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н а ш е  ж и т т я

Я – член Клубу Органічного Земле-
робства вже декілька років. Я  відразу 
захопилась ідеєю  органічного земле-
робства. Мені подобається,  як члени 
нашого Клубу  на сторінках улюбленої 
газети діляться своїм досвідом,  з якою 
любов’ю обробляють свою землю, ви-
рощують городину та доглядають свої 
сади, і як щедро  земля платить їм за це.

Пишу вперше, тому я хочу подяку-
вати організаторам Клубу Органічного 
Землеробства за те, що вони організу-
вали відкриття Клубу ОЗ в Україні, і що 
відкрили очі на те, як треба працювати 
на землі і взагалі за цю прекрасну ідею 
органічного землеробства. 

Поздоровляю членів редакції із 10 
річницею газети «до Землі з любов’ю!».  
Бажаю, щоб благородна справа, яку ви 
започаткували, тільки процвітала, і щоб 
про Клуб ОЗ та газету знала не тільки вся 
Україна, а і далеко за її межами. Успіхів 
вам, творчої наснаги, натхнення, любові 
до своєї справи  та неймовірної популяр-
ності газеті «до Землі з любов’ю!».  

За семінари окрема вдячність. Якщо 
треба було б визначити, який семінар 
був найцікавіший, то я б проголосувала 
за Володимира  Розума. Я була вражена 
винаходом  його грядок  і тоді подума-
ла, що в  країні, де живуть такі люди, як 
Розум, ми не просто не пропадемо, а й 
будемо жити достойно. 

Я також намагаюсь використовувати 
знання, набуті в нашому клубі ОЗ.   Зем-
лю у селі , на своїй дачі ми  обробляємо 
не так давно. Тому хвалитись якимись 
досягненнями поки що не можу, тим 
паче, що дісталась нам земля нібито й 

добра, чорнозем, але попервах не росли 
навіть сидерати. 

Але це вже інша тема. 
Тема, яку я хотіла  б підняти на сто-

рінках нашої газети, не легка, а навіть 
дуже болюча. Це тема покинутих земель 
на сході нашої держави, де зараз, м’яко 
кажучи, неспокій. Чому мені цікава ця 
тема?  Не тому, що зараз у всіх на слуху 
питання, пов’язані із ситуацією на До-
неччині та Луганщині. 

А тому, що мені дуже знайома ця 
тема покинутої землі. 

Я народилась і виросла на Київщині у 
красивому селі  із розкішною природою. 
Розказувати, як там було гарно, які там 
були гриби, ягоди – це нічого не сказати. 
Це Полісся.  Треба було там жити  або 
принаймні побувати там, побачити, по-
дихати тим неповторним своєю свіжіс-
тю ледь вологим повітрям, а потім ніде 
більше такого не відчути.

Але, нажаль, зараз там люди не жи-
вуть. Після того, як по моїй рідній землі 
прокотилась Чорнобильська хвиля, там 
природа перетворюється на дикі непро-
хідні  хащі.  

Земля, де колись цвіли сади, родили 
запашні суниці, заростає лісами. За-
лишаються тільки спогади про те, як 
колись ми збирали чорниці, які були 
смачні лисички із молодою картоплею 
та кропом, яким п’янким був аромат че-
ремхи навесні, як кричали жаби, – рай, 
рай, рай… 

 Звісно, ті роки – це наше дитинство, 
юність і все, що пов’язане з тими рока-
ми, для нас найдорожче.  Але ж це наша 
маленька батьківщина, і коли прихо-

дить весна, якесь невимовне по-
чуття вини за покинуту землю не 
дає спокою. І, часом, уві сні цві-
туть яблуні таким  великим ро-
жевим цвітом, якого я не бачила 
відтоді; люпин за нашим городом 
вражає оксамитово-жовтою хви-
лею і ніжним тонким ароматом, 
колишеться духмяний хміль від 
легкого подиху вітру і нагадує 
зелений водопад,  і рівчачки бі-
жать так же швидко, як колись у 
дитинстві… 

Ознайомившись з ідеєю орга-
нічного землеробства, вже по-
іншому  споглядаєш на навко-
лишні землі. Особливо боляче 
дивитись на запущені (не тільки 
вражені радіацією), на порослі 

бур’янами, нікому не потрібні наші ро-
дючі українські землі,  де споконвіків 
наші предки обробляли землю, і вона 
була для них святою. 

Я читаю, а часом і перечитую газету 
«до Землі з любов’ю!» за останні 2-3 роки, 
і помітила, що там багато було допису-
вачів саме із Донеччини та Луганщини.

Так от хотілося б, щоб на сторінках 
газети були люди, які працювали на сво-
їй землі, щось вирощували, милувались 
плодами своєї праці, а тепер її втратили 
через події, що зараз відбуваються на 
сході України. Для чого? Можливо для 
того, щоб вони могли поділитись своїми 
історіями, як вони переживають втрату 
своєї землі, яку плекали своїми руками, 
і, бодай, хоч цим виразити їм своє спів-
чуття. Бо я знаю, що неможливо забути 
свою рідну землю, тим паче зараз, коли 
вона вкрита не зеленим килимом  ози-
мини або сидератів, а  тяжким металом.  
Та навіть важко собі уявити, як можна 
очистити землю від такої кількості не-
безпечного для життя металу. 

Але  хотілося б, щоб всі, хто потер-
пає від того неспокою, якомога швид-
ше влаштували своє життя і повернули 
свої  або придбали нові землі. І, мож-
ливо, той, хто розкаже свою історію на 
сторінках нашої газети, відчує якусь по-
легкість і надію, що все повернеться, і в 
їхніх садах знову зацвітуть посаджені 
нові молоді дерева. А головне, щоб на-
справді так сталось. А може є вже ті, хто 
має нову землю і вже обробляє її, а вона 
дає їм душевний спокій.

І на останок хочу написати  свій вірш, 
присвячений  моїй втраченій землі:

А як же та моя земля
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• Якщо необхідно, проведіть вапну-
вання, розкидавши по поверхні ґрунту 
(без перекопування) цеоліт, борошно з 
яєчної шкарлупи, крейду, вапно, золу і 
т.д. Вапнування можна проводити і по 
снігу.

• Заготовте необхідну кількість ро-
дючої ґрунтової суміші для весняної 
розсади.

• До випадання снігу завершіть при-
бирання і закладку на зберігання ка-
пусти і коренеплодів. Переберіть і ще 
раз просушіть недавно прибрані в під-
вал коренеплоди і картоплю.

• Викопайте коренеплоди петрушки, 
селери, кореневища щавлю для вигон-
ки зелені взимку на підвіконні.

• Посадки озимого часнику, якщо на 
ньому немає зелених проростків, мож-
на вкрити невеликим (до 5 см) шаром 
утеплювача (листя, сіно, тирса тощо). 
Підзимні посадки ріпчастої цибулі на-
крийте більш товстим шаром утеплю-
вача.

• Проведіть підгортання спаржі для 
отримання навесні білих пагонів.

• Частину цибулі-порею залиште на 
грядці до весни, вона збережеться під 
снігом – її ранню зелень ви зможете ви-
користовувати вже в квітні.

• Будь-який рослинний матеріал, 
який опинився під рукою (пожухлі кві-
ти, гілочки від обрізки зеленої огоро-
жі, опале листя,  тирсу, що залишилася 
після рубки дров), розкладіть на гряд-
ках для залучення дощових черв'яків.

• Для захисту від заморозків нагор-
ніть землю на кущі троянд (валик до 20 
см заввишки). Штамбові троянди при-
гинають і вкривають ялиновим гіллям, 
або загортають в 2-3 шари спанбондом.

• Закінчуйте пересадку і посад-

ку дерев і кущів. Замульчуйте щойно 
посаджені дерева. Закріпіть дерево, 
прив'язавши його до кілків. Якщо рос-
лина теплолюбна (персик, айва, абри-
кос), підготуйте шматок спанбонду, 
щоб з першими заморозками укутати 
деревце.

• Підготуйте опори і матеріал для 
укриття троянд, гортензій та ін. У лис-
топаді не пізно ще раз в гарну погоду 
обробити ці рослини баковою суміш-
шю від грибкових захворювань.

• В цей період актуальним є посів 
насіння холодостійких однорічних у 
відкритий ґрунт (мак, нігела, волошки, 
космея, календула, айстри, чорнобрив-
ці, петунія та ін.) для більш раннього 
цвітіння.

• Посадки ранньоквітучих цибулин-
них замульчуйте. Переконайтеся, щоб 
навесні в цих місцях не було застою 
води.

• Підготуйте грядки для підзимньо-
го посіву. Обробіть ґрунт плоскорізом 
на глибину 4-5 см, посипте ЕМ-Бокаші, 
зробіть рівчачки і чекайте заморозків. 
Заготовте мішок-два родючого ґрун-
ту, компосту і поставте в тепле місце 
(підвал, веранда). Коли температура 
вночі не буде підніматися вище +5°С 
– посійте насіння і присипте заготов-
леним ґрунтом. Частину цього ґрунту 
залиште в підвалі до весни для виро-
щування розсади. Також з осені можна 
посіяти і помідори, тільки потрібно за-
мульчувати, як і часник, листям, зріза-
ною кукурудзою, соняшником.

Продумайте, які і де встановити го-
дівниці для птахів. Не секрет, що залу-
чаючи восени і взимку птахів в сад, Ви 
захищаєте себе і свої рослини від шкід-
ників і хвороб.

           А як же та моя земля
Нас прийняла чужа земля,
В наших садах калина розцвіла,
Чому ж мовчиш, душе моя,
Чому мовчить мелодія твоя.

А як же та моя земля,
Покинута і нічия,
Я там з’явилася на світ,
Я в неї закохалась з ранніх літ.

Там, понад лугом, за селом
Лунала пісня про мою любов,
Я в дивосвіті тім жила,
Що втрачу назавжди його,
Не знала я.

Коли співала я мелодії свої,
Я чула як, відлітаючи, прощались 
журавлі, 
Незрозумілий той пташиний крик тоді
Став піснею покинутої рідної землі.

Низький уклін новій землі
За стиглі вишні, врожаї!
І людям дякувати всім,
Не своїм, але вже й не чужим.

..А як же та моя земля,
Що хтось назвав її землею забуття? 
Чи відродиться колись вона,
Чи зацвітуть доглянуті сади,
І чи нап’ється там веселка чистої води..
З повагою до вас, шановна редакціє, 

до членів клубу ОЗ, які з любов’ю відно-
сяться до землі.

 Ольга Ворушило, член Клубу ОЗ

Роботи в жовтні-листопаді

Здрастуйте, шановні читачі! 
Від душі вітаємо всіх зі святом 

Покрови! Нехай лад і порядок буде в 
наших оселях!

