10 кг. чорної редьки, очистіть
їх від бадилля і коренів, добре помийте і
не чистячи від шкірки, пропустіть через
млинок, а потім вичавіть сік. Отримаєте
приблизно 3 літри соку. Зберігати пот#
рібно в холодильнику. В залишену ма#
куху додати цукор в розрахунку 500 гр
цукру на 1 кг. макухи, або меду в розра#
хунку 300 гр. меду на 1 кг. макухи, розмі#
шайте, покладіть в банки придавити
зверху пресом і зберігати в теплому міс#
ці. Пийте сік починаючи з 1 ч. л. через 1
год. після кожного прийому їжі. Посту#
пово збільшуйте дозу, поки не доведете
до половини склянки. Шлаки і солі бу#
дуть виходити поступово і непомітно, та
якщо все таки виникнуть неприємні
відчуття або болі, покладіть на живіт в
області печінки теплу грілку. Переваж#
но біль, якщо вона і виникає на початку
курсу очищення, потім проходить. Про#
довжуйте приймати сік, поки він не за#
кінчиться. На весь час очищення вик#
лючіть із свого раціону, жирні, гострі і
кислі продукти. Коли сік закінчиться,

Очищення за один день
Тиждень перед процедурою очищення
зберігають вегетаріанську дієту. Перед
тим, ввечері, їдять салат із свіжих овочів
з добавкою лимонного соку. В 9 годин
ранку їдять кашу із «геркулесу», зварену
на воді, і в 12 годин випивають чай: на 1
стакан кип’ятку – 1,5 ч. ложки звіро#
бою, 0,5 ч. ложки м’яти з додаванням
лимонного соку і меду. Перед прийман#
ням чаю ковтнути 2#3 таблетки екстрак#
ту крушини або сени. В 14 годин пок#
ласти грілку на печінку, через годину
знову випити 2#3 таблетки екстрактів
проносних трав і пити гарячий чай,
прогріваючи тим самим печінку. У 18
годин насушити в духовці тонкі кусочки
чорних сухарів і підсолити їх. Вичавити
сік одного лимону, розвести його такою
ж кількістю води, заварити каву (2 ч.л.
на стакан води). Після цього прийняти
таблетку ношпи і таблетку папаверину.
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починайте добавляти макуху в їжу з
цукром або медом, який до того часу
вже заквасився по 2#3 ст.л. в один при#
йом їжі. Це діє не тільки на очищення
печінки, але й на укріплення серця та
легенів. Добавляйте макуху до їжі, поки
вона не закінчиться.

Очищення рослинною олією
Очищення рослинною олією – най#
більш проста і дуже ефективна методи#
ка очищення печінки. Загальний курс –
5 тижнів. На протязі першого тижня
зранку випивають 1/2 ч. ложки рослин#

Оксана Павлик, знавець народної медиH
цини, лікарських трав і продуктів бджільH
ництва, біолог

ної олії. Другий тиждень # кожного ран#
ку по 1 ч. ложці олії, третій тиждень – по
1 дес. ложці олії, четвертий тиждень –
по 1 ст.ложці олії. П’ятий тиждень і це
буде заключний цикл, потрібно випити
зранку 1 стакан рослинної олії.

Шипшина чистить печінку
Ввечері покладіть в термос ємкістю
0,5 л. 3 ст. ложки подрібнених плодів
шипшини і залийте кип’ятком. Зран#
ку, наступного дня налийте отриману
гарячу настоянку в стакан і додайте
3 ст. ложки сорбіту або ксиліту. Розмі#
шайте і випийте по можливості зал#
пом. Це потрібно робити натще. По#
тім займіться зарядкою, старайтесь
активно рухатися. Рівно через 20 хв.
Після першого приймання настоянки
випийте все що залишилося в термосі
але вже без сорбіту та ксиліту. Знову
виконайте ряд фізичних вправ. Приб#
лизно через 45 хв. Після другого прий#
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мання настоянки можна поснідати,
але сніданок обов’язково потрібно
щоб складався з овочів і фруктів, мож#
на добавити горіхи і кусок підсушено#
го хліба. Через деякий час почнеться
активне випорожнення кишечника.
При цьому очищуються лімфатичні
вузли печінки, що добре впливає і на
загальний стан здоров’я. В цей день
постарайтесь вже більше нічого не їс#
ти. Через два дні знову повторіть всю
процедуру, а ще через два дні – третій
раз, так в загальному обсязі 6 раз через
два дні на третій.