Осінь - час оцінки минулого сезо-
ну. Надсилайте листи про ваші спо-
стереження, ваші відкриття, успіхи 
та невдачі. Приймайте участь в на-
повненні майбутнього свята нашої 
газети і Клубу ОЗ. Ваша пісня, та-
нець, вірш, номер - будуть з радіс-

тю прийняті в дружному колі од-

ноклубників. Точний час і місце 
проведення свята ми повідомимо 
в найближчих номерах. Заявки на 
виступ, ваші побажання повідом-
ляйте за тел.: 096-704-12-51, 050-941-
64-86, 067-45-75-777.

Листи, статті, вірші, пісні надси-
лайте на адресу редакції або при-
носьте в Клуб Органічного Земле-
робства в вашому місті.

З повагою,
оргкомітет свята



4    до Землі з любов'ю!  жовтень 2016

З е м л е р о б с т в о

Перший досвід: 
як все починалося

Моє захоплення органічним 
землеробством має невелику іс-
торію. Минулої зими син придбав 
кілька цікавих книжок, в яких ви-
кладалися раніше мені, доньці до-
свідченого агронома, маловідомі 
погляди на методи обробки землі, 
нова ідеологія сучасної агронауки, 
революційні за своєю суттю зміни 
у відносинах «Людина і Природа».

Здивував і практичний досвід, 
описаний, зокрема, в книжці «Ме-
ланжевий город» – захотілося са-
мій купити плоскоріз, зробити чу-
дову «бочку Бублика», врятувати 
урожай від палючого сонця про-
стою та доступною мульчею...

Потім ми потрапили на засідан-
ня Клубу ОЗ на Жилянській, про-
слухали кілька корисних лекцій, 
познайомилися з цікавими людь-
ми, побачили і придбали продук-
цію Клубу (Емочки, насіння, сиде-
рати).

На одній такій клубній зустрічі 
для тих, хто запізнився, не вияви-
лося вільних місць – виступав вчи-
тель з Тернопільщини Володимир 
Розум, автор городньої грядки, 
здатної значно полегшити сіль-
ськогосподарську працю і при 
цьому не тільки порадувати гос-
подарів відмінним урожаєм, але 

головне – вилікувати хвору від 
бездумної жорстокої експлуатації 
землю і повернути їй родючість.

Ідея прийшлася до двору, але 
через певні обставини створю-
вати свою «грядку Розума» ми 
почали досить пізно – в першій 
декаді червня. Майже тиждень го-
тували ґрунт: акуратно знімали 
дерен, рили конусоподібні канави і 
створювали в них сприятливий мі-
кроклімат для розвитку корисних 
бактерій, мікроорганізмів; рихли-
ли кормові доріжки і засівали си-
дерати, вносили бокаші.

 Досвідчена городниця на базар-
чику в селі Білогородка сумно по-
дивилася на нас і чесно сказала: 
«Розсада – остання, ось все, що за-
лишилося – 9 огірків, 11 перців, 7 
кущиків кольорової капусти...». 
Надвечір 15 червня термометр по-
казував + 33°С, насіння і кущики 
доводилося сіяти і садити практич-
но в гарячу землю.

У короткому тексті не розкажеш 
про всі цікаві особливості, спосте-
реження, проби і помилки нашого 
залучення до органічного земле-
робства на практиці.

Але результат є: урожай (і не 
такою високою ціною, як у деяких 
сусідів і знайомих) перевершив всі 

очікування. Овочі, незважаючи на 
посушливе літо і експерименталь-
ні умови, виросли здорові і краси-
ві.

І це при тому, що час на їх зрос-
тання і дозрівання значно (більше, 
ніж на третину) скоротився. На де-
яких гребенях «теплих доріжок» 
вдалося виростити на одному міс-
ці також другий урожай. Цікаво, 
що висота одного соняшника на 
гребені такої доріжки істотно пе-
ревищила мій власний зріст (1 м 52 
см)... як мінімум в 2 рази. Зате для 
бур'янів, завдяки буянню таких си-
дератів, як гречка, гірчиця, льон, 
бобові та злакові, на грядці майже 
не знайшлося місця.

Тепер у мене є власний досвід, 
знаю, що треба виправити, зміни-
ти, які моменти врахувати наступ-
ного сезону. Збираюся створити ще 
дві ягідні доріжки (для кущів) ще 
цієї осені...

P.S. Добре було б пізньої осені зі-
брати в нашому Клубі ОЗ послідов-
ників «грядки Розуму», обмінятися 
враженнями про практику. Та й 
самого автора запросити. Чудову 
ідею він придумав, спасибі йому за 
це.

Нагребецька Ірина, 
член Клубу ОЗ
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Кілька років тому задалась питан-
ням, як зберегти урожай цибулі, так 
старанно вирощений (той, хто має до-
свід мульчування цієї культури, знає, 
наскільки це ювелірна робота!) Най-
оптимальнішим зарекомендував себе 
дідівський спосіб – заплітання цибулі 
в косу, і ось чому:

+ цибуля гарно провітрюється, тому 
зберігається довго (в мене була цибуля 
чудової якості аж до травня наступно-
го року, коли вже є свіжа зелена);

+ одразу видно цибулину, що по-
чала псуватися (вона змінює вигляд і 
стає м’якою);

+ економиться місце, оскільки збе-
рігання вертикальне, і ящики вже не 
потрібні;

+ коси красиво виглядають і можуть 
бути акцентом інтер’єру;

+ в такому форматі цибуля може 
слугувати як ефектний подарунок!

Так як коса тільки з одного бадил-
ля виходить не така густа, і довгою її 
робити не можна (бо вага цибулин об-
межує), я використовую дещо видозмі-
нений метод. Ось він покроково:

1. Підготуємо усе необхідне: цибу-
лю (попередньо просушену на горищі 
недільку-другу, щоб шийка повністю 
просохла), міцну мотузочку (у мене 
джутовий шпагат), невеличкі міцні па-
лички довжиною з палець і ножиці.

2. Зав’яжемо кінець шпагату у вуз-
лик на середині палички. Відміряємо 
бажану довжину шпагату для майбут-
ньої коси плюс 20-30 см для петлі і від-
ріжемо.

3. Тимчасово закріпимо шпагат на 
вертикальній опорі (це може бути дра-

бина, гачки на стіні і 
т.д.) так, щоб паличка 
вільно звисала дони-
зу.

4. Тепер підготуємо 
цибулю до заплітан-
ня – підберемо пару 
однакового розміру/
форми, зріжемо ко-
рінці з денця, відрі-
жемо бадилля, зали-
шивши 10-15 см для 
зав’язування.

5 .  П е р е п л е т е м о 
“хвостики” двох ци-
булин один відносно 
одного декілька разів.

6. Закріплюємо цю 
пару на основі: при-
тримуючи рукою одну 
цибулину біля палич-
ки, обкручуємо іншу 
навколо шпагату, так, 
щоб вона опинилась з 
іншої сторони палич-
ки.

7 .  П і д г о т о в л е н у 
іншу пару закріплю-
ємо так само, тільки 
вже під кутом 90о.

8. Продовжуємо плести нашу косу, 
чередуючи положення пар цибулин.

9. Коли бажана довжина досягнена, 
знімаємо косу з тимчасової опори і ро-
бимо широку петлю на кінці, щоб було 
зручно її переносити та вішати. Якщо 
тимчасовою опорою у вас слугуватиме 
гачок, то петлю на кінці можна робити 
одразу, до вплітання цибулі.

10. Милуємося роботою, а потім ві-
шаємо косу у місце 
зберігання. У мене це 
крючки у сінях, щоб 
і від кухні недалеко, 
і взимку тепло було. 
Якщо у вас є пічка, 
яка регулярно прото-
плюється, то біля неї 
– ідеальне місце для 
таких кіс, так як там 
сухе тепло, яке подо-
вжує строк зберіган-
ня. Уникайте сирих 
місць – там цибуля по-
чне проростати вже у 
грудні.

На фото я з нашим “цибулевим золо-
том” (кілька кіс подаровані друзям і їх 
тут вже немає).

ПС. Декілька ідей наостанок:
+ дуже гарно виглядають коси з різ-

нокольорової цибулі – жовтої, білої і 
фіолетової,  можна навіть “ви-
плести” орнамент;

+ доцільно робити окремі коси з 
дрібної цибулі, яку потім зручно запі-
кати/варити цілою, або ж пророщува-
ти навесні;

+ по такому ж принципу коси пле-
туться і з часнику, тільки важливо не 
пересушити його перед плетінням, 
оскільки часникове бадилля більш 
тверде і ламке;

+ якщо є цибуля з сирими шийками 
– вона не буде довго зберігатись. Я не 
плету з неї кіс, а просто використовую 
в першу чергу, а якщо рік для цибулі 
був невдалий, і підгнившої   бага-
то, то сушу її на “Езідрі”. Такі “чіпси” 
– просто дивовижно смачні: ніжні, та 
пряні!

Надія Албул,
Миронівський район, Київської обл.

Коси з цибулі



6    до Землі з любов'ю!  жовтень 2016

р од о в е  п о м і с т я

Земля, Землице, Земле Моя!..
Барвінком, Любистком,

Калиновим Цвітом
Тебе обів’ю і пісень заспіваю…

Мої спогади дитинства – хатина 
саманна в с. Білка на Сумщині, фіку-
си з широкими листками під стелю, 
герані запашні на всіх вікнах білі та 
рожеві. По хатці розноситься запах 
хвої – це бабуся Параска розтопила 
піч голками, принесеними нами з 
лісу. Хвиля радості проймає оста-
точно, коли вибираюсь з–під ковдри 
і пірнаю в  запашне тепло свіжоспе-
ченого хліба, окраєць якого намаще-
ний олійкою, медом, варенням або 
притрушений цукром вже на мене 
чекає. І нічого більш смачного тоді 
не було…

Забажала повернутися в той каз-
ковий світ. Сіли з внучкою Діаною 
на велосипеди і гайда в поселення 
«Благодарне». Привітні очі господа-
рів  Григорія і Алли зворушують до 
глибини душі, усмішки молодості і 
здоров’я грають у них на устах, хоча 
обом за п’ятдесят. Живуть серед при-
роди у хатці–мазанці, вирощують го-
родину, збирають дикороси – гриби, 
ягоди, трави. Мають пасіку, курочок 
та півника, бо ж  як  без них. Раді 
усім, хто до них заходить, і завжди 
є чим незвичайним пригостити. Ви-
вчають трави, зібрали відомості про 
гриби, які ростуть саме в цій місце-

вості, а їх  більше ніж п’ятдесят ви-
дів.

Ще нещодавно Григорій був оди-
ноким. Якось зібралися з подругами 
і завітали до нього  в гості. Григо-
рій частував свіжоспеченим хлібом, 
українським борщем, медом, узва-
ром. Ось тоді наша Аллочка увійшла 
в його дім господинею – прибирала і 
мила посуд, навіть  схопилася за ві-
ник. Ми посміялися з цього усього, 
але вже сім років вони разом. Пара 
голубків  воркує у садочку, на горо-
ді, між квітів і трав – у Природі. По-
трапляєш до них, як в інший світ – де 
щастям, красою і радістю наповнено 
навіть повітря.