Народні поради
На шматочок цукру накапати 5 кра#
пель скипидарної олії і приймати внут#
рішньо натще зранку.
На область жовчного міхура класти
марлю, заповнену запеченою в духовці
ріпчастою цибулею, зацукреною пуд#
рою, кукурудзяною мукою і рафінова#
ною сіркою (із аптеки).
При відсутності болі в області печінки
та жовчного міхура через день ставити
компрес на область живота із тришаро#
вої марлі, просоченої теплою «попіль#
ною» водою: жменя дерев’яного попелу
(із вогню) залити водою. Коли попіл ся#
де на дно, процідити і прослоїти марлю.
Саме найкращий засіб для цієї цілі –
лікувальні дюбажі. Їх можна робити з
любим жовчогінним засобом – рослин#
ною олією, сольовим проносним, жов#
чогінним збором, теплою мінеральною
водою або сорбітом.
Потрібно в половині склянки води
розвести 1 ст. ложку сорбіту і випити на
ніч. Після цього потрібно лягти в ліжко і
покласти грілку в області печінки. Пов#
торяти процедуру кожний вечір на про#
тязі тижня. Результат відчувається зразу
– печінку вже не тягнуло і шкіра почис#
тилась. А ще є один ефективний спосіб
який теж можна попробувати. Потрібно
змішати по пів стакана капустяного роз#
солу і сік свіжих помідорів. Пити потріб#
но 3 рази в день після їжі. Пити потріб#
но до 5 місяців. Зате можна сказати, що
проблем з печінкою не буде.

Печінку відновлять
вісцеральний масаж і трави
Оздоровчий вплив на печінку та селе#
зінку чинить вісцеральний (слов’янсь#
кий) масаж внутрішніх органів.
Крім того варто скористатися гепа#
топроекторами рослинного походжен#
ня, які підвищують функції клітин пе#
чінки (й кровотворення зокрема), а та#
кож їх здатність до виведення токсинів і

різних продуктів біологічного розпаду,
підтримують печінку в плані стійкості
до різного роду патологій.
До таких рослин належить кульбаба
(корінь), розторопша, вовче тіло болот#
не (рос.#сабельник). Наприклад, із на#
сіння розторопші плямистої з лікуваль#
ною метою готують шрот. Зробити це
просто: зерна розтирають на порошок
(можна на млинку для кави) й викорис#
товують для лікування печінки та інших
захворювань. Вживають по 1 ч.л. шроту
тричі на день за 30 хв. до їди, запиваючи
водою. Порошок розторопші покласти
в рот, трохи розмочити водою та про#
ковтнути. Курс лікування розторопшею
30#40 днів, потім роблять перерву 14
днів і так до одужання.
Також помічний у разі хворої печінки
відвар насіння розторопші плямистої.
Відвар: 30г.шроту варити на слабкому
вогні в 0,5 л. води, поки не википить по#
ловина води. Пити по 1 ст.л.щогодини,
починаючи з 8#ї до 20#ї години. Курс лі#
кування 3 тижні, потім 2 тижні зробити
перерви, й знову пити 3 тижні у разі зах#
ворювання печінки (гепатит та ін.).
Саме «царицею старшою» називають
печінку тибетські лікарі, тим самим під#
креслюють її важливе значення для
нормальної життєдіяльності всього ор#
ганізму людини.
Як тримати в чистоті цей орган, щоб
не нарікати на погане самопочуття, ра#
дить автор оздоровчої системи «здоров
пункт» Анатолій Дерун, який відновив#
ся після тяжкого захворювання і ділить#
ся своїм досвідом з іншими.