Розумію тепер глибше вислів ви-
датного філософа минулого – Сене-
ки: «Живи з природою у злагоді, і ти 
ніколи не будеш відчувати злиден-
ності»…

Моє побажання для усіх, хто чи-
тає ці рядки, хто розуміє чи починає 
розуміти причетність  нас, людей, 
до усього, що відбувалося чи відбу-
вається в нашому житті і на планеті 
Земля в цілому:

-Хай Радість струмує  через усе 
ваше життя потоками чистої дже-
рельної води, грає барвами Духу Пре-
світлого. Ми маємо в енергіях любові 
пробудитися до нового життя.

Із усього, що відбувалося далі, 
відмічу: в гості також завітали Оля 

і Марина з дітками, а в їх 
сім’ях їх по четверо. Мале-
ча заполонила довгий стіл 
під старою розкішною яблу-
нею. Їли борщ, огірки, по-
мідори, картопельку, гри-
би, кабачки і мед із хлібом 
– все те, що дала Земля і за 
своїми рецептами приготу-
вали Аллочка та Григорій. 
Звернула увагу на хліб, бо 
відкушувала його потроху, 
він здавався мені незвич-
ним, запашним і дуже сит-
ним. Вже читала і чула про 
випічку хліба від багатьох 
господарів, куштувала ба-
гато хлібців, але зараз опи-
шу витвір  Григорія. Саме 
він замішує тісто, розто-
плює грубку, садовить і ви-
ймає з неї рум’яні хлібці. 

Закваска робиться один 
раз, а з кожною послідуючою випіч-
кою хліб становиться більш насиче-
ним і смачним.

Закваска: подрібнене зерно пше-
ниці 0,5л замочити, щоб його покри-
вала вода, накрити рушничком і по-
ставити в тепле місце на дві доби. 
Це молочко віджати, коли почне 
бродити і на ньому зробити опару. 
У борошна першого і другого ґатун-
ку багато кремнію, тому добавляємо 
саме його, доводимо до консистенції 
густої сметани, при цьому користує-
мось дерев’яною ложкою. Коли опа-
ра почне бродити, замісити тісто, до-
бавивши мед, сіль, воду і муку. 

На 1 хлібчик:
0,5 л. води
0,5 ч.л. солі
1 ч. л. меду
мука по потребі 
Залишити 150-200 г тіста для на-

ступної випічки, краще в глиняній  
закритій посудині.

Щоб хлібчики були м’які, тісто має 
бути м’яким та пружним. Для цього 
в кінці замісу викласти його на стіл і 
місити так, щоб грало в руках, напо-
внювалось енергією радості і любові. 
Добавки розмеленого насіння льону, 
соняшника, маку, подрібнені сухо- 
фрукти, трави покращать смак хліба.

Коли я запитала у Григорія про не-
обхідність налаштування на випіч-
ку хліба, то він відповів, що завжди 

Повернення 
в казковий світ
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налаштований на любу справу з тієї 
пори, як став жити в природі.

Дощ змінив наші плани і при-
йшлося залишитись на ночівлю. 
Спали з Діаною в літній хижці, обві-
шаній пучками різнотрав’я. Від за-
пахів незчулися, як поринули в сон, 
а ранком нас привітали своїм співом 
пташки та півник. Григорій показав, 
як важливо після сну пробудитися  – 
потягнутися, як це роблять котики, 
щоб спина була здоровою і легкість 
відчувалася в тілі протягом дня. 
Згорнутись в клубочок, торкнутись 
підборіддям до колін, усміхнутись і 
розпрямитись-потягнутись. Повіль-
но повторити декілька разів, в дум-
ках або словами привітати новий 
день. А щоб були здоровими колін-
ця, стати на них і поповзати, як це 
роблять малі діти – це ж так просто.

По городу бджілкою промайнула 
Аллочка з великою мискою. Зупи-
няючись біля цілющих бур’янців, 
відщипувала листки та квіти. На сні-
данок за допомогою блендера при-
готувала коктейль, додаючи свіжі 
яблука та мед.

В пригоді стали книжки Наталії 
Кобзар, в яких вона описує цінність 
трав  та рецепти їх приготування. 
Виходить, що здоров’я  у нас під но-
гами!

Торкнулася з Аллочкою  розмов 
про життя і  хочу процитувати її ви-
слови:

– Бог скрізь і в усьому, і найкраща 
молитва – стан Любові.

– Головне – не умови життя, а від-
носини між нами і всім світом.

– Осмислення прийшло, коли ста-
ла жити в природі. Чому люди не 

живуть в природі, чому відійшли від 
неї? Чому навіть не замислюються 
над тим, що в їхньому житті, в бага-
топоверхівках,  щось не так? З’єднані 
всі в проводках, підключені до сис-
теми, де гроші на першому місці. 
Працювати, заробляти, витрачати і 
так по колу. Але є в цьому і кінець, 
і край.

Вихід завжди є, у кожного він свій. 
У собі. 

Йде переоцінка цінностей, коли 
знаходишся в цьому Райському  ку-
точку. Земля благодатна, природа 
чарівна пробуджують найцінніші 
якості людські: почуття любові, ба-
жання жити в радості, творити до-
бро. Бачиш перед собою дійсно щас-
ливих людей,  які перебувають  в 
гармонії зі своєю душею. 

Федірко Валентина, м. Суми

Свій будиночок в селі наша сім'я 
придбала 20 років тому, коли діти 
були маленькими. Місце вибрали ма-
льовниче, на березі Павловського во-
досховища. Навколо ліси, гори, море 
води.

Їхали туди на все літо. Спочатку 
нічого не садили, але за пучком кро-
пу в Уфу не поїдеш. Скопали кілька 
грядок, земля була хоч і важка (сугли-
нок), але поживна. Все, що посадили, 
виросло. Далі – більше. Копали цю 
важку землю і навесні, і восени до зне-
моги, а вона ставала все гірше і гірше. 
Влітку – тріщини, навесні – брили, що 
не розбити! І ось, замість відпочинку, 

з ранку до вечора – каторжна праця. 
Увечері вже просто виповзаєш з гря-
док.

Вихід знайшовся несподівано. Про-
сто проходила поруч з Клубом Орга-
нічного Землеробства. Зайшла, пого-
ворила, дали літературу. Почитала, 
придбала плоскорізи Фокіна (в той 
час без корсета копати не могла). І по-
чалося нове життя.

Ось уже п'ять років землю не копаю 
зовсім. Спочатку переживала за морк-
ву, як вона без перекопування вирос-
те. А тепер переконалася – відмінна 
морква, рівна, довга. Землю все літо 
мульчуємо, благо є газонокосарка.

Саджу сидерати всюди, де мож-
на. Сію під зиму на майбутні гряд-
ки гірчицю, фацелію, редьку. На-
весні приїжджаю, а грядки вже 
зелені. Саджу прямо між сидера-
тами всі культури. Коли сидерати 
підростають, зрізаю газонними но-
жицями або підрізаю плоскорізом, 
розкладаю тут же в якості мульчі, 
проливаю Емочками.

Люблю сіяти фацелію, особли-
во перед томатами – і краса, і ко-
ристь, і мульча.

Роблю я це так. Сію фацелію 
рано навесні на грядки. До момен-
ту, коли приходить час висаджу-
вати розсаду, фацелія встигає під-
рости. Я прямо в грядках фацелії 
роблю лунки і висаджую розсаду. 

Через 7 днів фацелію зрізаю і муль-
чую нею ґрунт на грядках.

Фацелія захищає мою розсаду 
від перепадів температури вночі, а 
вдень дає тінь і захист від вітру.

Гірчицю саджу до самої осені, піс-
ля картоплі в тому числі. Вона так і 
йде під зиму. Дуже сподобалася греч-
ка. Вона швидко зростає, розкислює 
ґрунт, не висушує, ну і краса, звіс-
но! Земля стала рихлою, черв'якам 
роздолля. Все росте саме, а у мене 
з'явився час для відпочинку і милу-
вання улюбленими квітами.

Марина Кузнєцова, м.Уфа
«Природное Земледелие» №2 (26)

Улюблені сидерати
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Зимовий період – справжнє ви-

пробування для рослин, які не 
здатні гарантовано перезимува-
ти в нашій зоні. Кліматичні умо-
ви України істотно різняться з 
просуванням на південь, сприяю-
чи тому, що «жителі півдня» мо-
жуть «благополучно вимерзнути» 
на півночі нашої країни. Тому ми 
поговоримо сьогодні про зберігання 
тих рослин, які в неласкавих умо-
вах центру, сходу і півночі України 
вимагають викопування на зиму.

В першу чергу до таких культур на-
лежать традиційні цибулинні і буль-
боцибулинні: гладіолуси, ациданте-
ра, монтбреція, бегонія клубенева, 
жоржини, канни. Висаджені навес-
ні у відкритий ґрунт, вони радували 
нас протягом літа. Наше завдання – 
зберегти наші рослини взимку, а не 
відновлювати заново колекцію.

Райдужне забарвлення і різна ви-
сота квітконосів гладіолусів дозво-
ляють широко використовувати ці 
популярні рослини в садовому дизай-
ні. А ось при зимовому зберіганні у 
недосвідчених садівників виникають 
проблеми. Викопування бульбоцибу-
лин проводиться в кінці вересня – на 
початку жовтня, обов'язково до силь-
них заморозків. В разі своєчасного 
викопування бульбобруньки (дітки) 
не обсипаються, а якщо терміни упу-
щені, їх уже важко зібрати. Цікаво, 
що органічний спокій бульбоцибулин 
становить всього 10-20 днів, після яко-
го вони можуть прорости, якщо є спри-
ятливі для цього умови. Але зберігати 
цибулини слід значно довше – до вес-
няної посадки, і, таким чином, нам 
необхідно створити для них період 
вимушеного спокою. Сушать посадко-
вий матеріал у вентильованому при-
міщенні. Ідеально, якщо температура 
становитиме 25-28°С (до 30°С) 5-7 днів. 
Саме такі умови в перший тиждень 
після викопування здатні зберегти 
бульбоцибулини від ураження сірою 
гниллю (ботритис). Після сушіння 
відокремлюють старі бульбоцибу-
лини, залишки стебла, відбирають 
і сортують діток, укладають очище-
ні бульбоцибулини на стелажі або в 
ящик з сітчастим дном і зберігають 
при температурі 5-10°С і відносній во-
логості повітря 70-60%, тобто в умовах  
підвального приміщення. Якщо підва-

лу немає, а кількість бульбоцибулин 
невелика, цілком допустимо зберіга-
ти їх в домашньому холодильнику, 
обернувши папером і поклавши в по-
ліетиленовий перфорований пакет. Не 
слід залишати бульбоцибулини при 
кімнатній температурі на тривалий 
час, оскільки вони обов'язково пророс-
туть і при весняній посадці або заги-
нуть, оскільки пагін швидко вичерпає 
поживні речовини бульби при відсут-
ності коренів, або не дадуть повноцін-
ного квітконосу. Перед закладанням 
на зберігання бульбоцибулини слід 
обробити Мікосаном-В або Н, а потім 
просушити. В подальшому цибулинки 
необхідно щомісяця оглядати і вибра-
ковувати хворі. 

Хоча ацидантера є найближчим 
родичем гладіолуса, її зберігання ви-
магає інших умов. Витончена і вишу-
кана ацидантера подобається не всім, 
може, тому, що позбавлена яскравості 
і помпезності свого родича. Однак у 
білоквіткової «скромниці» є важлива 
перевага: вона не вилягає від сильно-
го вітру і дощу і, відповідно, не вима-
гає підв'язки. При близькому контакті 
можна відчути тонкий аромат. За-
цвітає вона досить пізно, тому і з по-
садкою не слід запізнюватися (кінець 
квітня). Викопують цибулини ацидан-
тери в середині вересня і добре просу-
шують. Зберігають взимку в кімнаті 
(!) при температурі близько 18-20°С. 
Не слід зберігати бульбоцибулинки в 
холодильнику разом з гладіолусами: 
на їх майбутнє цвітіння згубно діють 
низькі температури, і наступного літа 
квітів не буде.

Крокосмію (монтбрецію) садівни-
ки-любителі часто називають «япон-
ський гладіолус». Популярна рос-
лина, до того ж на ринку зараз стали 
з'являтися її досить цікаві сорти. 
Взагалі-то, крокосмія – це дикоросла 
рослина, а монтбреція – виведена на її 
основі культурна форма. Але на упа-
ковках з цибулинами можна зустрі-
ти будь-яке з цих назв. В південних 
регіонах крокосмія може зимувати у 
відкритому ґрунті, якщо її утеплити 
товстим шаром листя (до 20 см) і яли-
новим гіллям. У більш холодних райо-
нах її краще викопати. Зберігати так 
само, як і гладіолуси. До речі, при по-
купці звертайте увагу на розмір цибу-
линок: дрібні, як правило, не цвітуть, 

тому що швидко пересихають при збе-
ріганні. Тому, залишаючи на зиму в 
підвалі, крокосмію бажано присипати 
злегка зволоженим піском.

У крокосмії (монтбреції) є дуже 
близька родичка, з якою її часто плу-
тають – тритонія. Яскраво-пома-
ранчеві квітки з жовтими серединка-
ми виглядають досить ефектно, але 
тритонія ще менш морозостійка, ніж 
крокосмія. Її краще вирощувати в пів-
денних районах, але якщо ви вже ри-
зикнули – не забувайте обов'язково її 
викопувати на зиму. Зберігається, як 
крокосмія.

Садівники із задоволенням вирощу-
ють барвисту екзотичну цибулинну 
рослину – тігрідію. В діаметрі квітка 
сягає 10 см, висота до 45 см. Дрібні вну-
трішні пелюстки нагадують забарв-
ленням тигрове. Цю рослину навіть 
в південних районах ризиковано за-
лишати на зиму у відкритому ґрунті, 
що вже й говорити про більш північні 
райони. Висаджуємо навесні, викопу-
ємо – восени. Зберігаємо в підвалі в 
сухому торфі або піску.

Звичайно, досить складно викопа-
ти всі необхідні культури, особливо 
якщо вони ростуть в міксбордерах. 
Забудькуватість може зіграти з нами 
злий жарт, якщо ми упустимо момент, 
коли всихає листя дрібноцибулинних. 
Найпростішим виходом із ситуації є 
весняна посадка цибулинних культур 
в квіткові контейнери потрібної гли-
бини і розміру. Ширина контейнера 
може бути різною, що дозволяє розміс-
тити кілька рослин в одному горщику. 

Зимове зберігання
рослин
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Дуже важливою вимогою для контей-
нерного вирощування є наявність дре-
нажу. Щоб «не втратити» самі контей-
нери, то, розмістивши навесні в ґрунті, 
їх можна позначити будь-яким ефек-
тним маркером (наприклад, декора-
тивною кулькою на шпильці різної ви-
соти і т.д.). Восени ви легко витягаєте 
контейнери, просушуєте їх і заносите 
в прохолодне приміщення з постійною 
температурою 1-5°С, де і залишаєте 
до весни. Наприклад, тритонію, при 
вирощуванні в контейнері, можна 
розсаджувати раз в два або три роки. 
Потрібно лише вчасно підгодовувати 
рослини ЕМ-компостом, який сприяє, 
до того ж, оздоровленню ґрунту.

Улюблені багатьма амариліси ви-
рощують тільки як горшкову культу-
ру, забезпечуючи їй комфортні кім-
натні умови утримання взимку.

Прекрасний сортовий асортимент 
жоржин привернув до себе увагу 
дуже багатьох садівників. Якщо до-
тримуватися деяких вимог, то збері-
гання коренебульб цих благородних 
рослин не складе особливих трудно-
щів. Почорніння листя після перших 
заморозків служить сигналом початку 
їх викопування. Стебла куща обрізає-
мо приблизно до 15 см, а потім вила-
ми або лопатою акуратно викопуємо 
бульби. Відмиваємо їх від землі, ви-
даляємо пошкоджені і, поставивши 
бульби «догори ногами», обприскує-
мо Мікосаном-В, просушуємо. Потім 
коренебульби жоржин укладаємо в 
ящики на шар торфу або загортаємо 
їх у папір і поміщаємо в прохолод-

не, але не промерзаюче приміщення. 
Якщо в приміщенні надмірно сухо, 
жоржини можна накрити перфорова-
ним поліетиленом. Щомісячна ревізія 
є обов'язковою. При огляді видаляємо 
хворі частини бульб.

Чарівні гібриди жовтця азіатсь- 
кого приковують до себе все більше 
уваги. Це й не дивно. Невисокі (40-50 
см) рослини, з глибоко розсіченим 
листям і короткими сильними стебла-
ми. Витончені махрові або напівмах-
рові квітки, листя і невелика корене-
бульба жовтця нагадують за формою 
аналогічні частини у жоржин. Як і 
жоржини, жовтець необхідно на зиму 
викопувати. Цю процедуру проводять 
в серпні-вересні, після пожовтіння і 
відмирання квітконосів і листя. Коре-
невища добре просушують і зберіга-
ють у паперових пакетах або невели-
ких коробках при помірних кімнатних 
температурах. З кореневищами жовт-
ців слід поводитися дуже обережно, 
оскільки вони дуже крихкі і можуть 
легко обламуватися. На півдні жов-
тець азіатський відносно добре зимує 
під укриттям.

Канна індійська є кореневою 
рослиною з товстими соковитими 
трав'янистими стеблами, що досяга-
ють у висоту 100-200 см. Квітки канни 
великі: червоні, рожеві, жовті, світло-
кремові, іноді з плямами, обідком, зі-
брані в велике колосоподібне суцвіття 
довжиною 30-40 см. Навіть в південних 
районах канни не зимують в ґрунті. В 
кінці вересня кореневища канн вико-
пують, підсушують, зрізають стебло 
на висоті 8-10 см від кореневища і при-
бирають на зимове зберігання в примі-
щення з температурою 5-7°С і вологіс-
тю до 80%. Взимку не забувайте зрідка 
обприскувати рослини водою, щоб не 
допустити їх пересихання.

Бульбову бегонію восени вико-
пують з ґрунту і, коли зів'яне листя, 
стебла видаляють. Бульби покладіть 
в торф і зберігайте в теплому примі-
щенні.

Балкони, тераси, кімнатні підві-
коння часто прикрашені рослиною, 
яку помилково називають геранню, 
хоча її правильна назва – пеларгонія. 
Рослина дійсно є дуже привабливою. 
Тривале цвітіння, широкий сортовий 
асортимент, простота в догляді посту-
пово виводять цю рослину з закритих 

домашніх умов на простори саду. Ще 
б пак, адже для нормального розви-
тку пеларгонії потрібно лише багато 
світла і добре дренований ґрунт. Пе-
ред першими морозами пеларгонію 
викопують і пересаджують в горщики 
з компостом. Кореневий ком повинен 
повністю заповнювати горщик. Сте-
бла необхідно обрізати до половини, 
видаливши відцвілі суцвіття і пожов-
кле листя. Взимку пеларгонії краще 
розмістити на підвіконні ближче до 
стекол при температурі 10-15°С. Розмі-
щувати рослини слід так, щоб вони не 
затінювали одна одну. Чим прохолод-
ніше температура, тим здоровішими 
виглядають рослини і рясніше цві-
туть. Для ампельних і королівських 
пеларгоній взимку температура не по-
винна перевищувати 12°С. Підгодову-
вати не слід, поливати рівно стільки, 
щоб листя не поникло. В лютому мож-
на починати підгодовувати і прищи-
пувати молоді пагони, щоб посприяти 
розростанню рослини.

Багатьом нашим садівникам дуже 
хочеться спробувати виростити на сво-
їй ділянці якусь екзотику. Не завжди 
виходить, але ми не залишаємо спроб. 
Прикладом може стати розмарин, 
який не зимує в наших центральних і 
північних регіонах. На півдні – це ве-
личезний ароматний кущ. У нас – не-
великий кущик, який потрібно щоро-
ку восени перевалювати з відкритого 
ґрунту в горщик, залишати зимувати 
в приміщенні, а навесні висаджувати 
назад. Щоб не турбувати рослину два 
рази за сезон, можна взяти приклад 
з Італії, з її традиціями вирощувати 
цитрусові культури у великих контей-
нерах. Важливо забезпечити рослину 
харчуванням, використовуючи ЕМ-
компост, черв’ячний компост, Біовіт 
або інші органічні препарати.

Варто тільки пам'ятати, що при 
контейнерному вирощуванні корене-
ва система стає більш вразливою до 
морозів, тому потрібно заздалегідь 
потурбуватися про зимівлю. Ті рос-
лини, які на зиму скидають листя, 
можна відправляти на зберігання в 
теплий підвал, але для вічнозелених 
обов'язкова наявність світла при не-
високих температурах і, як наслідок, 
– наявність оранжереї (зимового саду).

Ольга Пилипівна Мельник,
дизайнер-практик, Клуб ОЗ, м.Київ

Зимове зберігання
рослин
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Культура козацтва з початку 
свого виникнення асимілювала 
в себе найбільш раціональні еле-
менти побуту, обрядів, звичаїв, 
ритуалів і звичаїв усіх значних 
етнічних груп складу місцево-
го населення тих територій, на 
яких вони жили. З усього різ-
номаніття звичаїв і традицій 
відбиралися найбільш гуманіс-
тичні і найбільш придатні до 
руського розуміння і побуту.