Що заважає печінці нормально
працювати?
Печінка є органом травлення, кро#
вообігу та обміну речовин. Уся веноз#
на кров з кишечника проходить через
печінку. Якщо вона перестає нормаль#
но функціонувати то численні хворо#
би можуть виникати за вищевказани#
ми трьома напрямками: страждає
травлення, кровообіг та порушується
обмін речовин.
Деякі вчені досліджують, що печінка
виконує понад 300 функцій в організмі
людини. До головних причин утворен#

ня каменів в жовчному міхурі належать
психічні затиски невдоволеності, дра#
тівливості, гніву, мстивості, а ще й таке
харчування, яке призводить до згущен#
ня колоїдів жовчі, з цих причин у печін#
ці, жовчному міхурі та протоках спочат#
ку відбувається згущення жовчі на
кшталт дозрівання холодцю, а тоді – ут#
ворення соскоподібних камінчиків.
Ми можемо вживати їжу, багату на
вітаміни, мінеральні речовини, але че#
рез засміченість «цариці старшої», че#
рез те, що частина поживних речовин
оминає печінку, ми можемо страждати
від нестачі поживних елементів. По#
живні речовини, що оминули печінку
стають чужорідними для організму й
зумовлюють різні алергічні реакції. То#
му почистіть свою печінку і незчуєтесь
як алергія зникне.

Печінці поможе дієта і
печінковий збір
«Збоям» у роботі печінки й, зокрема,
підвищеним показникам ліпідного об#
міну можна зарадити. Адже цей орган
має високу здатність до відновлення.
Потрібно налагодити правильне хар#
чування. Для цього слід обмежити в ра#
ціоні жирні, смажені страви, консер#
ванти, алкоголь, звести до мінімуму
споживання солодощів, крім меду. Ко#
рисно їсти овочі (моркву, червоні буря#
ки, капусту, огірки, помідори, руколу,
кріп, петрушку); фрукти (яблука, фіні#
ки зокрема), родзинки, волоські горіхи;
каші з гречки, ячменю вівса; м’ясо кро#
лика, індички, телятину; рибу: форель,
короп, судак, оселедець, скумбрію. Тре#
ба також достатньо рухатися: ходити
пішки, робити фізичні вправи, адже це
також поліпшує обмін речовин.
Поліпшити роботу печінки, нормалі#
зувати показники ліпідів у нашому ор#
ганізмі допоможуть лікарські рослини,
зокрема, корені кульбаби лікарської,
лопуха звичайного, оману високого,
трави астрагалу шерстистоквіткового,
вересу звичайного, парила звичайного,
зерна вівса посівного та інші.
Так кульбаба, цикорій, оман за раху#
нок вмісту в їх складі ніркою, флаво#
ноїдів, вітамінів групи В, аскорбіно#
вої кислоти нормалізують обмін речо#
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вин, знижують рівень холестерину в
крові. Біологічно активні речовини
названих рослин наділені жовчогін#
ними, гепатопротекторними, проти#
вірусними, антигельмінтними власти#
востями. Застосовують їх у вигляді
відварів: 1 ст.л.подрібненої сировини
однієї з названих вище лікарських
рослин увечері заливають 0,5 л. води,
кип’ятять 5 хвилин, дають ніч настоя#
тися, вранці проціджують. Одержа#
ний відвар випивають упродовж дня
за три прийоми за 20 хв. до їди. Курс –
один місяць. Після двотижневої пе#
рерви фітотерапію за потреби можна
продовжити використовуючи вже ін#
шу з названих вище рослин.
Для оздоровлення печінки в цілому
та нормалізації показників ліпідного
обміну (холестерину, ліпопротеїдів ви#
сокої та низької щільності) я розробила
й багато років успішно застосовую пе#
чінковий (очисний) фіто чай. Завдяки
вдало скомпонованому й багатому
складу (корінь оману, трава парила,
квітки нагідок, бобівник трилистий та
інші) він ефективно діє у разі гепатитів,
холангітів, холециститів, закрепів,
глисних інвазій, остеохондрозів, ате#
росклерозів судин, артритів, артрозів,
алергії та інших. У цьому переконалися
чимало моїх пацієнтів із різних куточ#
ків України та зарубіжжя.
Наголошу, що крім широкої оздо#
ровчої дії на організм, печінковий фі#
то чай допомагає нормалізувати біохі#
мічні показники крові (білірубін,
АЛТ, АСТ), ліпідів, оздоровити гепа#
тоцити (клітини печінки), усунути
явища жирового гепатозу. А також за#
побігти або зменшити прояви атерос#
клерозу, а також його наслідки – по#
рушення кровообігу, закупорювання
судин атеросклеротичними бляшка#
ми, інсульти, інфаркти. Недарма ж
кажуть, що запобігти хворобі легше
ніж її лікувати.
Дбати про нормальну роботу печін#
ки й оберігати її від негативного
впливу потрібно постійно. І тоді цей,
один із найважливіших органів нашо#