Повсякденна культура коза-
ків характеризується військово-
землеробським укладом життя, 
який складали військова служ-
ба, общинне землеволодіння 
та землекористування, місцеве 
самоврядування з його круго-
вою демократією, включаючи вирішення 
виникаючих внутрішніх громадських 
суперечок самою громадою в формі ко-
зацького суду. Кожен окремий загін 
називався станицею. Станичне життя 
будувалося на принципах общинної де-
мократії (в основі – громадська думка): 
вищим органом була сходка – козаче 
коло, на якому вибиралися отаман і його 
помічник (осавул), а також дяк (писар).

Найважливіші питання козацького 
життя вирішувалися на колі: питання 
війни і миру, вибори посадових осіб, суд 
винних, організація рибної ловлі, вій-
ськових походів, користування землями, 
луками і пасовищами.

В козачих станицях давно виникли 
і до сих пір підтримуються «неписані 
домашні закони», звичаї, традиції від-
носин, які шанувалися всіма жителями 
селища, а їх порушення викликало за-
гальний осуд.

Козача громада 
Необхідно відзначити, що і в радості, 

і в горі, козаки проявляли єдність, вза-
ємодопомогу, надавали підтримку один 
одному.

Звичаї колективної праці і взаємодо-
помоги виявлялися в об'єднанні робочої 
худоби та інвентарю на період терміно-
вих сільськогосподарських робіт, зна-
рядь лову і транспортних засобів під 
час рибного промислу, добровільної 
безоплатної допомоги при будівництві 
будинку. Характерними для козаків є 
традиції спільного проведення дозвілля: 
проводи молодих козаків на службу і їх 

зустріч, трапези після завершення яки-
хось сільськогосподарських робіт. Май-
же всі свята супроводжувалися змаган-
нями в рубці, стрільбі, джигітовці.

Тільки війна зганяла козаків з рідних 
місць.

Громада – основа будь-якого козачо-
го товариства, організуючий початок в 
духовному житті козацтва. «Досконала 
рівність прав, отамани і старики, ті, 
що обираються народом, і тимчасові ви-
конавці народних постанов; кола або на-
ради, де кожен козак мав вільний голос 
і де всі громадські справи вирішуються 
більшістю голосів: ніяких письмових 
постанов: в лантух та в воду – за зра-
ду, боягузтво, вбивство, крадіжку, такі 
головні риси цього правління» – писав 
О.С.Пушкін.

Існувало два способи життя козаків: 
сімейне (деякі дослідники називають 
«родове») і «січове» («товариське», ліній-
не).

Відмінною рисою січової (засічної, то-
вариської, лінійної) моделі проживання 
козаків було проживання недалеко від 
кордону або на найбільш небезпечному 
напрямку для набігів ворога для несен-
ня прикордонної служби. «Січові» коза-
ки ділилися за віковою ознакою, але всі 
були холостяками або жили далеко від 
сімей. Передача традицій і виховання бу-
дувалися так само, як і в сімейних коза-
ків. Різниця була в тому, що кожен козак, 
який був в бою, брав на виховання від од-
ного до десяти молодих козаків. При «сі-
човому» укладі кожен був на виду майже 

цілу добу. І його якості були видні більш 
яскраво, і, в той же час, більш ефектив-
ним було виховання і навчання.

Основоположним принципом існу-
вання сімейної громади був принцип 
Роду, який об'єднував минуле, сьогоден-
ня і майбутнє, зафіксований в заповітах 
предків. Суспільство поділялося на ві-
кові групи – «партії»: старики, одружені 
козаки, холості козаки, козаки-малоліт-
ки (які не служили і не брали участі в бо-
йових діях), козачата-підлітки, маленькі 
козачата. В кожній групі були свої «бесі-
ди». Вище всього в цій ієрархічній дра-
бині стояли козаки похилого віку, котрі 
володіли мудрістю, знаннями, досвідом, 
традиціями і заповітами предків. Кожна 
«бесіда» опікувала і відповідала за мо-
лодші «бесіди». Такий стан речей сприяв 
передачі світогляду, традицій, професій-
них знань і навичок нащадкам найбільш 
повно і з урахуванням особистого досві-
ду.

Через компактне проживання негідні 
честі козака вчинки були просто виклю-
чені: кожна людина була на виду, в житті 
і в побуті було видно її особисті недоліки 
і переваги. Громада знала, на яке діло ко-
зака можна було поставити, а на яке він 
не годився.

А поки не було боїв, жив козак на сво-
їй землі хліборобом. Козача культура по-
єднувала високе мистецтво воїнів і вмілу 
працю вільних землеробів.

Сім’я
Честь і гідність сім’ї – одна з найваж-

ливіших цінностей людської спільноти з 

Повсякденна культура козацтва
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с і м ' я
найдавніших часів. Проявляючи турботу 
про сім'ю, козак тим самим демонстру-
вав свою силу, хоробрість, доброчесність 
і все те, що високо оцінюється оточуючи-
ми. Моральні засади в козацькій родині 
були не ними придумані, а заповідані 
народними традиціями. «Сім'я – святиня 
шлюбу. Ніхто не має права втручатися в 
життя сім'ї без її прохання. Сім'я – основа 
козачого товариства», – йшлося в козачо-
му Домострої. До кінця XIX –  початку XX 
століть для козацтва було характерним 
існування великої нерозділеної сім'ї, 
трьох-чотирьох поколінних сімей, чи-
сельність яких доходила до 25-30 родичів.

Головними цінностями козацької 
сім’ї були – авторитет батьків, почуття 
подружнього обов'язку, честь сім'ї, осо-
биста відповідальність батьків за ви-
ховання дітей. В козацькій родині на 
конкретних прикладах виховувалося 
справжнє розуміння таких життєво важ-
ливих категорій, як «совість», «честь», 
«добро і зло», «правда і кривда», «любов 
і повага», «свобода і відповідальність» та 
ін. Козаки традиційно цінували родин-
ні зв'язки, прагнули до єднання родини, 
чому сприяло і проведення спільних свят 
та урочистостей: оглядин, народження 
дитини, хрестин, весіль і т. д.

Патріархальність, дотримання вста-
новлених норм поведінки проявлялося 
у всьому. На чоловікові лежав головний 
обов'язок матеріального забезпечення 
сім'ї і підтримки в родині чіткого по-
рядку козачого побуту. Взаємовідносини 
між чоловіком і дружиною визначалися 
згідно християнського вчення. «Не чоло-
вік для дружини, а дружина для чолові-
ка». При цьому дотримувалися вікових 
підвалин – чоловік не повинен втруча-
тися в жіночі справи, жінка – в чоловічі. 
Обов'язки були строго регламентовані 
самим життям. Авторитет батька в ко-
зацькій родині був незаперечний: «Глава 
сім'ї – батько, з нього що слово отамана 
для війська». Безумовно, цей авторитет 
міг підтримуватися тільки бездоганною 
поведінкою самого батька: він повинен 
був бути прикладом для дітей. Слово 
господаря сім'ї було незаперечним для 
всіх його членів, і прикладом цього була 
дружина козака – мати його дітей. Бать-
ки утримувалися від з'ясування своїх 
стосунків у присутності дітей. Звернення 
дружини до чоловіка, в знак вшануван-
ня його батьків, було тільки по імені та 
по батькові, як батько і мати чоловіка 

(свекруха і свекор) для дружини, так і 
мати і батько дружини (тесть і теща) для 
чоловіка були Богоданними батьками. 
Наприклад, козачий етикет за столом: 
ближче до образів сідав Сам-батько сі-
мейства, замикала стіл Сама-дружина 
господаря. Зліва від господаря сідав його 
батько, шановні гості, сини. Справа з 
дружиною господаря сідала мати госпо-
даря або теща, або дочки сімейства. В та-
кій же черговості подавалася їжа на стіл. 
Обов'язковою була молитва перед тра-
пезою. За столом панувала тиша. Право 
першим зачерпнути із загальної миски 
було за найстаршим в сім'ї. Хліб нарізав 
тільки господар будинку.

На столі перед молоддю ніколи не 
було спиртних напоїв. Пляшки стояли на 
столі перед Самим, який строго регулю-
вав як кількість спиртного, так і порядок 
подачі спиртного гостям.

У козацькому суспільстві жінки ко-
ристувалися таким шануванням і пова-
гою, що в наділенні їх правами чоловіка 
не було необхідності.

Шанобливе ставлення до жінки – ма-
тері, дружини, сестри обумовлювало по-
няття честі козачки, честі дочки, сестри, 
дружини – по честі і поведінці жінки 
вимірювалась гідність чоловіка. Якою б 
не була жінка, до неї треба було стави-
тися з повагою і захищати її – бо жінка 
– майбутнє народу. В силу особливостей 
військового побуту історично виробився 
особливий тип жінки – козачки. Козачки 
могли орати, сіяти, косити, молотити. В 
козацькому побуті рідна матінка завжди 
свято шанувалася всіма членами сім'ї.

Чоловік і жінка майже повністю рів-
ноправні, що обумовлювалося тією вель-
ми важливою обставиною, що козачка 
під час відсутності чоловіка вела своє 
господарство сама і підтримувала буди-
нок. Главою сімейства завжди залишав-
ся батько, а в разі його смерті верховен-
ство в будинку переходило до матері.

Взаємини зі старшими
Повага старшого – один з головних, 

особливих звичаїв козаків. При цьому 
віддавалася данина поваги прожитим 
рокам і пережитим прикростям, нелегкій 
козачій долі. У селян віднесення до ста-
риків було образливим. Це означало – на-
хлібник. А у козаків старий користувався 
пошаною, як носій традицій, пам'яті, ве-
теран. В «старики» виходили за заслуги 
і за віком. Це були люди старше 63 років, 
з міцних справних сімей з певним до-

статком, які становили особливий рід 
«законодавчих зборів» і несли службу по-
стійного спостереження за життям і мо-
ральністю станиці. Внутрішній розподіл 
обов'язків серед постійного складу ста-
рих встановлювався сам собою. Старики 
– «пам'ять і совість станиці»

Старики або діди не посідали ніяких 
офіційних посад в структурі козацького 
самоврядування, але завжди відіграва-
ли велику роль в громадській думці і 
впливали на рішення станичних зборів. 
Неповага по відношенню до них, як зра-
да козацьких ідеалів, суворо каралася 
суспільством: загальним сходом станиці 
або хутора. (Наприклад, говорилося: «Що 
скажуть панове-старі, тому і бути», «ста-
рики сумліваються», «дяди не велять!»

Діди були особливо педантичними в 
одязі, який повинен був бути охайним і 
справним. Символом положення стари-
ків був посох. Віталися такі риси харак-
теру стариків, як привітність, небагато-
слівність.