Дієта №5

го організму, віддячить здоров’ям і
довголіттям.
Такі рекомендації дає фітотерапевт цен#
тру «Дивосил» Любов Салій з м. Суми.
Печінкова очисна протизапальна су#
міш трав, застосовується при гепати#
тах, гепатозах, жовчогінна дія, протис#
пазматична. Безсмертник, люцерна
жовта, шипшина плоди, ромашка, бе#
реза, кукурудзяні рильця, м’ята, пари#
ло, ожина листя, розторопша (плоди),
спориш, череда трьох роздільна, ка#
лендула. Так рекомендую народна ме#
дицина Бойківщини.
Румунський професор Константин
Дулькан невролог стверджує: коли лю#
дина звільниться від негативних думок,
поліпшується не тільки її настрій, але й
самопочуття.
В результаті хронічного стресу, пос#
тійної тривоги, почуття заздрості, не#
нависті, гніву «РН» в організмі люди#
ни стає кислим, тобто сприятливим
для розвитку різного виду захворю#
вань в т.ч. і печінки, жовчного міхура
та онко#захворювань, отже людина
стає легкою мішенню для хворобот#
ворних бактерій і мікробів.
«Якщо ви хочете бути здоровим, хар#
чуйтесь правильно, вчасно проводьте
очищення організму різними метода#
ми, ведіть активний спосіб життя, не
забувайте про повноцінний відпочинок

та сон, будьте оптимістами і вірте в кра#
ще. У кожного з нас має бути улюблена
справа, якій можна віддатись з усією
пристрастю, не переставати вчитись і
давати поживу своєму розуму. У всьому
дотримуватись балансу, намагатися
контролювати негативні думки і емоції,
прощати і пробачати помилки інших.
Злі думки вбивають нас, радісні – да#
рують життя. Шукайте радість, вона
потрібна нам, як хліб насущний» – пи#
ше професор п. Дулькан і тоді «РН» бу#
де лужним, тобто сприятливим для здо#
ров’я і благополуччя в домі і на роботі.

В здоровому тілі
живе здоровий дух
Ще мріють сніги у Карпатах
Та птахи вже чують весну,
Скажіть своїм милим – кохаю,
А рідним і друзям – люблю!!!
Даруйте закоханим квіти,
Троянди, волошки, бузок,
Їм створюйте свято щоднини,
Робіть такий лицарський крок.
А рідним і друзям – подарунки,
Найкращі у світі слова.
Увагу, повагу, усмішку
Усмішка, щоб щирою була…
Підготовила Оксана Павлик,
з міста Турка,
знавець народної медицини –
лікарських трав і продуктів
бджільництва, біолог.
Список використаної літератури:
Народна медицина Бойківщини (Ен&
циклопедія). Видання: «Здоров’я і довго&
ліття», «Бабусині травки». Бібліотечні
газети: «Всеукраїнський журнал», «На&
родний доктор», Львівський журнал,
«Добрий лікар», Львівська газета «За
вільну Україну».
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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 головна
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.
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#

В

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://travysedniv.com.ua/

Компанія «Седнівські трави»
м. Чернігів, вул. Текстильщиків 1
т.: +380935659895
+380684960636
order.travy.sedniv@gmail.com
вайбер: +380684960636
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СМАЧНОГО: ЦИБУЛЯ H ЛІКИ ВІД УСІХ ХВОРОБ