Діди відвідували не тільки бідні, не-
благополучні сім'ї, але й приходили до 
багатого козака, щоб попросити допомо-
ги для вдів або на утримання будь-якого 
підприємства. Старики приходили, коли 
потрібно було присоромити  козака, що 
провинився: «Старий прийде, поговорить 
про життя, не кажучи про проступок. Але 
винний буде тулитися в сторонці і від со-
рому згоряти».

Неповага в спілкуванні з стариками 
каралася. У спілкуванні зі старшими 
потрібно було знання правил ввічли-
вості: не дозволялося заговорювати без 
попереднього дозволу. До всіх старших, 
включаючи і батьків, зверталися тільки 
"на Ви". За звичаєм не можна було гу-
кати старика, що йшов попереду. Якщо 
потрібно щось сказати, треба було наздо-
гнати його і, порівнявшись, звернутися 
до нього. Також без дозволу стариків не 
сідав навіть отаман. Молодь взагалі не 
мала права сідати в присутності дідів.

При старших вважалося непристой-
ним не привітатися, сидіти (якщо вони 
не дозволять), з'являтися не цілком одяг-
неним.

Сам спосіб життя козаків, безліч тра-
дицій і звичаїв сприяли тому, що в мо-
лодого покоління вироблялося почуття 
поклоніння і поваги до старших, тих, 
які знали всі тонкощі джигітовки, руко-
пашного бою, артистично володіли всіма 
видами зброї. Неможливо було обійти-
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в и х о в а н н я  д і т е й
ся без знань в полі, в побуті, в свята і  в 
траурі.

В кожній станиці була Рада Стариків, 
яка обиралася кругом з числа найбільш 
видатних і заслужених козаків старих 
після 63 років, які своєю працею, мудріс-
тю, побожністю, праведним життям, 
знанням козацьких звичаїв, традицій, 
побуту, нормативних актів, заслужили 
шану і повагу в суспільстві.  Раді Стари-
ків належав контроль над дотриманням 
козацьких звичаїв і традицій. Рада ста-
риків була незалежною частиною кола 
і володіла правом разового «вето» на 
рішення Отамана і Круга. При повтор-
ному обговоренні і голосуванні, навіть 
якщо Рада стариків не змінювала свою 
точку зору, рішення вважалося прийня-
тим. Рада стариків надавала постійну 
консультативну допомогу Отаману ста-
ниці.

Виховання дітей
У козаків існувала регламентована 

і ритуалізована система статевої ди-
ференціації: дівчинку виховували гос-
подинею і рукодільницею, дружиною 
козака, яка підпорядковується чоло-
вікові, хлопчика – майбутнім госпо-
дарем будинку і воїном. Виховання за 
прислів'ям: "Вчи сина від юності, нехай 
утішить тебе в старості" – давало коза-
кам впевненість за своє майбутнє і збе-
реження традицій. З самого раннього 
дитинства дітям постійно навіювались 
ідеали суворої доброти і слухняності, 
совісності, справедливості, старанності 
до праці.

У сімейному вихованні козаків мож-
на виділити:

1. Виховання працьовитості, чесного 
ставлення до військової служби, поряд-
ності. З малих років батьки привчали 
дітей рано вставати, самим одягатися, 
прибирати  ліжко, допомагати по гос-
подарству, пришити ґудзик, поставити 
латочку на одязі, забити молотком цвях 
в дошку паркана, загнуздати коня і т.д. 
В праці вироблялися вправність, кміт-
ливість, міцність м'язів. З семирічного 
віку на козачат покладали посильні 
роботи – догляд за домашньою птицею, 
прополку бур'янів на присадибній ді-
лянці, прибирання у дворі і по дому. На-
вчання військовому мистецтву у коза-
чат починалося з першого дня життя: як 
тільки з'являвся на світ, "на зубок" йому 
клали стрілу, потім кулю, а рученята-
ми давали помацати лук або рушницю. 

Запрошені в будинок чоловіки – старі 
козаки, отаман або хто-небудь з його 
представників, згадували всіх прослав-
лених родичів дитини, перераховували 
їх подвиги, бажали новонародженому 
вирости таким же хоробрим козаком. 
Важливою подією вважалося хрещення, 
яке відбувалося на сьомий (або сороко-
вий) день. Немовля хрестили, даючи 
ім'я строго по святцях. Хрещення і на-
ступні ритуали не тільки підтверджува-
ли факт прийняття в громаду християн 
нового члена, а й були доказом того, що 
козаки починали виховувати в своїх си-
нах козака-воїна, відданого захисника 
Вітчизни, майже з самого моменту наро-
дження. Обряд переходив в сімейне свя-
то хрестин, де були присутні всі родичі. 
Хрещений і хрещена вважалися почес-
ними гостями. Хрещена приносила в по-
дарунок сорочку, рушник, простирадло; 
хресний – натільний хрестик– символ 
нового життя, чепчик, пелюшки, ткани-
ну. Родичі приносили подарунки, дару-
вали «на зубок» гроші. Обов'язково при-
носили в подарунок пироги. Іноді разом 
з подарунком висловлювали побажання 
батькам: «Бажаємо вам вспоїти, вигоду-
вати, на коня посадити». Після хрещен-
ня кожна дитина проходила так зване 
випробування, в процесі якого батьки та 
запрошені дізнавалися про її подальшу 
долю.

Так як козаки – волелюбний народ, 
то прагнення «Бути завжди при зброї» 
виховували з дитинства: наприклад, в 
люльку дитині клали освічений в церк-
ві кинджал або ніж в шкіряних піхвах. 
При хрещенні дітей, а саме хлопчиків, 
батько садив дитину на коня. У сорока-
денному віці дитя вбирали в кольчужку 
і чіпляли збоку "шаблюку", після чого 
батько знову повертав його матері зі 
словами: "Ось тобі козак".

Дитина в козацькій родині з дитин-
ства і до 7 років знаходиться з батьками 
під їх опікою. З трьох років хлопчика са-
джали на коня, з раннього дитинства він 
починав збирати спорядження, в 3 роки 
вже самостійно їздив верхи по двору; в 
5 років козачата грали у війну, стріля-
ючи з лука, розділившись на дві рівні 
частини. Несли попереду паперові пра-
пори з намальованими на них хрестами, 
плескали хлопавками, противники схо-
дилися і билися, відчайдушно рубалися 
іграшковими шаблями. З 7 років на ді-
тей покладали посильні роботи. Хлоп-

чиків долучали до чоловічих занять: 
догляду за худобою, турботи про госпо-
дарство, дівчаток – до робіт по дому та 
городу; з 10 років козаки відвідували ко-
зачий Круг і вбирали традиції старших, 
звикали жити загальними турботами; в 
десять підлітки могли ганяти коней на 
водопій, нерідко без сідла і вуздечки і 
неодмінно риссю, могли запрягти коня, 
пасли коней в нічному; в дванадцять ро-
ків вони гарцювали на конях, орієнтува-
лися на місцевості, надавали першу ме-
дичну допомогу; з 14 років доглядали за 
лошам і далі зростали разом з ним; 14-15 
– річні підлітки могли джигітувати, як 
дорослі, долати на скаку перешкоди, ру-
бати лозу, вести вогонь у фланг проти-
вника, що рухається.

2. Вчення добру, доброзичливості. 
Головним було дати дитині відчути 
привабливість добра і відразу до зла, 
тому змалку вироблялася власна по-
зиція і сприйняття життєвих проблем, 
здатність відрізняти справжню правду 
від помилкової, героїчне від боягузтва. 
Наприклад, вчили, як розпізнавати на-
стрій людини: «Бійтеся козла – спереду, 
коня – ззаду, а людину – з усіх боків. А 
щоб дізнатися людину, не дивіться їй в 
обличчя, а заглядайте в серце. Знайте, 
що негідний завжди корисливий, і він 
постійно прагне панувати над іншими».

3. Вироблення здатності правильно 
оцінювати життєву ситуацію. Козаки 
знали, що в кожному явищі, в кожній 
події закладені конфлікти, тому молоде 
покоління зобов'язане діяти так, щоб у 
всьому були лад і порядок. Батько і дід 
навчали синів і онуків господарювання, 
виживання в небезпечних умовах: як 
вести себе з ворогами, під час пожежі, 
повені, при зустрічі з лісі або степу з не-
безпечним звіром, навчали, як розвести 
вогонь під час дощу і т.д. Головними у 
всіх цих ситуаціях вважалися: не під-
даватися паніці, не втрачати розум 
і контроль над собою; не здаватися в 
будь-яких обставинах, зберігати впев-
неність у собі; навіть тоді, коли зовсім 
не видно ніякої можливості вибратися з 
біди, все одно потрібно шукати виходи. 
Безвихідних ситуацій не буває.

4. Вчення слухняності. Чесний козак 
– це хороший сім'янин і працівник. Ро-
зумна людина виросте з слухняного, а з 
не слухняного – верхогляд, злодій, бре-
хун, насильник.

5. Самостійне прийняття рішення і 
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співпереживання болю близьких, що 
поруч йдуть: вселяли, що себелюбство і 
заздрість можуть привести до негатив-
них життєвих ситуацій. Вважалося, що 
заздрість – є ненависть. Заздрісники – це 
люди, які не цураються ні злодійства, ні 
ножа, ні сокири, ні можливості знищен-
ня всього господарства. Батьки намага-
лися прищепити дітям навички шану-
вання коренів родинності – шанувалися 
близькі родичі до п'ятого коліна. До шес-
ти років дитина знала майже всіх своїх 
близьких родичів, що проживають в 
станиці. Закріпленню в дітей родинних 
зв'язків, вихованню у вимогах звичаїв, 
традицій сприяли відвідування родичів 
на свята, допомога їм в труднощах.

Майбутніх дружин і матерів, чоло-
віків і батьків виховує жінка. Жінки 
(бабуся, мати) були головними, коли 
справляли обряди, пов'язані з різними 
етапами життя дитини. Матері і бабусі 
навчали дочок і внучок веденню домаш-
нього господарства, вмінню любити і 
берегти сім'ю, навчали м'якості, посту-
пливості, лагідності. Вони переконува-
ли своїх чад: «Ласкою та умовляння-
ми більше беріть. На вперте слово – не 
сердьтеся, на противне – не гнівайтеся. 
Вмійте вести себе з чоловіком. Знайте, 
що чоловік в домі господар; його воля – 
закон для сім'ї, його ласка – милість, 
гнів – біда велика».

Поведінка дітей і підлітків строго 
контролювалася дорослими, не тільки 
батьком, матір'ю, але всією громадою. 
Головними методами виховання були – 
страх покарання і засудження вчинку. 
Існувала система покарань. Наприклад, 
за лихослів'я і крадіжку пороли. Тих, що 
попалися на крадіжці, пороли публічно, 
а потім, прив'язавши до тіла вкрадене, 
водили по вулицях і вимагали кричати 
про скоєне.

Вчителями коза-
чат в мистецтві вер-
хової їзди, влучної 
стрільби, спритнос-
ті і злагодженості 
дій спочатку були 
батьки. Пізніше 
"малоліток" від-
давали в навчання 
найдосвідченішим 
козакам станиці, 
які, на заздалегідь 
відведеному місці, 
кожен на своєму 

коні і в повному озброєнні, навчали 
козачат всім прийомам військового 
мистецтва: вчили стріляти на повному 
скаку, мчати щодуху, стоячи в сідлі, і 
одночасно відмахуватися шаблею, під-
німати із землі монету і рубати полум'я 
свічки, що стоїть на низенькій підстав-
ці. Найвлучнішим юним стрільцям, са-
мим лихим молодим наїзникам отаман 
урочисто вручав багату зброю, оздобле-
ні сідла, ошатні вуздечки. Ці свої перші 
нагороди козаки цінували і зберігали 
все своє життя. Так виростали цілі по-
коління.

Козачі школи мали спеціальну про-
граму з військової підготовки і статут, 
положень якого неухильно повинен 
був дотримуватися кожен учень. На-
приклад, деякі положення статуту: 
Козак вірний Батьківщині. Козак ввіч-
ливий. Козак ощадливий. Козак ніко-
ли не падає духом і намагається вийти 
зі скрутного становища героєм. Козак 
зобов'язаний в будь-який час бути гото-
вим врятувати життя іншим людям, до-
помогти скривдженим і щодня робити 
добро, не чекаючи за це подяки.

Козаки, виховуючи майбутнього 
чоловіка, культивували в ньому муж-
ність, відвагу, справедливість і добро-
ту, тобто чоловічу честь.

Певні традиції, існуючі в вихованні 
дівчаток-козачок, сприяли формуван-
ню уявлень про жіночу честь. Батьки 
суворо стежили за стосунками молодих 
до шлюбу. Якщо дівчина до заміжжя 
вступила в статевий зв'язок з чолові-
ком, це вважалося ганьбою не тільки 
для її сім'ї, а й для родичів. Такі сім'ї 
піддавалися глузуванням. Після заміж-
жя сімейні обов'язки важким тягарем 
лягали на плечі козачки. Після відходу 
чоловіка на військову службу жінки ви-
конували і чоловічу роботу.

Загальним у вихованні хлопчиків і 
дівчаток було те, що в козацьких сім'ях 
дітей до семи років вважали немовля-
тами і всі гріхи, вчинені ними в цьо-
му віці, залишалися на совісті матері. 
Мати – відповідачка за дитя перед Гос-
подом Богом. Козачата до семи років 
не сповідалися. Козаче виховання фор-
мувало здатність приймати рішення, 
адекватні будь-якій обстановці. В ре-
зультаті склався тип особистості, силь-
ний духом, з ясною свідомістю, стійки-
ми переконаннями. Честь – як чоловіча, 
так і жіноча, була головною цінністю, 
яку виховували з дитинства у дитини. 
Християнська мораль не дозволяла 
здійснювати «погані» справи, засуджу-
валося сім смертних гріхів людини, 
про які знала кожна дитина в козацькій 
родині: лінощі, гординя, жадібність, за-
здрість, гнів, перелюб і обжерливість.

Нелегкий військово-земельний 
уклад життя вимагав від козаків бути 
завжди в постійній готовності, хорошій 
фізичній формі, витривалими, мужні-
ми, нести одночасно тяготи військової 
та господарської діяльності. Все це не 
могло не позначитися на своєріднос-
ті козачого характеру, замішаного на 
любові до волі, фізичній та духовній 
силі козаків. Козаки протягом багатьох 
століть створили і своєрідну школу ви-
ховання моральної стійкості, яка зво-
дилася до наступних правил: – не завда-
вати шкоди оточуючим ні в думках, ні 
в словах, ні в справах, – викорінювати 
зло і ненависть, – відноситися до інших 
так, як ти хочеш, щоб вони ставилися 
до тебе, – розумно боротися з причина-
ми зла, а не з їх наслідками, – бути за-
вжди правдивим і щирим не тільки в 
словах, справах, але і в думках, – жити 
тільки за рахунок своєї праці, позбавля-
тися від жадібності, заздрості, різних 
спокус, які можуть привести козаків 
до зради, підлості та інших пороків, – 
утримання і помірність у всьому, – сво-
бода від накопичення; справжній козак 
повинен придбати необхідні речі, при-
ймати подарунки, які подаровані від 
чистого серця і в яких є справжня по-
треба.

Козаки – батьки і діди говорили сво-
їм дітям і онукам: «Щовечора ви пови-
нні приділяти десять – п'ятнадцять 
хвилин, щоб подумки оцінити прожи-
тий день».

Ірина Саннікова
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Здрастуйте, дорогі читачі!
Розповім я вам два рецепти, які повер-

нули всім моїм рідним, хто їх пробував, 
справжній смак дитинства, перший – Ки-
ївський торт. Рецепт цей знайшла я ще 
півтора роки тому.

Рецепт Київського, мого улюбленого 
торта, дуже зацікавив мене, та й різнома-
нітні «Але», підкріплені порадами більш 
досвідчених господинь, від «не морочити 
собі голову, все одно не вийде, ось я...» до 
«так що тобі, жалко 200 грн., купи торт 
нормальний, фірмовий»– робили свою 
справу. Торт іноді купували, але! Смак-
то вже не той! Або мені здається, або 
всього лише кілька років тому ці торти 
були зовсім іншими. Нікуди подітися – 
довелося пробувати самій випікати цей 
легендарний чудо-торт.

Зізнаюся, я дуже хвилювалася. Я за-
вжди дуже засмучуюсь, якщо продукти 
використала, а результат – ніякий, але 
рецепт за ГОСТом СРСР мене переконав. 
Прийшов потрібний момент, я зібрала-
ся пекти торт до дня народження своєї 
мами, яєць в холодильнику не було, тіль-
ки білки, що вистоялися 5-6 діб – зали-
шилися після випічки великодніх пасок, 
та й горішки лісові виявилися в точно 
необхідній кількості, такий ось дивний 
«збіг».

Торт вийшов! З першого разу! З'їли 
зі смакуванням, але миттю. Рецепту я 
дотримувалася в точності до не можу. 
Можу! І ви зможете! Ось він.

Торт "Київський"
Складові торту:
Напівфабрикат повітряно-горіховий 

– 420 г
Крем "Шарлот" – 366 г

Крем "Шарлот" шоколадний – 175 г
Коньяк в крем 0.6 г
Фрукти в сиропі – 34 г
Вихід – 1000 г.
Приготування:
Напівфабрикат повітряно-горіхо-

вий:
Борошно пшеничне вищого ґатунку  

45 г
Цукор-пісок 237 г
Білки яєчні 204 г
Ядра горіхів подрібнені (смажені) 

кеш’ю або фундук 145 г
Пудра ванільна 1,2 г
Приготування тіста. Подрібнені 

смажені горіхи перемішують з борош-
ном і 80% цукру-піску, передбаченого 
рецептурою.

Яєчні білки, попередньо витримані 
протягом 12-14 годин при температурі не 
вище +4°С (обов'язково!), збивають протя-
гом 10-15 хв. ( «У 1956 році на фабриці ім. 
Карла Маркса начальником бісквітного 
цеху працював Костянтин Петренко. Не-
зважаючи на свою досить високу поса-
ду, не залишав він і майстерну справу. 
У свою зміну він, як завжди, приготував 
для бісквіта яєчний білок, але забув його 
вчасно заховати в холодильник. Щоб 
приховати свою помилку, він вирішив 
зробити торт з того, що вийшло. Боячись 
начальницького гніву, Костянтин і не 
здогадувався, що хрусткі коржі із затвер-
ділої піни незабаром назвуть «Київським 
тортом», і він стане одним з національ-
них символів») .

Наприкінці збивання (за 1-2 хв) до-
дають залишки цукру-піску (20%), змі-
шавши його з ванільною пудрою. Потім 
білкову масу обережно перемішують із 

сумішшю горіхів, борошна та цукру.
Формування. Підготовлену масу роз-

ливають на листи, попередньо застелені 
пергаментним папером, змащеним верш-
ковим маслом.

Випічка. Тривалість випічки 70 хв 
при температурі +150-160°С. (Температур-
ного режиму дотримуватися обов'язково! 
Коржі повинні більше підсихати, ніж 
пектись. В моїй старенькій електроду-
ховці це режим «Низ»). Випечені коржі 
охолоджують і вистоюють протягом 12-
24 годин (обов'язково!) при температурі 
+15– 20 градусів С, тільки потім знімають 
з паперу.

Характеристика напівфабрикату. 
Форма кругла або ін. Структура пориста, 
повітряна, затяжна, бежевого кольору.

Сироп "Шарлот" (зведена рецептура 
для кремів «Шарлот» світлий і «Шарлот 
шоколадний»):

 Цукор-пісок – 208 г
Яйце – 37 г
Молоко – 139 г
Приготування. Яйця і молоко ре-

тельно перемішують, додають цукор-
пісок, все перемішують і доводять до 
кипіння при постійному перемішуванні. 
Сироп кип'ятять 4-5 хв до температури 
+104-105°С. Готовий сироп проціджують 
(обов'язково!) і охолоджують до темпера-
тури +20-22°С в літній час, в зимовий до 
+28-30°С.

Цей сироп далі буде додаватися в 
крем, його (сироп) слід розділити на дві 
частини, різні за обсягом, я зробила це 
пропорційно кількості вершкового мас-
ла, використовуваного в кремі. А розра-
хувала для себе ці кількості так: 230 г і 
153 г сиропу відповідно.

Тепер за допомогою вже приготовано-
го, охолодженого і розділеного сиропу го-
туємо два види крему: світлий «Шарлот» 
і темний «Шарлот» шоколадний, світлим 
промажемо коржі, частково прикрасимо 
торт, а темним – верх торту, частково теж 
прикрасимо. По порядку.

Крем "Шарлот" світлий:
Пудра ванільна – 2 г
Масло вершкове – 159 г
Коньяк або вино десертне – 0,6 г
 Зачищене і нарізане на шматки верш-

кове масло збивають у збивальній маши-
ні (або ручним міксером) при малій кіль-
кості оборотів до отримання однорідної 
маси. У збиту масу поступово вливають 
велику за обсягом частину охолодженого 
сиропу "Шарлот" з додаванням коньяку 

Київський торт
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х а р ч у в а н н я
або вина десертного, ванільну пудру і 
збивають ще при великому числі обо-
ротів до збільшення обсягу в 2,5-3 рази. 
Тривалість збивання 20-30 хв (в домашніх 
умовах досить збивати 10 хв).