Л

юдство знає цибулю
близько 6000 років!
Про її корисні властивості
знали вже стародавні
єгиптяни. Прабатьківщиною цибулі називають
Центральну Азію. Дикі її родичі й досі ростуть в
афганських, уральських і туркменських горах.
Цибуля має багато вітамінів — А, ВH1, ВH2,
ВH6, РР, Е та інші. Чимало в цибулі мінераль
них солей, ефірних олій, органічних кислот,
азотистих речовин, є залізо, калій, магній,
марганець, фосфор, фтор, сірка. Кальцієві
сполуки, що містяться в цибулі, сприяють
збереженню рухливості суглобів і зміцнюють
кістки. Добова потреба людини в аскорбіно
вій кислоті (вітамін С) цілком компенсується
80100 г зеленої цибулі.
Біологічно активні речовини в цибулі поси
люють рухову та секреторну функції шлунко
вокишкового тракту, стимулюють серцеву
діяльність, зменшують кількість холестерину,
нормалізують кров’яний тиск, допомагають
при ревматизмі, шкіряних хворобах, сечо
кам’яній хворобі. Щоб зміцнити імунітет і не
захворіти в холодну пору року, рекоменду
ється з’їдати по півцибулини на день. Регу
лярне споживання цибулі та часнику знижує
схильність до захворювання на всі форми
раку. Цибулевий настій добре усуває пара
зитів із організму.

Знищує бактерії та віруси,
загоює рани
Цибуля вживається як дезінфікуючий засіб,
що позитивно діє на дихальні шляхи й лікує
хвору слизову оболонку. Чому? Знаємо, що
цибуля, коли її ріжуть, викликає сльози. Це ді
ють фітонциди: «фітон» — грецькою «росли
на», «цідо» — латинською «вбиваю». А що мо
жуть ці летючі захисні речовини? Ці рослинні
антибіотики не лише знищують бактерії в по
вітрі, а й утворюють в організмі клітини, що
поглинають віруси, збудники дизентерії,
дифтерії, туберкульозу, стрептококи, черев
нотифозні бацили тощо. Доведено: мікроби
пристосовуються до антибіотиків, проте при
родні антибіотики цибуля та часник, не приг
нічуючи корисної мікрофлори в кишечнику та
шлунку, знищують шкідливі мікроорганізми.
Щоб вбити віруси в кімнаті, потрібно розріза
ти цибулю і розставити її по кутках.
При ангіні, бронхіті, пневмонії рекоменду
ється вживати свіжий цибулевий сік. Натерши
цибулю на дрібній терці та загорнувши цю
кашку в тонку полотнинку, колись очищали ра
ни та фурункули, обкладали обморожені місця
й опіки. Спеціальні дослідження показали, що
при постійному вживанні цибулі досягається
відчутне зниження цукру у хворих з легкими та
середньотяжкими формами діабету. Адже в
ній міститься глюкінін (натуральний рослинний
засіб, що знижує рівень цукру в крові).
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Рятівниця нашого серця
Цибуля розріджує кров, допомагає їй без
перешкодно бігти судинами. Адже ми їмо
жирну їжу, що є причиною підвищення шкід
ливого холестерину в крові. Та вбиває не сам
холестерин, а кров’яний згусток рові, що осі
дає на ущільненій холестерином бляшці —
тромб. А тромби порушують серцевий ритм і
призводять до серцевих нападів й інсультів.
Цибуля — активний нейтралізатор жиру, на
явні в ній речовини здатні не лише переш
коджати утворенню тромбів, а й сприяти їх
ньому розчиненню. Для схуднення навіть іс
нує спеціальна цибулева дієта.
Доводиться чути від літніх людей, які збе
регли ясну пам’ять і розумову працездат
ність, що їх від склерозу порятувала цибуля,
яку вони споживали щодня. Тут секрет у то
му, що цибуля нейтралізує шкідливий вплив
холестерину, який зашлаковує судини та
уповільнює надходження з кров’ю до органів
(зокрема головного мозку, серця, кінцівок)
потрібних речовин.

Для краси та чоловічої сили
Цибулю застосовують проти веснянок, вуг
рів, бородавок, для посилення росту волосся.
Лікувальні властивості рослини вирішують
різні проблеми статевої сфери: цибулевий
сік сприяє виробленню сперматозоїдів, під
вищує статеву активність чоловіків і вико
ристовується від безпліддя. Для профілак
тики достатньо ввечері перед сном з’їдати
цибулину. Це допоможе і при запаленні чо
ловічої статевої залози (простатиті). При
йом соку цибулі жінкам рекомендується при
недостатніх місячних.