Характеристика напівфабрикату. 
Однорідна пишна маса жовтого кольору, 
з гладкою глянцевою 
поверхнею, добре збе-
рігає форму.

Крем "Шарлот" 
шоколадний:

Пудра ванільна – 0,3 г
Масло вершкове – 69 г
Какао-порошок – 9 г
Коньяк – 0,3 г
Готують крем, як "Шарлотт" світлий, з 

додаванням меншої порції сиропу "Шар-
лотт", в кінці збивання додають какао-
порошок.

Характеристика напівфабрика-
ту. Однорідна пишна маса коричневого 
кольору, добре зберігає форму.

Після цього два шари повітряно-горі-
хового напівфабрикату з'єднати кремом 
"Шарлот", поверхню обробити кремами 
«Шарлот» світлий і «Шарлот» шоколад-
ний та фруктами. Бічні поверхні обсипа-
ти крихтою повітряно-горіхового напів-
фабрикату.

Ось і весь рецепт. Читати його слід 
уважно, щоб добре вникнути в процес 
приготування, представляти ясно, що, 
коли, чому і навіщо робити. Думаю, зро-
зуміло, що починати готувати торт слід 
за кілька днів до того моменту, коли ви 
очікуєте його ставити на стіл. І білки 
вистоятися повинні, і коржі підсохнути. 
Відповідно, коржі і крем, швидше за все, 
ви будете готувати в різні дні. Крихти від 
коржів зскребете трішечки з коржів, а та-
кож з паперових листів, вони вам знадо-
бляться для посипання боків торту.

І ще один дуже важливий момент. 
Зверніть увагу на якість продуктів. Адже 
в той час, коли складався цей рецепт, 
думаю, вершкове масло було звичайним 
явищем, а зовсім не рідкістю в магазинах 
і на виробництві. Зараз же ситуація змі-
нилася. Якщо ви хочете справжній крем, 
знайти доведеться справжнє масло, за-
вчасно продегустувавши претендентів 
на це звання. Важливо сказати, що в кре-
мах використовується солодковершкове 
масло, тому, якщо використовувати до-
машнє масло (а воно часто – кисловерш-
кове, збите зі сметани), – то смак крему 
зміниться (присутня гіркуватість-кис-

линка). Краще все ж, при можливості, 
використовувати масло, збите з вершків. 
І горіхи, звичайно ж, смачніші свіжоочи-
щені, а потім вже свіжими їх і обсмажи-
ти самому.

І другий рецепт по ГОСТу, випро-
буваний мною, який потішив багатьох 

хороших людей, – це рецепт 
дуже смачного кексу нашого 
дитинства, який тане в роті, 
який, до того ж, дуже просто 
готувати. Отже,

Кекс «Столичний»
Масло вершкове 217 г
Цукор-пісок 217 г
Яйця курячі 173 г
Ізюм без кісточок 217 г
Лимонна есенція 1 ч.л.
Сіль (морська) 1 г
Борошно пшеничне 289 г
Хімічні дріжджі (пекарський поро-

шок) 11,5 г
Цукрова пудра для обсипання 10 г
Форма 30х11 см
Температура духовки + 160°С
Час випічки 70-80 хв
Вага готового кексу 1000 грамів
Збивати розм'якшене масло протягом 

10 хв, додати цукор-пісок і продовжити 
збивання ще 5 хв. Потім додавати яйця 
невеликими порціями і збивати ще 5 
хв. Збивати на 2 швидкості комбайну. 
Дерев'яною лопаткою змішуємо отри-
ману масу з промитими і висушеним 
родзинками, лимонною есенцією, сіллю 
і пекарським порошком. Потім всипає-
мо просіяне борошно і збиваємо 1 хв на 
найбільшій швидкості. Це 4 швидкість 
комбайну.

Переносимо масу в підготовлену (зма-
щену і обсипану борошном) форму і випі-
каємо. Дістаємо готовий кекс з духовки, 

трохи виймаємо його з форми і негайно 
повертаємо його назад. Залишаємо у 
формі на 5 годин. Потім дістаємо і обси-
паємо цукровою пудрою.

У рецепті є одна деталь – якщо ви хо-
чете, щоб кекс зверху був плоским, по-
трібно перед посадкою в піч "прорізати" 
масу (вже в формі) посередині лопаткою.

Я цей кекс розлила по маленьких фор-
мочках, що особливо сподобалося дітям. 
А ще я додала в рецепт пару жмень по-
дрібнених домашніх волоських горіхів! 
Любителі оцінили. Але цей крок – за 
вами.

Безумовно, купити в магазині готові 
кондитерські вироби – набагато легше, 
ніж клопотати над ними самому, але де 
його зараз знайти, той Київський торт, 
справжній, з натуральних складових. 
Крім того, готуючи торт своїми руками, 
ви можете наповнювати його за допомо-
гою хороших думок тією інформацією, 
тими побажаннями, які будуть вам і ва-
шим близьким йти на користь. Так, на-
віть торт.

До слова, напишу про одну історію, 
що попалася мені на очі. Дівчина розпо-
відала про поварену книгу, дуже-дуже 
старовинну, яка дісталася їй у спадок 
від мами, мамі – від бабусі, і так кілька 
поколінь вглиб віків. У книзі тій були 
рецепти, починаючи від того, як спекти 
оладки, запекти цілого лебедя і закінчу-
ючи напоями, які повертають чоловічу 
силу. Так ось дівчина та сказала своєму 
хлопцеві: «Якщо в моїй книзі написано 
«поговорити з хлібом»– я буду з ним го-
ворити, а не тому, що я відьма, Сергію!»

Дякую за увагу, готуйте на здоров'я, 
даруйте радість своїм рідним і близьким!

З повагою, 
Олена Акатьєва.

   Хліб та вода, –
                  то козацька їда
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Ірпінь................ (067) 549-54-16
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Красний Лиман.. (066) 979-94-90
Літин ................ (097) 361-37-97
Лозова .............. (050) 174-40-36
Лубни ............... (066) 269-62-71
Луганськ .......... (095) 455-19-81
Львів ................. (032) 243-02-00
Макіївка .......... (050) 760-17-71
Маріуполь ....... (097) 577-65-34
Ніжин ............... (096) 081-46-61
Одеса ................ (048) 702-33-89
Орджонікідзе .. (096) 973-62-48
Оренбург .......... (905) 819-34-49
Полтава ............ (097) 915-54-68
Прилуки ........... (099) 421-79-99

Рівне ................. (096) 221-59-65
Слов'янськ ....... (095) 252-67-77
Суми  ................ (066) 344-16-56
Тетіїв ................ (067) 392-62-38
Умань ............... (098) 649-98-60
Фастів ............... (098) 764-51-98
Хмельницький (097) 870-34-76
Харків ............... (050) 577-93-97
Харків ............... (095) 772-74-78
Черкаси ............ (067) 369-73-02
Чоповичі .......... (096) 327-42-27
Чугуїв ............... (099) 931-45-02
Ясинувата ........ (050) 837-31-40

КИЇВ:
Академмістечко (044) 221-20-75
Борщагівка...... (044) 228-01-25
Васильківська (044) 362-32-09
Героїв Дніпра.. (044) 353-76-22
Голосіївська .... (066) 216-95-31
Дарниця (зал.) (099) 249-05-84
Лук'янівська ... (044) 221-70-92
Мінська ............ (099) 249-05-35
Осокорки ......... (099) 249-05-75
Пл.Перемоги ... (066) 757-97-29
Пл.Шевченко .. (095) 343-82-28
Русанівка ......... (044) 221-70-93
Святошино ...... (044) 332-21-60
Севастопольска . (099) 249-05-52
Славутич ......... (044) 383-84-94
Троєщина......... (044) 222-81-91

Координати розповсюджувачів
газети «до Землі з любов'ю!»

Ты, выкорчёванное начисто,
Ты, изведённое под корень,
Былое Русское Казачество —
Не заживающее горе.

И память о тебе всезнайками
Заплёвана теперь по брови:
Корят казачьими нагайками,
Не помня о казачьей крови.

Да, пусть тебе землёю плачено,
И тем гордилось ты по праву,
Но сколько же тебя потрачено
За триста лет Российской славы.

Побеги Дуба Запорожского —
Ветвилось ты, с врагами споря,
От моря тёплого волошского
До жёлтого лихого моря.

Каймило степь станицей русскою,
Песками шло, текло рекою,
Яицкое и Оренбургское,
Донское, Волжское, Терское,

По всем границам барсом порскало,
Звенело дерзкой русской речью
Уральское и Черноморское,
Кубанское и Семиречье.

Цвело лампасом, шашкой лязгало,
Папаху набекрень носило —
Амурское и Забайкальское,
И сколько вас ещё там было.

Тот шёл в тебя, кому ни в пахари,
Ни в толстосумы, ни в юроды —
За то и жаловали плахами
Тебя паны и воеводы.

Кто песню пропоёт печальную
О гибели хмельной и зряшной?
В столетья книгу поминальную
Кто занесёт твой жребий страшный?

И вам, потомкам, не припомнится ль
При споре с Братом Желтолицым
Та, Богом посланная, конница,
Которая не возвратится...
 Самарин Роман Михайлович

 Потраченное казачество

– Україна – козацька мати 
– Без гетьмана військо гине
– Без доброго командира військо – 
отара
– Береженого Бог береже, а козака – 
шабля
– Бог не без милості, козак не без долі
– Більше разу не вмирати
– Де козак, там і слава
– Дівчина родиться, а козак на коня 
садовиться
– До булави треба голови
– Добрий козак баче, де отаман скаче
– Де не можна перескочити – треба 
перелізти
– Здобувши перемогу, про пильність не 
забувай
– За наше жито та ще нас бито
– Кінь та ніч козакові товариші
– Кінь, шаблюка, вітер в полі і ніхто не 
здолає козацької волі!
– Козак з бідою, як риба з водою.
– Козак на пічі – ворог Січі
– Козацькому роду нема переводу.
– За честь голова гине
  – Козак з конем і в ночі, і днем

– Козак сам не їсть, а коня накормить
– Козак як птах– знявся та й полетів
– Козаку зібратись– тільки підпояса-
тись
– Козак мовчить, а все знає.
– Коли навколо вороги – то не життя, 
а честь бережи
– Коли козак в полі, то він і на волі.
– Коли всім народом дмухнути, то 
ураган буде
– Кров не водиця, проливати не го-
диться.
– Легше вовком орати, ніж козаком 
проти козака воювати.
– Лучче смерть на полі, ніж життя в 
неволі.
– Не той козак, що за водою пливе, а 
той, що проти води.
– Не хвались, ідучи в бій, а хвались, 
ідучи з бою.
– Сам загибай, а братчика виручай
– Сміливого й чорти бояться
– Чия відвага, того й перемога
– Язик, як шабля, а шабля, як язик.
– Не знає й той чорт козацьких жар-
тів.

Козацькі прислів`я та приказки