Цибуляники з тушеною морквою
3 цибулини, 3 яйця, 1 ст. л. муки, 1/2 ч. л. со
ди (згашеної оцтом), сіль, перець.
Цибулю дрібно порізати, посолити, попер
чити і залишити на 5 хв. Збити яйця і змішати з
мукою Додати до цибулі соду, яйця і переміша
ти. Подавати смажені цибуляники з тушкова
ною морквою.
3 великих моркви, 1 цибуля, 70 г томатної
пасти, сіль, приправи.
Цибулю порізати півкільцями, злегка об
жарити в каструлі, додати моркву, потерту
на великій терці. Обжарити до випаровуван
ня зайвої вологи, додати приправи. Коли
морква стане м’якою, додати томатну пасту,
трішки води і продовжувати тушкувати ще
кілька хвилин.

Суп з цибулею
1. Селянський суп. 300 г сухарів, 100 г ріп
частої цибулі, 50 г вершкового масла, 15 г зе
лені петрушки, 3 яйця, сіль, 1,5 л води.
Сухарі змішати з дрібно нарізаними зеленню
петрушки і ріпчастою цибулею. Обсмажити.

Залити водою, додати сіль і довести до кипін
ня. Потім, безперервно помішуючи, ввести ре
тельно розтерті яйця.
2. СупHпюре з цибулі. 6 цибулин, мор
ква, ріпа, цибуляпорей, селера, петрушка,
3 ч. л. борошна, 50 г олії, кріп, 2 жовтки, 100
г сметани.
Цибулю нашаткувати і підрум’янити в олії.
Моркву, ріпу, цибулюпорей, селеру, пет
рушку нарізати, зварити разом з цибулею,
процідити і протерти. Розбовтати 1/2 склян
ки остиглого відвару з борошном і влити
тонкою цівкою, постійно помішуючи, у кип
лячий відвар. Коли заправка закипить і за
гусне, додати масло, кріп, зелень петрушки
і жовтки, розмішані з 100 г сметани. Прогрі
ти, але не давати закипіти.
3. Французький цибулевий суп. 500 г ріп
частої цибулі, 3 ст. ложки вершкового масла,
перець, 0,75 л бульйону або води, 46 скибо
чок білого хліба, 23 ст. л. тертого сиру, сіль.
Цибулю нарізати кільцями і злегка обсма
жити в половині кількості масла, посипати
перцем. Додати бульйон і прокип’ятити ци
булю 15 хв. Посолити. Скибочки хліба обсма
жити з обох боків на маслі. Розлити суп у вог
нетривкі мисочки, покласти в них скибочки
підсмаженого хліба, посипати товстим ша
ром тертого сиру і поставити в духовку.

Цибуля фарширована
12 цибулин, масло, молоко, 100 г вермішелі,
3 ч. л. борошна, 2 яйця, соус.
Цибулю очистити, злегка відварити в під
соленому окропі, дістати з кожної цибулини
серцевину і, порізавши, підрум’янити в олії.
Локшину зварити в підсоленому молоці,
процідити, додати цибулю, борошно, яйця, 1
ст. л. розтопленого масла і перемішати. На
фарширувати цибулини, розкласти їх на
листі, змащеному маслом і посипаному су
харями, дати підрум’янитися в духовці. Зай
вий фарш скачати в кульки, обваляти у бо
рошні, підрум’янити в олії і розкласти між
цибулинами. Подавати з цибулевим соусом.

Цибулевий соус
2 великі цибулини, 50 г вершкового масла,
200 г вершкового сиру,150 г сметани, сіль,
чорний мелений перець.
Розтопити вершкове масло у великій па
тельні на середньому вогні. Цибулю порі
зати півкільцями і покласти в пательню.
Смажити на невеликому вогні, помішуючи,
до золотистокоричневого кольору, посо
лити до смаку. Зняти з вогню, трохи охоло
дити. У середній мисці змішати вершковий
сир, сметану. Додати підсмажену та охо
лоджену цибулю. Посолити і поперчити.
Викласти соус у глибоку мисочку або соус
ницю і подавати до столу.
vistiHkalush.com.ua
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